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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                                  

 
คํานํา 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)  จัดทําโดยคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแกสภามหาวิทยาลัย  

รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปงบประมาณ 2556    
ที่กําหนดไว  ประกอบดวย  

 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach)     
1.  ดานการปฏิบัติงานของฝายบรหิารตามแผนงาน    
2.  ดานระบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี    
3.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง   
4.  ดานระบบการควบคุมภายใน      

 

ข.  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรือ่ง  
     (Specific - issue approach) 

1.  เรื่องทีส่ภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย   
2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม/ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะ  
3.  เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพิ่มเติม    

 

ขอมูลที่คณะกรรมการ ฯ นํามาวิเคราะหและสังเคราะห ไดรับจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับขอมูลจากฝายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา         
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานของผูตรวจสอบภายใน 

 

ขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูบริหาร  และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  และทีมงานฝายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกทาน ที่ไดทุมเทปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง 
เสียสละเวลา พรอมทั้งใหความรวมมืออยางดีดวยความมุงมั่นใหรายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวง มีคุณภาพ และทัน
กําหนดเวลา  

รายงานฉบับนี้จะนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2556 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยคณะกรรมการ ฯ หวังใหรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ฯ มีสวนและเปนประโยชนตามควรในการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยและ
ฝายบริหารใหรวมกันนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 
 

   คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

วันที่  15 พฤศจิกายน 2556 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                          หนา 
 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร             ก 
 

ขอบเขต และวิธีการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ ฯ       1
     

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล        
 ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach)         5 
  ๑.  ดานการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ       5 
  ๒.  ดานแผนงาน          9 
      ๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน       9 
      ๒.๒  ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของโครงการทีม่ีความสําคญัและมผีลกระทบสูง 28        
                               ตอการบรรลุวัตถุประสงคหลกัของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ โครงการ   
  ๓.  ดานระบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี      37 
  ๔.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง                39 
  ๕.  ดานระบบการควบคุมภายใน               41 
 

 ข. ผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง   48         
              (Specific-issue Approach) 
  ๑.  ดานประเด็น/เรื่องทีส่ภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย   48 
  ๒.  ดานการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม/ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 53 
                          และคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ   
 

  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ          56                      
 ความเห็นของฝายบริหารตอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                   62       
                    

รายละเอียดประกอบ 
 
 1.  รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ       63 
 2.   รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามมติที่ประชุม/ขอสงัเกต/ 
      ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ 68 
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สารบัญตาราง 

 
                                                                                                       หนา 
          ตารางที่ 1 สรุปผลการใชงบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด                  ค 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสมดลุ 4 มิติ                      7 
 ตารางที่ 3 ผลการใชงบประมาณ             11 
 ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด            15 
 ตารางที่ 5 รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน        

             แบบสมดุล ๔ มิต ิ        89   
ตารางที่  6 งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ  ปงบประมาณ พ.ศ.  

                2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน  2556)              118 

 ตารางที่ 7 ประมาณการรายรบัตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556              
                        จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ                             125             
 ตารางที่ 8 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   129 

ตารางที่ 9 ผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมายของโครงการที่มีความสาํคัญและมผีลกระทบสูง                 
              ตอการบรรลุวัตถุประสงคหลกัของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ         177
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สารบัญกราฟ 

                           หนา 
กราฟที่ 1   การจัดสรรงบประมาณ                     10 
กราฟที่  2   ผลการใชงบประมาณ        10 
กราฟที่  3   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร     14 
กราฟที่  4   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   ยุทธศาสตร     14 
กราฟที่  5   การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจยุทธศาสตร 1      17 
กราฟที่  6   ผลการใชงบประมาณ พันธกิจยทุธศาสตร 1      17 
กราฟที่  7   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 1    17 
กราฟที่  8   การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจยุทธศาสตร 2     20 
กราฟที่  9   ผลการใชงบประมาณ พันธกิจยทุธศาสตร 2     20 
กราฟที่  10  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 2    21 
กราฟที่  11  การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจยทุธศาสตร 3      23 
กราฟที่  12  ผลการใชงบประมาณ พันธกิจยุทธศาสตร 3      23 
กราฟที่  13  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 3    24 
กราฟที่  14 การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจยุทธศาสตร 4      25 
กราฟที่  15 ผลการใชงบประมาณ พันธกิจยทุธศาสตร 4     25 
กราฟที่  16 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 4    26 
กราฟที่  17 ผลการใชงบประมาณ พันธกิจยทุธศาสตร 5      27 
 กราฟที่  18 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 5    28 
 

ภาคผนวก            
           รายนามคณะกรรมการ ฯ  ผูทรงคุณวุฒปิระจําคณะกรรมการ ฯ  และฝายเลขานุการ ฯ          227 
  ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล.           228 
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ขอบเขตและวิธีปฏบิตัิงาน  
    
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     
(คณะกรรมการ ฯ)  ไดปฏิบัติงานตามรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจําป
งบประมาณ  2556  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
คณะกรรมการ ฯ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
เปาหมาย คือ เพิ่มคุณคาของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตามประเมินผลที่จะเปนประโยชนสําหรับ 
สภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน
สําหรับการบริหารของอธิการบดีดวย    

สําหรับปงบประมาณ 2556   คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ 
ไว  6 ดาน  ไดแก 

1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)  เปนการประเมินผลในภาพรวมของ
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยใชตัวชี้วัด และเกณฑในการใหคะแนน 
ที่เห็นชอบรวมกัน 

2.  ดานแผนงาน  เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย  และคัดเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน 10 โครงการ ที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย  

3.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี มุงความยั่งยืนในการบริหารเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสอบทาน และติดตามพัฒนาการของระบบงานดานการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน  ใหความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหนวยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย  วามีความอิสระเพียงพอ และไดรับความสนับสนุนอยางเหมาะสม 

6.  ดานประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจหรือหวงใย  คณะกรรมการ ฯ ไดติดตามความกาวหนาของ
ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย รวม  5 ประเด็น  

 

แหลงขอมูล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  ใชขอมูลจากฐานขอมูลและแหลงตาง ๆ ดังนี้   
๑.  สวนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
๒.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี   
๓.  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ  
๔.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
๕.  ความเห็นของผูรับผิดชอบทัง้ระดับบรหิารและระดบัปฏบิัติ จากการประชุมรวม การเยี่ยมเยือน  
     และจากเอกสาร 
 

บทสรปุสําหรบัผูบรหิาร 
 

ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงาน 
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ก.  ผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2556 พบวาโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง  ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.49  (มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  อยูในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 3.28   
มิติกระบวนการ  และมิติการเรียนรูและพัฒนา  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 4.44  และ 3.96 
ตามลําดับ  มิติการเงินและงบประมาณ  อยูในระดับต่ํา  คะแนนเฉลี่ย 2.28) 

 

ผลการประเมินขางตน คณะกรรมการ ฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และ
ระบบกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก รวมทั้งมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยการ
พัฒนาระบบงาน  การบูรณาการความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใชในการเรียนการสอน สงผลใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ
ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนในการดําเนินงาน  มีจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณดานการ
วิจัยเพิ่มขึ้นอยางมาก   

อยางไรก็ตาม ดานการบริหารงบประมาณ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะ
รายจายดานการลงทุน มหาวิทยาลัยมีผลการจายเงินจริงเพียงรอยละ 30.65 และมีรายการงบลงทุนตามแผน
จัดซื้อจัดจางที่กันงบประมาณไปดําเนินการในปงบประมาณ 2557 รอยละ 43.11 

 
๒.  ดานแผนงาน 
 

 
 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน   
 

      มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ประจําปงบประมาณ  2556 เพื่อเปน 
แนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เนนการวิจัยและเปนอุทยานการศึกษาที่รวม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสูสังคมอุดมปญญา โดยเนนพื้นที่ภาคใตตอนบน ประกอบดวย   
ประกอบดวย  5 พันธกิจยุทธศาสตร  ไดแก  1) เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสภาพแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเปนสากล  2) สรางเสริมคุณคางานวิจัยและงานบริการสังคม  3) พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต  4) เพิ่มสมรรถนะองคกร  5) ชื่นชมคุณคา
บุคลากร 
      งบประมาณที่ไดรับ ใชไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงโดย
สรุปตามตารางตอไปนี้ 
  

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.  ดานการประเมินแบบสมดุล  ๔ มิติ (Balanced Scorecard) 

๒.  ดานแผนงาน 
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ตารางที่ 1 

สรุปผลการใชงบประมาณและการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

พันธกิจฯ 
งบประมาณ ผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย (%) 

ไดรับ 
ลานบาท 

ใชไป 
ลานบาท / % 

คงเหลือ 
ลานบาท / % 

≥ 
100% 

≥ 50% <50% ไมพบผล รวม 

1 
701.71 654.92 46.79 

17 13 3 1 34 
 93.33 6.67 

2 
133.89 107.73 26.16 

30 9 6 2 47 
 80.46 19.54 

3 
26.25 22.15 4.10 

4 1 1 - 6 
 84.38 15.62 

4 
471.34 430.51 40.83 

21 4 1 1 27 
 91.34 8.66 

5 
14.57 11.93 2.64 

5 1 1 - 7 
 81.88 18.12 

รวม 1,347.76 1,227.24 120.52 77 28 12 4 121 
  91.06 8.95 63.64 23.14 9.92 3.30  

 

   

ผลการประเมิน สรุปไดวา  ในปงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตาม
แผนงานไดเปนสวนใหญ   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน  1) มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ไดทุกหลักสูตร  2) มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมประสบการณ
ดานนานาชาติ 36 โครงการ  3) มีนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 35 คน   
4) ปงบประมาณ 2556 ไดรับเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ประมาณ 6.98  ลานบาท 
ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา  5) โครงการวิจัยประเภทการวิจัยพัฒนาพื้นที่ จํานวน  11 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมามาก  6) มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 507 ชิ้นงาน  7) มี
อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 9 คน  8) มี
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานบริการวิชาการจากสถาบันและหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
รอยละ 25.88  9) มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถถายทอดภูมิปญญาสูสากล 5 โครงการ  10) มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมโดยใชกระบวนการจัดการความรู (KM)  จํานวน 14 โครงการ  เปนตน   

อยางไรก็ดี มีตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย และอาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว เชน  1) จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  2) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  3) จํานวนทุนที่
สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม  4) รอยละของหนวยงานตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร  เปนตน       
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2.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย   

 

คณะกรรมการ ฯ ไดเลือกโครงการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556 ที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย  จํานวน 10 โครงการ    
ประกอบดวย   

2.2.1  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning  พบวา 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning หลายรูปแบบ  มีการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
แบบ Active Learning  และไดจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning : PBL)  

2.2.2  โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล พบวา  มหาวิทยาลัยมีความพยายาม
ที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีความเปนสากล โดยเฉพาะในระดับสํานักวิชา มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาใน
เรื่องนี้  โดยใหสํานักวิชาเสนอกิจกรรมที่คิดริเริ่มหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคสอดคลอง  เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณไปดําเนินการ  แตกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการอยูนั้นมีมาก หลากหลาย และกระจายตัว  
ยังไมมีการกําหนด Milestone ของกลุมกิจกรรมที่สําคัญที่ชัดเจน 

2.2.3  โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรคชุมชน  
พบวา มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนดําเนินงานพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู  สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดโครงการใน
หลายรูปแบบ ซึ่งมีการดําเนินการตามแผนสวนใหญเกือบครบทุกกิจกรรม   

2.2.4  โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณนาเรียน นาอยู ดูดี 
มีสุนทรียภาพ)  พบวา ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตามระยะเวลาที่วางแผนไวเปนสวนใหญ  สําหรับงาน
หอพักอาจจะไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาหอพักใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของการเปนเมือง
มหาวิทยาลัย และหอพักมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา  

2.2.5  โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศ  พบวา มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุโครงการ ฯ หลายกิจกรรม  แต 
ผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผูรับผิดชอบ และลักษณะของโครงการใหชัดเจน เพื่อใชในการประมวลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

2.2.6  โครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ  พบวา ผลการดําเนินงานสวนใหญเปนกิจกรรมตางที่สํานักวิชาและสถาบันวิจัย ฯ ไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  ในปงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ ไดแก    
การพัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัย  การพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาจารยใหมและ
สนับสนุนใหอาจารยใหมไปทําวิจัยในตางประเทศ ซึ่งมีอาจารยใหมเสนอผลงานวิจัยและไดตีพิมพในฐานขอมูล
สากล (Institute for Scientific Information : ISI)  สูงถึง 18 คน  การจัดกิจกรรมสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานสอนรวมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  การจัดกิจกรรมพบปะ
หนวยวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ  และการจัดตั้งกลุมวิจัยขึ้นใหม 2 กลุม อยางไรก็ตามผูรับผิดชอบ
โครงการยังไมมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ สงผลใหโครงการไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยได 
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2.2.7  โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรี  พบวา ชื่อโครงการมีลักษณะกวาง  ไมมีจุดเนน  ลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินงานเปนกิจกรรม
ยอย ๆ กระจัดกระจายอยูในงานประจํา  ผลการดําเนินงานที่สําคัญ  เชน  กิจกรรมสัมมนาและการให
คําปรึกษาดานการเขียนบทความวิจัยและสงบทความเพื่อนําเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการ  กิจกรรมการ
พัฒนานักวิจัยไทยศึกษารุนเยาว  และการสนับสนุนทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา (ทุน Research Assistant)  เปนตน 

2.2.8  โครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน  พบวา มหาวิทยาลัยได
จัดทํากิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาองคกรในหลายดาน ทั้งในสวนสํานักวิชาและหนวยงานสวนกลาง  
ซึ่งจะตองมีการรวมบูรณาการการดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด การกําหนดแผนงาน การดําเนินงานและ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิดจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2.2.9  โครงการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ  
พบวา ไดใหบริการและจัดตั้งหนวยบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  จัดกิจกรรมหนวย
แพทยเคลื่อนที่ (พัฒนาชุมชนนบพิตํา)  จัดเตรียมขอมูลเพื่อทําวารสารรายปและวารสารอิเล็กทรอนิกส  
(e-Journal) “ครบรอบ 9 ป สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ” และดําเนินการเผยแพรความรูบริการวิชาการ
ผานสื่อตาง ๆ  แตมหาวิทยาลัยยังไมมีผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทางในการสรางแบรนดรวมกันใน 
แตละสํานักวิชา  

2.2.10 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน  พบวา มีผลการดําเนินโครงการโดย
ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WU WiFi) ใหครอบคลุมกลุมอาคารเรียนรวม และกลุมอาคาร
วิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักศึกษา  และการ
ทํางานบุคลากร  และคณาจารย อีกทั้งไดใหบริการระบบเครือขายเสมือนจริง  จัดหาระบบสื่อสารสองทาง 
(Teleconference) เพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐานและภารกิจเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (WU BI)   

 

ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 10 โครงการ คณะกรรมการ ฯ เห็นวาเปน
การริเริ่มที่ดีที่ทําใหเกิดความชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางใดบาง แตทั้ง 10 โครงการ
นั้นยังไมแสดงทิศทาง  แนวทางและเปาหมายที่ตองการจนสามารถที่จะบรรลุเปาหมายที่ชัดเจน และเกิดความ
ไมชัดเจนวาเมื่อดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการภายใตโครงการสําคัญเหลานี้แลวมหาวิทยาลัยจะเกิดการ
พัฒนาในเรื่องตาง ๆ มากนอยเพียงใด บรรลุผลระดับใด  และงานสวนใหญภายใต 10 โครงการสําคัญนั้นเปน
การยึดโยงกิจกรรมยอยที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหนวยงานสวนกลางและสํานักวิชาเปนผูดําเนินการ 
ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ดําเนินการโดยมีผูรับผิดชอบที่หลากหลาย ทั้งหนวยงานขนาดเล็ก ทั้ง
สวนกลางและสํานักวิชา ซึ่งยังไมชัดเจนวามุงสูเปาหมายเดียวกันหรือไม 

 

 

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
 

มหาวิทยาลัย ได ดํ า เนินงานตามหลักคิ ดและแนวทางการวางระบบการกํ ากับดู แลกิจการที่ ดี                    
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (United Nations 
Development Program : UNDP)  ซึ่งกําหนดไว จํานวน 9 หลัก  ไดแก  (1) การมีสวนรวม (Participation)  (2) นิติธรรม 
(Rule of  Law)  (3) ความโปรงใส (Transparency)  (4) การตอบสนอง (Responsiveness)  (5) การมุงเนนฉันทามติ 

๓.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
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(Consensus Oriented)  (6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity)  (7) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness 
and  Efficiency) (8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  และ (9) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) 

 
 

4.  ดานระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ในปงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงรางระบบการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณทั้งระบบ  ดังนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยไดประกาศแตงตั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  โดยคณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการวางแผนและแนะนําการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่อง  รวมถึงไดมีการพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อนํามาจัดการความเสี่ยงตอไป  อีกทั้ง
ไดพัฒนาคูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการและคาดวา 
จะดําเนินการแลวเสร็จ ประมาณเดือนธันวาคม 2556 

2. การปรับโครงสรางดําเนินงาน ขั้นตอนดําเนินงาน เกณฑการประเมินผลกระทบและโอกาส  เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   

3. การจัดทํากิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ  ทั้งนี้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  พบวา  มหาวิทยาลัยมีความสี่ยงในระดับสูงมาก จํานวน  
9 เรื่อง  ระดับสูง จํานวน 21 เรื่อง  และมีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง จํานวน 31 แผนงาน 

4. การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการสนับสนุน การดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง  ไดแก จัดทําเอกสาร 

Risk Universe เพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่สอดคลองกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และจัดทําขอมูลความรู 

เรื่องการบริหารความเสี่ยงจํานวน 2 เรื่อง  

 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
 
 

มหาวิทยาลัยไดบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบควบคุมภายใน  โดยปรับ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้หนวยตรวจสอบภายใน
ไดตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร และระบบงานตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดรับทราบผลการตรวจสอบที่ได
ดําเนินการในปงบประมาณ 2556 ไดแก  การตรวจสอบโครงการจัดทําและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
สอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และสํานักวิชา  การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  การตรวจสอบ
โครงการสรางความเขมแข็งระบบอาจารยที่ปรึกษา  การตรวจสอบการจัดเก็บรายไดคาหอพัก  ทั้งนี้ 
หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะตออธิการบดีและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขจุดออนแลว 

              
 
 
 

    

๔.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 

๕.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
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1.                                                    จํ านวน 5 เรื่อง ไดแก   การรับ 

นักศึกษา  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  การหารายได   การจัดตั้ งศูนย การแพทยมหาวิทยาลั ย 
วลัยลักษณ  และความเปนสากล  จากการติดตาม พบวา  มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
เปนไปตามแผนงานของมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการ ฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะในประเด็น
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  การหารายได  และการจัดตั้งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

 

          ส ภา มห าวิ ท ย าลั ย  
 

และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไว จากการติดตาม พบวา  ในปงบประมาณ 2556 
มีทั้งสิ้นจํานวน 22 ประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน  17 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 77.27  
แ ล ะ อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  จํ า น ว น  5  ป ร ะ เ ด็ น   คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  2 2 . 7 3  แ ล ะ   
ที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2555 จํานวน  ๒7 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน  
22 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 81.48 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน 
 

 

1.  ดานการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดรับกับความตองการของสังคมและชุมชน รวมถึง

ตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของสหกิจศึกษา เมื่อบัณฑิตที่เปนผลผลิตของหลักสูตรเหลานี้
จบและออกไปปฏิบัติงาน จะแสดงผลใหเห็นในเชิงประจักษวาประสบผลสําเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว  
 

 2.  ดานการวิจัย 

2.1  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ชัดเจน  มีแผนปฏิบัติการในเชิงรุก 
รวมทั้งไดพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาจารยใหม และสนับสนุนใหอาจารยใหมไปทําวิจัย              

ในตางประเทศ  รวมทั้งจัดกิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานสอนรวมกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  

2.2 มหาวิทยาลัยกํากับการดําเนินงานดวยดัชนีชี้วัดที่ ไดรับการปรับใหเขมขนขึ้นทุกป                 
เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีผลงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   

2.3  มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยกลุมหนึ่งที่ทุมเททํางานวิจัยที่สนองความตองการของอุตสาหกรรม           
ที่สําคัญของภาคใต ซึ่งสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เปนความรูใหมที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในและตางประเทศ                 
ในวารสารไดและเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม 

 

ข. ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง               

    (Specific-issue Approach) 

๑.  เรือ่งทีส่ภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรอืหวงใย 

๒.  เรื่องผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

จุดเดน 
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 3.  ดานการใหบริการวิชาการ 
3.1  การบริการทางวิชาการมีแนวโนมจะดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้นจากความคิดริเริ่มของ

ผูบริหารระดับสูงที่จัดใหมีการรวมกันวางแผนงานบริการวิชาการรวมกับหัวหนาหนวยงานระดับสํานักวิชา 
3.2  ศูนยบริการวิชาการมีแนวโนมทํางานรวมกับสํานักวิชาตาง ๆ ในการจัดการบริการวิชาการ

ในเรื่องที่สํานักวิชามีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 

4.  ดานการบริหารงาน 
ผูบริหารไดสนองตอบตอนโยบายและขอเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยไดใหไวแลวเปนอยางดี                

ในบางเรื่อง รวมถึงตอบสนองตอขอแนะนําของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งขึ้นมา 

 

จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

1.  ดานการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความแข็งแกรงใหกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  ใหมากขึ้น

โดย 1) เรงพัฒนาใหอาจารยมีความเขาใจในกระบวนการดานการสอนแบบ Active Learning จํานวนที่มากขึ้น   
2) กําหนดขอตกลงและเกณฑประเมินผลรายวิชาที่สอนใหชัดเจน  3) พัฒนาคูมือ  สื่อการสอน  การจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  4) กําหนดเกณฑมาตรฐานของจํานวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตองมี
การเรียนการสอนแบบบรรยายรวมดวย  5) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวยอาจารยในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน  6) พัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการเพิ่ม Facilitator เพื่อชวยสอนเทคนิคการเรียนการสอน   
7) สัญจรตามสํานักวิชาเพื่อถายทอดเทคนิคการสอนสราง Professional Learning Community (PCL)   

 

2.  ดานการวิจัย  
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหอาจารยยื่นจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยที่อาจารยทําเนื่องจาก          

ประเทศไทยมีคนไทยขอจดสิทธิบัตรนอยมาก และสิทธิบัตรเปนดัชนีบงชี้ความสามารถในการวิจัยที่เปน                 
ที่ยอมรับในระดับสากล 

 

3.  ดานการใหบริการวิชาการ                    
3.1  มหาวิทยาลัยควรใหความสนใจในการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อจัดทําโครงการบริการ

วิชาการรวมกับหนวยงานภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น   
3.2  การจัดทําตัวเลขประมาณการรายไดจากงานใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในแตละป  

ควรประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการเพื่อจัดทําประมาณการรายได
รวมกัน  รวมถึงพิจารณาอนาคตดวยเพื่อจะไดมองหาโอกาสใหมหรือใชโอกาสเดิมแตปรับแนวทางใหม                
ใหเหมาะสมมากขึ้น 

3.3 การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการมีนอยมาก ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก
องคประกอบของคณะกรรมการ ฯ มีจํานวนมาก หรือมีปจจัยอื่นที่เปนอุปสรรค  ดังนั้น ควรพิจารณาหากลไก
อื่นมาใชสําหรับการดําเนินการดวย เชน การพัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนทีมงาน  เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
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3.4  เนื่องจากรายไดจากงานใหบริการวิชาการเปนรายไดที่มหาวิทยาลัยรับมาจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อนํามาจัดทําโครงการตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะของการรับเขาแลวจายออก  ดังนั้น ควรมีรายไดเพิ่มอีก
ชองทางหนึ่ง คือ การใหอาจารย/พนักงานเปนผูจัดทําโครงการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกโดยตรง  

3.5  มหาวิทยาลัยควรศึกษาตัวอยางระบบการใหบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จ และถอดบทเรียนจากโครงการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว  

3.6  เนื่องจากมีแนวโนมวามหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในสัดสวน               

ที่นอยลง แตจะมีคาใชจายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งศูนยการแพทย ดังนั้น จะตองมีแผนหารายได                   

ที่เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และในสวนของการหารายไดจากการใหบริการวิชาการนั้นมีความ

หลากหลายทางมิติตาง ๆ ซึ่งฝายบริหารจะตองพิจารณาดําเนินการตอไป 

3.7  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริการวิชาการ 

3.8  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงนโยบายและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํากิจกรรมบริการ
วิชาการมากขึ้น โดยอาจเชื่อมโยงการใหบริการวิชาการกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

 

4.  ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
      ยังขาดการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการใชทรัพยากรดานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมี

อยูใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการยกระดับงานในดานนี้ใหเปนการทํางานที่มีความ
เปนสากล  รวมถึงการสรางการยอมรับผลงานในระดับสากลอีกดวย   

 

5.  ดานแผนงานและงบประมาณ  
5.1  การกําหนดแผนงาน และประมาณการรายไดในระดับมหาวิทยาลัยจะตองมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับแผนงานและประมาณการรายไดในระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจะตองมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 

5.2 การรายงานผลดานการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงธุรกิจควรนําเสนอผลตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใหเปนรูปธรรมทุก ๆ ไตรมาสเพื่อใหเห็นภาพในเรื่องการ
หารายไดและการสรางโอกาสทางรายไดของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

6.  ดานการบริหารจัดการ     
6.1  การพัฒนาองคกรและบุคลากรซึ่งมีผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายสวน  มหาวิทยาลัยควรเนนให

ทุกฝายที่เกี่ยวของบูรณาการการดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด การกําหนดแผนงาน การดําเนินงาน          
การใชงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

 6.2  การพัฒนาองคกรและบุคลากรตองการการมีสวนรวมและความเขาใจจากทุกภาคสวน
ภายในองคกรอยางทั่วถึง  การสื่อสารและกระบวนการสรางการมีสวนรวมภายในองคกรจึงเปนเรื่องสําคัญ 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องนี้ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง 

6.3  เนื่องจากจะมีศูนยการแพทยฯ ซึ่งจะมีบุคลากรเปนจํานวนมาก หลากหลาย และแตกตาง
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ควรทบทวนกรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
ทั้งเรื่องความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และระบบประเมินหนวยงาน
ใหรองรับศูนยการแพทยไดดวย  
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6.4  ระบบบริหารงานบุคคลตองมีความยืดหยุนสําหรับบุคลากรที่ตองการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
ตามการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง  

6.5  ควรเปลี่ยนรูปแบบการนําสงรายไดคาหอพักจากเดิมนําสงรายไดทั้งหมดใหมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนเปนนําสงรายไดหักคาใชจายทั้งหมด  กําไรที่ไดมาบางสวนเก็บไวเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหอพักให
เปนไปตามยุทธศาสตรและสวนที่เหลือนําสงมหาวิทยาลัย  

6.6 การสรางหอพักอาจสรางในแนวราบ (มีจํานวนชั้นนอย) แทนการสรางในแนวตั้ง (มีจํานวน 
ชั้นมาก) เพื่อประหยัดคาใชจายในการกอสราง หรืออาจจะใหเอกชนเขามาลงทุนสรางหอพักในมหาวิทยาลัย 

6.7  มหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนทีมงานเพื่อจะไดชวยดําเนินการ
ในภารกิจหรือโครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว 

6.8 มหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมพลังและใชพลังทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาในการขบัเคลือ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

6.9  มหาวิทยาลัยควรศึกษาและวางแผนในการผลิตพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใชเอง              
เพื่อจะไดมีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสํารอง  

6.10  ในดานการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) ซึ่งในดาน Hardware และ
Software ศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาและวางระบบไวเสร็จเรียบรอยแลว แตในการนําเขาขอมูลตามภารกิจ
ตาง ๆ ยังขาดความถูกตองและความเปนปจจุบันทั้งในสวนของขอมูลตามภารกิจทั้ง 4 ดาน ขอมูลมาจากหลาย
แหลงและขอมูลจากระบบ MIS ซึ่งรายงานขอมูลที่เรียกจากระบบยังมีความคลาดเคลื่อนในบางรายงาน ทั้งนี้ 
จะตองพิจารณานําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โดยฝายบริหารจะตองแจงวาตองการผลการ
วิเคราะหแบบไหน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดําเนินการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว รวมถึงพิจารณาแตงตั้งผูบริหาร
ใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรงในลักษณะเปน  CEO 
       6.11  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการในดานตางๆ รองรับการใหบริการของศูนยการแพทย 
ในระยะ 5 ถึง 6 ปขางหนา เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว  

6.12  กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคดีตาง ๆ ที่อยูระหวางการดําเนินการตามกระบวนการจํานวน
คอนขางมาก ขอใหพิจารณาจัดระบบและกลไกการดําเนินการในเชิงรุกเพื่อทําใหจํานวนคดีดังกลาวลดนอยลง   

6.13  มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการจัดระบบ กลไก หรือชองทางในการสื่อสารภายใน
องคกรที่เปนเอกภาพมากขึ้น และสามารถใหขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ แกประชาคมของมหาวิทยาลัย             
ไดอยางทันเหตุการณ 

6.14  ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ หวงใยและตองการให
ผูบริหารทําความเขาใจทั้งกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย 
ไดแตงตั้งขึ้น รวมถึงกับสภามหาวิทยาลัยเองเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจจะรายงานในทุก ๆ ไตรมาส  
เชน ศูนยการแพทย เมืองมหาวิทยาลัย การหารายได  เปนตน  

6.15  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดเอกลักษณและอัตลักษณที่ชัดเจนและสิ่งที่เปนจุดเดน
ของมหาวิทยาลัย  

6.16  ผูบริหารและคณาจารยควรแสดงบทบาทในการชี้นําสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
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6.17 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุมและขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นมา และรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการ พิจารณาหรือรับทราบอยางตอเนื่อง 

        

จากการติดตามความกาวหนาของโครงการสําคัญที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ นั้น คณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในภาพรวมดังนี้ 

  1) ควรกําหนดเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนซึ่งเปนการกําหนดภาพอนาคตของ
มหาวิทยาลัย แลวจึงกําหนดและออกแบบกิจกรรมและโครงการยอยเพื่อรองรับการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายเหลานั้นตอไป 

 2) ควรพิจารณาจัดทําโครงการสําคัญเหลานี้ในรูปแบบการเขียนโครงการใหญที่มีความชัดเจน         
ในเรื่องหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  เปาหมายการพัฒนา  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  และผูรับผิดชอบ 

 3) ควรมีผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสําคัญ
ทั้ง 10 โครงการอยางเขมขน และรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตออธิการบดี คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคคลและคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ มีความหวงใยเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับเรื่องอบายมุข และสิ่งยั่วยุตาง ๆ รวมถึงปญหาการจราจร (ทางเขาออกของมหาวิทยาลัย) โดยเฉพาะ
หลังจากที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความมั่นใจวาโรงพยาบาลจะทําให
เกิดแหลงชุมชนใหมขึ้นมาในอําเภอทาศาลาอยางแนนอน 
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ขอบเขต  และวธิีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ 
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ขอบเขต และวิธีปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย       
 

           คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      
(คณะกรรมการ ฯ)  ไดปฏิบัติงานตามรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2556 ที่ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีและ    
รองอธิการบดี โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเพิ่มคุณคาของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่จะเปนประโยชนสําหรับสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนสําหรับการบริหารของอธิการบดีดวย 
 คณะกรรมการ ฯ ไดกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แบงออกเปน 2 ดานหลัก  
ไดแก  
    

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

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยใชตัวชี้วัด และเกณฑในการใหคะแนน ที่ไดผานความเห็นชอบ
รวมกันของคณะกรรมการฯ  ฝายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

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

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
      2.2  ระดับรายละเอียด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในขอ 2.1 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณา

คัดเลือกโครงการหรือแผนงานภายใตพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
ใหสามารถหาขอสรุปและแสดงความเห็นไดวา ฝายบริหารไดบริหารจัดการงานตามพันธกิจหลักเหลานัน้อยางมี
ประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธ์ิ เปนไปโดยประหยัด และคุมคาหรือไม เพียงใด    

3.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี   มุงความยั่งยืนในการบริหารเพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริหารที่สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี     

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง   เพื่อสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงานดาน
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน  ใหความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหนวยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยวา มีความอิสระเพียงพอ และไดรับความสนับสนุนอยางเหมาะสม รวมถึงไดให
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน ควบคูกันไปดวย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         

        Walailak  University 
 

  
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                          ๒ 

ข. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach)   

 

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

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

 

แหลงขอมูล 
ขอมูลที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นํามาใชประกอบการพิจารณา มาจาก

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

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

 

คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป และวงจรการปฏิบัติงาน  ไวดังนี้             
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แผนการปฏิบัติงานประจําป 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบครึ่งแรกปงบประมาณ     กรอบเวลาการปฏบิัตงิาน     รอบครึ่งหลังปงบประมาณ 

รางแผน 

รวมพิจารณากับ 
ฝายบริหาร 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อขออนุมัติแผน 

(ราง) รายงานผล 
การติดตามฯ 

รวมพิจารณากับฝาย
บริหาร เพื่อพิจารณา 

(ราง) รายงานฯ 

เสนอรายงาน 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 30 ต.ค. 55  

11 พ.ย. 55 

29 ธ.ค. 55 

26 เม.ย. 56 

9 พ.ค. 56 

 15 พ.ค. 56 

 30 ต.ค. 55  

11 พ.ย. 55 

29 ธ.ค. 55 

25 ต.ค. 56 

8 พ.ย. 56 

15 พ.ย. 56 



                         

        Walailak  University 
 

  
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                          ๔ 

1. หารือกับฝายบริหาร 
กําหนดประเด็นการติดตาม 
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2. เสนอประเด็นการติดตามฯ 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ 

3. จัดทําโปรแกรม 
การตรวจสอบ 

4. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมขอมูล
เอกสาร ใหคณะกรรมการฯ 

5. การดําเนินการตาม
โปรแกรมการติดตามฯ 

 

6. คณะกรรมการประชุมกับฝาย
บริหารพิจารณาผลการติดตาม 

 

7. จัดทํารายงานเพื่อ 
เสนอสภาฯ 

 
วงจรการปฏบิัติงาน   
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัโดยองครวม 

 (Holistic Approach) 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําป
งบประมาณ 2556  จําแนกเปน  2 ดาน  ดังนี้ 

 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 

     
 

การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑที่กําหนด  
โดยมีตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 21 ตัว  และมีตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก 17 ตัว ซึ่งมีเกณฑการประเมิน  
5 ระดับ  และมีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  สูงมาก  4.50 - 5.00 
 สูง  3.50 - 4.49 
 ปานกลาง 2.50 - 3.49 
 ต่ํา  1.50 - 2.49 
 ต่ํามาก  1.00 - 1.49 

ผลการประเมินการดําเนินงานแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปงบประมาณ 2556 พบวาโดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.49 (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนคาคะแนนรวมรอยละ 69.80 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

 มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  อยูในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 3.28 

 มิติกระบวนการ อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.44 

 มิติการเรียนรูและพฒันา  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 3.96 
 มิติการเงินและงบประมาณ  อยูในระดับต่ํา  คะแนนเฉลี่ย 2.28 

ผลการประเมินขางตน คณะกรรมการ ฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ
กลไกสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก รวมทั้งมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยการพัฒนา
ระบบงาน  การบูรณาการความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช
ในการเรียนการสอน สงผลใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนในการดําเนินงาน  มีจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณดานการวิจัยเพิ่มขึ้น
อยางมาก  มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ และนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2556 มีบางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมา และเปน
การลดลงอยางตอเนื่องจากปกอน เชน ความเชื่อมั่นของนักเรียนตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
การไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของอาจารยและพนักงาน  เปนตน   

ผลการประเมินในแตละมิติ  

      1.  มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน 
ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 6 ตัว  ประกอบดวย ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานบัณฑิต  ผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร  ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร  งานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชน ความพึงพอใจ

1.  ดานการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ (Balanced Scorecard) 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 



 Walailak University 

 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                           6 

ของผูใชบริการงานบริการวิชาการและงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงพิจารณาดานความเชื่อมั่น
ของนักเรียนตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยดวย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ไดคะแนน
เฉลี่ย 3.28  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2555  พบวา มีผลการดําเนินงานลดลง (ป 2555 
คะแนนเฉลี่ย 3.40)  สืบเนื่องจากมีจํานวนผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรลดลง  รวมทั้งดานความเชื่อมั่นของ
นักเรียนตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในปการศึกษา 2555  มีผลการประเมินต่ํามาก เนื่องจาก 
มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์ลดลงจากปกอนรอยละ 7.26  อยางไรก็ตามที่ผูใชบริการของมหาวิทยาลัย  ไดแก  
นายจาง ผูประกอบการ ผูใชงานบัณฑิต ผูใชบริการงานบริการวิชาการดานตาง ๆ รวมถึงงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น 

2.  มิติกระบวนการ ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวยตัวชี้วัดหลัก
ทั้งหมด 6 ตัว  ประกอบดวย  การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  การพัฒนาระบบและกลไกการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาระบบและ
กลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้ง
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.44  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2555  พบวา มีผลการดําเนินงานเทาเดิม  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  และมีระบบกลไกในการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

3.  มิติการเรียนรูและพัฒนา ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวย
ตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 5 ตัว  ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารยและ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ  การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  การบูรณาการความรูดานการ
วิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใชในการเรียนการสอน  และการเรียนรู การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา ฯ  ใหความสนใจ/หวงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง 
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2555  พบวา มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น  
(ป 2555 คะแนนเฉลี่ย 3.88)  สืบเนื่องจากมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นดานการพัฒนางานวิจัยและการ
สนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่องสงผลใหมีจํานวนโครงการวิจัยและเงินงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นเปน
จํานวนมาก  อยางไรก็ตามในเรื่องการไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของอาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการ ยังอยูใน
ระดับต่ํามาก เนื่องจากอาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไปอบรม/สัมมนามีจํานวนลดลงอยางมาก  

       

4.  มิติการเงินและงบประมาณ มิติการเงินและงบประมาณ ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุม
ภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบดวย ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
ความสามารถในการแสวงหารายได  การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา  
ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา  ไดคะแนนเฉลี่ย 2.28  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 
2555  พบวา มีผลการดําเนินงานลดลง (ป 2555 คะแนนเฉลี่ย 2.52)  สืบเนื่องจาก  1) ในปงบประมาณ 
2556 การใชจายงบลงทุนมีผลการจายเงินจริงเพียงรอยละ 30.65  และมีรายการงบลงทุนตามแผนจัดซื้อจัด
จางที่ไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการไมสําเร็จ และกันเงินงบประมาณไปดําเนินการในปงบประมาณ 2557 
รอยละ 43.11 (141.83 ลานบาท) สาเหตุจากมีรายการกอสรางอาคาร ซึ่งมีวงเงินงบประมาณคอนขางมาก 
คือ อาคารศูนยการแพทย  อยูระหวางการลงนามสัญญาจางกอสราง  และมีรายการกอสรางอาคารที่ยังอยูใน
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กระบวนการจัดทํา TOR    2) ความสามารถในการแสวงหารายได แผนงานสวนใหญจะมีรายรับจริงใกลเคียง
กับที่ประมาณการไว ยกเวนแผนงานดานบริการที่มีรายรับในสวนของคลินิกกายภาพบําบัด มีรายรับจริงต่ํากวา
ประมาณการคอนขางมาก และ 3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาลดลง 

ตารางท่ี 2 
ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ

 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

การสนองตอบ
ตอผูใชบริการ 
(รอยละ 25) 

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

 

2. รอยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีผูทรงคุณวุฒิ 
    พิจารณากลั่นกรอง (Peer Reviewed) ตอจํานวนคณาจารยประจําและ

นักวิจัยทั้งหมด 
 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปงบประมาณที่ประเมิน ฯ  
 

4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชน  
 

5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการทางวิชาการ และงาน 
    ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    5.1 งานบริการวิชาการ 
          1) งานอบรม สัมมนา 
          2)  งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 
          3) งานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
          4) งานถายทอดเทคโนโลยี 
       5.2 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          1) บุคลากร และผูรับบริการทั่วไป รวมถึงชุมชนรายรอบ/ใกลเคียง 
                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ           
          2) นักศึกษา 
 

6. ความเชื่อม่ันของนักเรียน ตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    6.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 
   6.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในระบบ 
         Admission ในปการศึกษา 2556 ไมเกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเปน 
         รอยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณทั้งหมด 
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 คะแนนรวม มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 3.28 25 16.4 
กระบวนการ 
(รอยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
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มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

    1.4 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการ 
    จัดตั้งสถาบัน  
 

5. การมีระบบการบรหิารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
 

6. การมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
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3 
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4.0 
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   2.0 
 

 
3.2 

 
 

2.4 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.44 25 22.2 
การเรียนรูและ
พัฒนา 
(รอยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนาตอหลักสูตรทั้งหมด 
    ๑.๒ รอยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางตอ 
          รายวิชาทั้งหมด 
 

2. การพัฒนาอาจารย และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  
    ๒.๑ รอยละของอาจารยประจําที่ไดไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม 
          ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
      ๒.๒  รอยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่ม 
         ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอจํานวนพนักงานทั้งหมด        
    ๒.๓ จํานวนอาจารยที่ไดเลื่อนตําแหนงทางวิชาการในงบประมาณ ๒๕56  
          คิดเปนรอยละตออาจารยทั้งหมด (นับจํานวน อาจารย   ผศ. +  
          ผศ.  รศ. + รศ.  ศ.) 
    ๒.4 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
          ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
     

๔. จํานวนโครงการที่ไดบูรณาการความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการ และ 
    การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาใชในการเรียนการสอน  
                   

5. การเรียนรู การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา 
    มหาวิทยาลัยใหความสนใจ/หวงใย   
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 คะแนนรวม มิติการเรียนรูและพัฒนา 3.96 25 19.8 

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

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ    

 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได  
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มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

3. การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
    

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
 

2 
 

2 

5 
 

3 

2 
 

1.2 

 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 2.28 25 11.4 

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 3.49 100 69.8 
2.  ดานแผนงาน 
 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ  2556  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เนนการวิจัยและเปนอุทยานการศึกษาที่รวม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู “สังคมอุดมปญญา” โดยเนนพื้นที่ภาคใตตอนบน  โดยใช 
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี  และตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ  และใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในรปูแบบของ
งบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) ประกอบดวย 5 พันธกิจยุทธศาสตร  ไดแก  1) เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสภาพแวดลอม
เมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล  2) สรางเสริมคุณคางานวิจัยและงานบริการสังคม  3) พัฒนาอุทยาน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต  4) เพิ่มสมรรถนะองคกร  
5) ช่ืนชมคุณคาบุคลากร  โดยไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 1,365.09 ลานบาท (รวมเงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก  
125  ลานบาท) ทั้งนี้ ระหวางปไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกต่ํากวาประมาณการที่ตั้งไว  
ทําใหในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อใชจายไดจํานวนทั้งสิ้น 1,347.76 ลานบาท  
(กราฟที่ 1) โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาประสงค 10 ตัว และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  จํานวน 111 ตัว   

สรุปวา  ในปงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) ไปทั้งหมด 
1,227.25 ลานบาท เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 91.06 ซึ่งมีงบประมาณผูกพันไว 256.66 ลานบาท 
เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 19.04  และมีงบประมาณคงเหลือ 120.51 ลานบาท เทียบกับแผนคิดเปน 
รอยละ 8.94 (กราฟที่ 2/ ตารางที่ 3) ซึ่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาประสงค  
9 ตัว  และตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค จํานวน 108 ตัว ไมไดรายงานผล 4 ตัว โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาประสงคสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย  จํานวน 8 ตัว ตั้งแตรอยละ 
50 ขึ้นไป จํานวน 1 ตัว (กราฟที่ 3/ ตารางที่ 4) มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
สูงกวาหรือเทากับเปาหมาย  จํานวน 69  ตัว ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป  จํานวน 27  ตัว และต่ํากวารอยละ 
50 จํานวน 12  ตัว (กราฟที่ 4/ ตารางที่ 4) 

2.  ดานแผนงาน 
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กราฟท่ี 1 
 

                    

 
 

 

 
  

       

 

 

 
                                    พันธกิจยุทธศาสตรที่ 1  พันธกิจยุทธศาสตรที่ 2  พันธกิจยุทธศาสตรที่ 3  พันธกิจยุทธศาสตรที่ 4  พันธกิจยุทธศาสตรที่ 5 
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133.89

26.25471.34

14.57

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 1

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 2

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 3

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 4

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 5หนวย : ลานบาท
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 การจัดสรรงบประมาณ   

การใชจายงบประมาณ 

งบประมาณผูกพัน 

รายจายจริง 

กราฟท่ี 2 
ผลการใชจายงบประมาณ 

 รอยละ                  
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ตารางท่ี 3 
ผลการใชงบประมาณ 

 
 

พันธกิจ/ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 1  เพิ่มคุณภาพ
บัณฑิตภายใตสภาพแวดลอมเมือง
มหาวิทยาลัยและความเปนสากล 

 
ลานบาท 

 
701.71 575.61 79.31 654.92 46.79 

%ของแผน  82.03 11.30 93.33 6.67 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูสูรูปแบบ Active 
Learning และความเปนสากล 

 
ลานบาท 

 
627.62 532.23 56.06 588.29 39.33 

%ของแผน  84.80 8.93 93.73 6.27 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  
ลานบาท 499.14 429.55 43.40 472.95 26.19 

%ของแผน  86.06      8.69 94.75 5.25 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ลานบาท 113.61 94.31      9.31 103.62 9.99 
%ของแผน  83.01 8.19 91.20 8.78 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย  

ลานบาท 14.87 8.37 3.35 11.72 3.15 
%ของแผน  56.29 22.53 78.82 21.18 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางปจจัยเอื้อให
มหาวิทยาลัยสรางสรรคเมืองแหงการ
เรียนรูอยูอาศัย (Residential University) 

 
ลานบาท 74.09 43.38 23.25 66.63 7.46 
%ของแผน  58.55 31.38 89.93 10.07 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ลานบาท 51.59 43.38 0.75 44.13 7.76 

%ของแผน  84.09 1.45 85.54 14.46 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

ลานบาท 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00 
%ของแผน  0.00 100.00 100.00 0.00 

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 2  สรางเสริม
คุณคางานวิจัยและงานบริการสังคม   

ลานบาท 133.89 85.05 22.68 107.73 26.16 
%ของแผน  63.52 16.94 80.46 19.54 

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Area-based Research) 

ลานบาท 31.76 24.31 1.12 25.43 6.33 
%ของแผน  76.54 3.53 80.07 19.93 

แผนงานวิจัยพัฒนาและถายทอด 
เทคโนโลยี 

ลานบาท 30.98 23.76 1.12 24.88 6.10 
%ของแผน  76.69 3.62 80.31 19.69 

แผนงานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ   

ลานบาท 0.78 0.55 0.00 0.55 0.23 
%ของแผน  70.51 0.00 70.51 29.49 

 ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถใน
งานวิจัยสูสากลและพัฒนานวัตกรรม 

ลานบาท 36.48 12.05 20.69 32.74 3.74 
%ของแผน  33.03 56.72 89.75 10.25 

แผนงานวิจัย (เขาระหวางป) 
ลานบาท 23.34 10.19 9.78 19.97 3.37 
%ของแผน  43.66 41.90 85.56 14.44 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ลานบาท 13.14 1.86 10.91 12.77 0.37 
%ของแผน  14.15 83.03 97.18 2.82 
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พันธกิจ/ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการ
ใหบริการสังคมใหครอบคลุมพื้นที่ภาคใตตอนบน 

ลานบาท 65.65 48.69 0.87 49.56 16.09 
%ของแผน  74.17 1.32 75.49 24.51 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
ลานบาท 61.25 45.06 0.84 45.90 15.35 

%ของแผน  73.57 1.37 74.94 25.06 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลานบาท 4.40 3.63 0.03 3.66 0.74 

%ของแผน  82.50 0.68 83.18 16.82 
พันธกิจยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาอุทยาน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู ท้ังในระบบ  
นอกระบบ ตามอัธยาศัย  และตลอดชีวิต  

 
ลานบาท 26.25 21.54 0.61 22.15 4.10 
%ของแผน  82.06 2.32 84.38 15.62 

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสูการพัฒนา
เปนแหลงเรียนรูของสังคม 

 
ลานบาท 26.25 21.54 0.61 22.15 4.10 
%ของแผน  82.06 2.32 84.38 15.62 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  
ลานบาท 1.24 1.21 0.00 1.21 0.03 
%ของแผน  97.58 0.00 97.58 2.42 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลานบาท 0.64 0.52 0.00 0.52 0.12 
%ของแผน  81.25 0.00 81.25 18.75 

แผนงานดานการบริการที่มีรายรับ  
ลานบาท 20.39 18.25 0.46 18.71 1.68 

%ของแผน  89.50      2.26 91.76 8.24 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ลานบาท 3.98 1.56 0.15 1.71 2.27 
%ของแผน  39.20 3.77 42.97 57.03 

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 4  การเพิ่ม
สมรรถนะองคกร  

ลานบาท 471.34 279.98 150.54 430.52 40.82 
%ของแผน  59.40 31.94 91.34 8.66 

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานและการสื่อสารองคกร 

ลานบาท 454.41 269.28 150.28 419.56 34.85 

%ของแผน  59.26 33.07 92.33 7.67 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ลานบาท 454.41 269.28 150.28 419.56 34.85 
%ของแผน  59.26 33.07 92.33 7.67 

ยุทธศาสตรที่ 8 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ลานบาท 16.93 10.70 0.26 10.96 5.97 
%ของแผน  63.20 1.54 64.74 35.26 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 10.47 8.72 0.00 8.72 1.75 
%ของแผน  83.29 0.00 83.29 16.71 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

ลานบาท 6.46 1.98 0.26 2.24 4.22 
%ของแผน  30.65 4.02 34.67 65.33 
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พันธกิจ/ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคกร 
และบุคลากร 

ลานบาท 14.57 8.41 3.52 11.93 2.64 
%ของแผน  57.72 24.16 81.88 18.12 

ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

ลานบาท 14.57 8.41 3.52 11.93 2.64 
%ของแผน  57.72 24.16 81.88 18.12 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 14.57 8.41 3.52 11.93 2.64 

  57.72 24.16 81.88 18.12 

รวมงบประมาณประจําป 2556 
ลานบาท 1,347.76 970.59 256.66 1.227.25 120.51 

%ของแผน  72.02 19.04 91.06 8.94 

งบประมาณจัดสรร 
ลานบาท 1,240.08 904.47 242.26 1,146.73 93.35 

%ของแผน  72.94 19.53 92.47 7.53 

เงินสนับสนุนระหวางป 
ลานบาท 107.68 66.12 14.40 80.52 27.16 

%ของแผน  61.40 13.37 74.77 25.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  * ขอมูลจาก MIS ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 
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กราฟท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตร 

 

 

 
กราฟท่ี 4 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร 
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ไมรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวนตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค 

จํานวนตัวชี้วัด 

พันธกิจยุทธศาสตร  
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ตารางท่ี 4 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

พันธกิจ/ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

หนวย 

สูงกวาหรือ
เทากับ 
รอยละ
100   

ตั้งแต 
รอยละ50 

ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 1  เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต
สภาพแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล 

ตัวช้ีวัด 17 13 3 1 34 
%ตัวชี้วัด 50.00 38.24 8.82 2.94  

เปาประสงค 1. บัณฑิตเปนผูมุงทําความดี สรางความสุข 
พัฒนาความสามารถและพรอมทํางานเพื่อสวนรวม 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู
รูปแบบ Active Learning และความเปนสากล 

ตัวช้ีวัด 10 8 3 - 21 
%ตัวชี้วัด 47.62 38.10 14.28 -  

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางปจจัยเอื้อใหมหาวิทยาลัยสรางสรรค
เมืองแหงการเรียนรูอยูอาศัย (Residential University) 

ตัวช้ีวัด 6 5 - 1 12 
%ตัวชี้วัด 50.00 41.67 - 8.33  

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 2  สรางเสริมคุณคางานวิจัยและ
งานบริการสังคม   

ตัวช้ีวัด 30 9 6 2 47 
%ตัวชี้วัด 63.83 19.15 12.77 4.25  

เปาประสงค : 2. ผลงานดานการวิจัยและการบริการ
สังคมเปนฐานอางอิงที่สําคัญสําหรับภาคใตตอนบนและ
ประเทศในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวช้ีวัด 4 - - 1 5 
%ตัวชี้วัด 80.00 - - 20.00  

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based 
Research)  

ตัวช้ีวัด 7 1 - 1 9 
%ตัวชี้วัด 77.78 11.11 - 11.11  

ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสูสากล
และพัฒนานวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด 9 7 4 - 20 
%ตัวชี้วัด 45.00 35.00 20.00 -  

ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถใหบริการสังคมให
ครอบคลุมพื้นที่ภาคใตตอนบน 

ตัวช้ีวัด 10 1 2 - 13 
%ตัวชี้วัด 76.92 7.70 15.38 -  

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและ
ตลอดชีวิต 

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

เปาประสงค : 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนภาคี
ยุทธศาสตร (Strategic Partner) ในการสรางสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู 

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

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของสังคม 

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

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มสมรรถนะองคกร ตัวช้ีวัด 21 4 1 1 27 
%ตัวชี้วัด 77.78 14.82 3.70 3.70  

เปาประสงค : 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนองคกร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

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

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการ
สื่อสารองคกร 

ตัวช้ีวัด 17 2 - - 19 
%ตัวชี้วัด 89.47 10.53 - -  

ยุทธศาสตรที่ 8 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 4 1 1 1 7 
%ตัวชี้วัด 57.14 14.28 14.29 14.29  
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พันธกิจ/ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

หนวย 

สูงกวาหรือ
เทากับ 
รอยละ
100   

ตั้งแต 
รอยละ50 

ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

พันธกิจยุทธศาสตรที่  5 การช่ืนชมคุณคาบุคลากร ตัวช้ีวัด 5 1 1 - 7 
%ตัวชี้วัด 71.43 14.28 14.29 -  

เปาประสงค : 5. งานเพิ่มผล  คนเปนสุข 
 

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

ยุทธศาสตรท่ื 9 ประยุกตใชหลักคิดการจัดการความรู 
(Knowledge Management) และองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) เปนเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองคกร 

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

 

                          รวมตามเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 8 1 - 1 10 

%ตัวชี้วัด 80.00 10.00 - 10.00  

                          รวมตามยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 69 27 12 3 111 

%ตัวชี้วัด 62.16 24.33 10.81 2.70  

                          รวมตามพันธกิจยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 77 28 12 4 121 

%ตัวชี้วัด 63.64 23.14 9.92 3.30   

 
พันธกิจยุทธศาสตรที่ 1  เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสภาพแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและ

ความเปนสากล  เปาประสงค : บัณฑิตเปนผูมุงทําความดี  สรางความสุข พัฒนาความสามารถ  และ
พรอมทํางานเพื่อสวนรวม  โดยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน  2 ยุทธศาสตร  มีงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  701.71 ลานบาท (กราฟที่ 5)  พบวา ไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผน
รอยละ 93.33  (กราฟที่ 6) และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  1 ตัว คือ ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปการศึกษา 2553 ระดับ 4.12  และผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร 33 ตัว (กราฟที่ 7)  
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กราฟท่ี 6 
ผลการใชจายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 1 
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กราฟท่ี 5 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 1 
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งบประมาณผูกพัน 

รายจายจริง 



 Walailak University 

 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                           18 

 
กราฟท่ี 7 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 1 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning  และ

ความเปนสากล  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 627.62 ลานบาท  และมีตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร  21 ตัว  พบวาไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 93.73  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 10 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 8 ตัว
และมีผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ 50 ของเปาหมาย 3 ตัว   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน  
1) บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบใบประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรก คิดเปนรอยละ 68.23 ของผูเขาสอบ
ทั้งหมด  2) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดทุกหลักสูตร  3) มีโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมประสบการณดานนานาชาติ 36 โครงการ  4) มี MOU ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับ MOU 
ทั้ งหมด รอยละ 95.83 5)  มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศระดับปริญญาตรี   
111 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไวมาก  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว   เชน  1) รอยละของบัณฑิตที่ทํางานในตางประเทศหรือ
บริษัทตางชาติในไทยตอจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา  2) จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  3) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบภาษาตางประเทศ 
ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  เปนตน   

 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางปจจัยเอื้อใหมหาวิทยาลัยสรรคสรางเมืองแหงการเรียนรูอยูอาศัย 
(Residential University) มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  74.09 ลานบาท  พบวาไดใชจาย
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งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  89.93  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาหรือเทากับ
เปาหมาย 6 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 5 ตัว และไมไดรายงานผล 1 ตัว   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน   
1) มีนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 35 คน  2) มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
การเรียนรูรวมกันภายในมหาวิทยาลัยและรวมกับชุมชนภายนอก 41 กิจกรรม  3) มีโครงการที่พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการพัฒนานักศึกษา  11 โครงการ  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก  4)  มีเครือขาย
นักศึกษาที่ทํากิจกรรมรวมกัน 10 เครือขาย   

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่ไมไดรายงานผล  เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบไมได
ดําเนินการ คือ ความพึงพอใจของบุคลากรตออาคารสถานที่สนับสนุนการทํางาน 

 

พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเสริมคุณคางานวิจัยและบริการสังคม  เปาประสงค : ผลงาน
ดานการวิจัยและการบริการสังคมเปนฐานอางอิงที่สําคัญสําหรับภาคใตตอนบนและประเทศ  ในการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน  3 ยุทธศาสตร  มีงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  133.89 ลานบาท (กราฟที่ 8)  และมีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  5 ตัว  พบวา 
ไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  80.46  (กราฟที่ 9)  และมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  4 ตัว  ไมไดรายงานผล 1 ตัว และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร 
42 ตัว  (กราฟที่ 10) 

โดยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับพันธกิจยุทธศาสตรสูงกวาหรือเทากับเปาหมายทั้ง  4 ตัว 
โดยตัวชี้วัดที่สําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายสูง  ไดแก  1) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอก  4 ชิ้นงาน ประกอบดวย  (1) รางวัลจากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย
ประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 2 ชิ้นงาน  (2) รางวัลประกาศเกียรติคุณ วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ  
จากวุฒิสภา  (3) รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน  (4) การไดรับแตงตั้งเปนบรรณาธิการวารสาร 
Complex Metals  2) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ฐานขอมูล ISI) 
ในรอบครึ่งป จํานวน  221 ครั้ง  3) ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการยื่นจดทะเบียน 5 ชิ้นงาน และ 4)  
รางวัลผลงานดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับจากภายนอก 2 ชิ้นงาน 
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กราฟท่ี 9 
ผลการใชจายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 2 

 

                                        
                                     แผนงานวิจัย    แผนงานสนับสนุน  แผนงานวิจัย   แผนงานสนับสนุน   แผนงานบริการ     แผนงานทะนุ 
                                พัฒนาและถายทอด  การวิจัยวทิยาการ  (เขาระหวาง    การพัฒนาตาม        วิชาการแก       บํารุงศิลปะและ      
                                      เทคโนโลยี            สุขภาพ               ป)            ยุทธศาสตร              สังคม            วัฒนธรรม 
                                                                                                     มหาวทิยาลัย 
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กราฟท่ี 8 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 2 
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    กราฟท่ี 10 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 2 

             

 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based Research) มีงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 31.76 ลานบาท  มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร 9 ตัว  พบวาไดใชจายงบประมาณ 
(รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 80.07  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย   
7 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 1 ตัว และไมไดรายงานผล 1 ตัว   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน 
1) ปงบประมาณ 2556 ไดรับเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ประมาณ 6.98  ลานบาท 
ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา  2) โครงการวิจัยประเภทการวิจัยพัฒนาพื้นที่ จํานวน 11 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ 
ผานมามาก  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยรวมทุนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จํานวน 2.65 ลานบาท  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่ไมไดรายงานผล  เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบไมได
ดําเนินการ คือ ความพึงพอใจของบุคคล/หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสูสากลและพัฒนานวัตกรรม มีงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  36.48 ลานบาท  มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร  20 ตัว  พบวาไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  89.75  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาหรือเทากับ
เปาหมาย 9 ตัว  มีผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป 7 ตัว มีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50  
ของเปาหมาย 4 ตัว    

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน  1) มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 507 ชิ้นงาน  2) มีอาจารยประจําที่
ไดรับเชิญนําเสนอผลงานวิจัย (Plenary/Invited Speakers) ในที่ประชุมระดับนานาชาติ 28 คน  3) มี
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อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 9 คน  4) มีผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (สมศ.7) 71 ชิ้นงาน  5) มีบทความวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ  21 เรื่อง  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว เชน  1) จํานวนทุนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม  2) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  3) รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ เปนตน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  เพิ่มขีดความสามารถการใหบริการวิชาการสังคมใหครอบคลุมพื้นที่           
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  65.65 ลานบาท  มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร 13 ตัว 
พบวาไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  75.49   โดยมีผลการดําเนินงานสูงกวาหรือ
เทากับเปาหมาย  10 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 1 ตัว และมีผลการดําเนินงานต่ํากวา
รอยละ 50 ของเปาหมาย  2 ตัว    

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน  1) มี
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานบริการวิชาการจากสถาบันและหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
รอยละ 25.88  2) มีผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูดานบริการวิชาการ จํานวน 22,625 คน  3) มี โครงการ/
กิจกรรมสรางแบรนดดานการบริการวิชาการ 6 โครงการ  4) มีผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูและแหลงเรียนรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 54,597 คน  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายและอาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยาว เชน  1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการเขากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเขากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  เปนตน 

    

พันธกิจยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เปาประสงค : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนภาคียุทธศาสตร (Strategic 
Partner) ในการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   โดยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน            
ดวย  ยุทธศาสตรท่ี 6  สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของสังคม  
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  26.25 ลานบาท (กราฟที่ 11)  และมีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค   
1 ตัว  พบวา ไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  84.38 (กราฟที่ 12) มีผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  1 ตัว คือมีพัฒนาการเปนอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต  และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร 5 ตัว (กราฟที่ 13)  โดย 
มีผลการดําเนินงานสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย  3 ตัว  และมีผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ  50 ขึ้นไป  1 ตัว 
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กราฟท่ี 11 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 3 

 

                      แผนงานบริการวิชาการ    แผนงานทะนุบํารุง      แผนงานดานการ     แผนงานสนบัสนุน     
                                แกสังคม            ศิลปะและวัฒนธรรม      บริการทีม่ี      การพัฒนาตามยุทธศาสตร 
                                                                                      รายรับ               มหาวทิยาลัย                                         
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รายจายจริง 

กราฟท่ี 12 
ผลการใชจายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 3 
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กราฟท่ี 13 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 3 
 

 

 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน 

โครงการ/กิจกรรมที่สามารถถายทอดภูมิปญญาสูสากล  5 โครงการ  ประกอบดวย  1) โครงการสัมมนา
วิชาการ  การศึกษาสูอาเซียน : มิติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2) การเผยแพรความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรมผานเว็บไซต  3) การเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปงผานเว็บไซตและสื่อแผนพับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริการแกชาวตางชาติ  4) จัดโครงการประชุม วิชาการนานาชาติ “ศิลปะการเลน
เงาอาเซียน” (Shadow play of Asean)  และ  5) โครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต : ผาทอสื่ออัตลักษณ
วัฒนธรรมแดนใต  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายและอาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยาว เชน  1) รายไดสุทธิ (รวมคาเสื่อมราคา) ตอรายไดทั้งหมด  โดย
ในปงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งหมด  1,320.71 ลานบาท  มีรายไดสุทธิ  28.97  ลานบาท  
2) ผลตอบแทนจากการนําเงินของมหาวิทยาลัยไปจัดหาประโยชน  เปนตน 
 

พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 4  เพิ่มสมรรถนะองคกร  เปาประสงค : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน
องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  โดยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน                 
2 ยุทธศาสตร  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 471.34 ลานบาท (กราฟที่ 14) มีตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 1 ตัว  พบวาไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  91.34 (กราฟที่ 15)  
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  1 ตัว  คือความพึงพอใจของผูรับบริการทุกกลุม (นักศึกษา/
ผูปกครอง/บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอก)  ซึ่งมีผลการประเมินเฉพาะความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยูในระดับ 3.67  และมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 26 ตัว (กราฟที่ 16)  
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กราฟท่ี 14 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 4 

 

                               แผนงานสนับสนุน            แผนงานพัฒนาองคกร           แผนงานสนับสนุน     
                                การจัดการศกึษา                    และบุคลากร         การพัฒนาตามยุทธศาสตร   
                                                                                                        มหาวิทยาลัย                                           
 

 

การใชจายงบประมาณ 
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รายจายจริง 

กราฟท่ี 15 
ผลการใชจายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 4 
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กราฟท่ี 16 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 4 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการสื่อสารองคกร มีงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  454.41  ลานบาท  มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร  19 ตัว  พบวาไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  92.33  โดยมีผลการดําเนินงานสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 
17 ตัว  และมีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป  2 ตัว         

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน   
1) ระบบงานและ/หรือระเบียบที่ไดรับการพัฒนา  8 ระบบ  2) รูปแบบและ/หรือชองทาง กิจกรรม ขาวสารสู
กลุมเปาหมายภายนอก (ศิษยเกา/ผูปกครอง/นักวิชาการ/ผูประกอบการ/บุคคลทั่วไป)  3) ระบบงานที่พัฒนา 
ขึ้นจากการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (ERP) เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายและอาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยาว เชน  การดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง  เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 8  เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง มีงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  16.93 ลานบาท  มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร  7 ตัว  พบวาไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ  64.74  โดยมีผลการดําเนินงานสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย   
4 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 1 ตัว  มีผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ 50 ของเปาหมาย  
1 ตัว  และไมรายงานผล 1 ตัว    

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน    
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมองคกร 7 โครงการ เปนตน   

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายและอาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยาว เชน  รอยละของหนวยงานตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร   เปนตน 
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พันธกิจยุทธศาสตรที่ 5  ชื่นชมคุณคาบุคลากร  เปาประสงค : งานเพิ่มผล คนเปนสุข โดยกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนดวย ยุทธศาสตรที่ 9  ประยุกตใชหลักคิดการจัดการความรู  (Knowledge 
Management) และองคกรแหงการเรียนรู (Learning Oganization) เปนเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกร   มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  14.57 ลานบาท (กราฟที่ 17)  และมีตัวชี้วัด
ระดับเปาประสงค  2 ตัว  พบวาไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 81.88 (กราฟที่ 18)  
มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 2 ตัว คือ จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกยอง/ชื่นชม และบุคลกรที่มีสุขภาวะที่ดีและมีความสุข  ซึ่งผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง 2 
ตัวชี้วัด   และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร  5 ตัว  (กราฟที่ 19) มีผลการดําเนินงาน 
สูงกวาหรือเทากับเปาหมาย  3 ตัว  มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป  1 ตัว  และมีผลการดําเนินงาน 
ต่ํากวารอยละ 50 ของเปาหมาย  1 ตัว   
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ผลการใชจายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 5 
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กราฟท่ี 18 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  พันธกิจยุทธศาสตรท่ี 5 

 

                           
 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน  1) มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมโดยใชกระบวนการจัดการความรู (KM)  จํานวน 14 โครงการ  2)  ทุกหนวยงานนําหลักการจัดการความรู
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

ทังนี้  ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายและอาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดแก รอยละของหนวยงานที่เขารวมโครงการ Routine  to  Research (R2R)  

 
2.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่มีความสําคัญ และมีผลกระทบสูงตอการบรรลุ

วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน  10  โครงการ   
 
 

คณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาเลือกโครงการภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2556  ที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ  
โดยโครงการแตละโครงการประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

 

2.2.1  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning   
ผลการติดตาม  
คณะกรรมการ ฯ พบวา Active Learning  เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรู จะชวยทําใหนักศึกษาเรียนรูไดดีกวาระบบเดิมที่เนนการถายทอดความรูจากผูสอนสู
ผูเรียนโดยตรง   
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ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน 1,757 รายวิชา มีการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning  รวม 555 รายวิชา คิดเปนรอยละ 31.59 รวมทั้งสํานักวิชาตาง ๆ  และสวน
สงเสริมวิชาการ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning  

  
จุดเดน 

1) มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning หลายรูปแบบ ไดแก  (1) การ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning : PBL)  (2) การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-
based Learning)  (3) การเรียนรูจากชุมชน (Community-based Learning)  (4) การเรียนรูแบบภาคสนาม 
(Field Work)  (5) การเรียนรูดวยโครงงาน (Project-based Learning)  (6) การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
(Research-based Learning)  (7) การเรียนรูดวยปญหาพิเศษ (Special Problem)  (8) การเรียนรูเปนรายบุคคล 
(Individual Study)  (9) การเรียนรูแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Learning)  (10) การเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ (Laboratory)        

2) มหาวิทยาลัยไดมีการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุก ซึ่งสามารถ
นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning  ได
เปนอยางดี    

3) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning ที่ไดดําเนินการไป
แลว 63 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 95.45 ของโครงการทั้งสิ้น 66 กิจกรรม  ซึ่งถือวามีการดําเนินงานตาม
แผนของมหาวิทยาลัยในระดับดี    

4) มีการจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนหนังสือชุด 5 เลม 
ไดแก  (1) แนวคิดและกระบวนการเรียนรู  (2) บทบาทอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยประจํากลุม
และผูเรียน  (3) การสรางและพัฒนาโจทยปญหา  (4) การออกแบบหลักสูตร  (5) การประเมินผล (ตีพิมพครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2554 จํานวน 1,000 เลม) 
 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) ควรเรงพัฒนาใหมีอาจารยที่มีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active  

Learning จํานวนมากขึ้น เพื่อทดแทนอาจารยที่มีความรูเรื่อง Active Learning ที่เกษียณอายุไป   
2) ควรกําหนดขอตกลงและเกณฑการประเมินผลรายวิชาที่สอนแบบ  Active Learning 

ใหชัดเจน   
3) ควรพัฒนาคูมือ  สื่อการสอน  การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูแบบ  Active 

Learning  เชน การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการสอนเปนกลุม  การพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดทุกพื้นที่  เปนตน 

4) ในรายวิชาที่ตองมีการเรียนการสอนแบบบรรยายรวมดวย ควรมีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานของจํานวนการเรียนการสอนตามสัดสวนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่ตองใชรูปแบบการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ควบคูกัน 

5) ควรพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวยอาจารยในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning   
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6) ควรพัฒนาเพิ่ม Facilitator เพื่อชวยสอนเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning ใหกับอาจารยใหม  

7) ควรมีกิจกรรม Active  Learning สัญจรตามสํานักวิชาเพื่อเปนการถายทอดเทคนิคการ
สอนแบบ Active  Learning  จากสํานักวิชาหนึ่งไปยังอีกสํานักวิชาหนึ่ง   

8) ควรจัดอบรม Problem-based Learning  อยางสม่ําเสมอ 
9) ควรสราง Professional Learning Community (PLC)  เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับ

การเรียนการสอนแบบ Active  Learning 
 

2.2.2  โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล   
ผลการติดตาม  
มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีความเปนสากล โดยเฉพาะในระดับ

สํานักวิชา มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ไวที่สวนกลาง  รอยละ 20 จากงบประมาณพัฒนาวิชาการ
ปละ 10 ลานบาท โดยใหสํานักวิชาเสนอกิจกรรมที่คิดริเริ่มหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคสอดคลอง  เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการ  ตามความพรอมของสํานักวิชา ถือเปนการริเริ่มและการพัฒนาที่ดี  

จากรายงานของสํานักวิชาสามารถจัดกลุมกิจกรรมที่สําคัญไดดังนี้ 1) การสรางเครือขาย 
ความสามารถภาษาตางประเทศ  2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย  3) การเปดโลกทัศน  4) การจัด
กิจกรรมรวม และ 5) การมีนักศึกษาตางประเทศ  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  
1) กิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการอยูนั้นมีมาก หลากหลาย และกระจายตัว ควรจัดกลุม

เพื่อใหเห็นผลผลิตของกลุมกิจกรรมที่ชัดเจน  มีการกําหนด Milestone ของกลุมกิจกรรมที่สําคัญใหชัดเจนใน
แตละป  

2) ควรคัดเลือกกิจกรรมและโครงการที่ควรดําเนินการโดยสวนกลาง หรือสํานักวิชา อาทิ 
การสรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัย อาจทําโดยสวนกลาง การสรางความสามารถภาษาอังกฤษ อาจทําทั้ง
โดยสวนกลางและสํานักวิชา กลาวคือ  การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ กําหนดสมรรถนะทั่วไป (General 
Competency)   ทําโดยสวนกลาง และสมรรถนะเฉพาะสาขาวิชา (Functional Competency) ทําโดยสํานัก
วิชา  มีการกําหนดกลุมเปาหมาย (นักศึกษา) ใหชัดเจน   

3) ควรจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมหรือโครงการ  โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่จะพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากลได  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรทุมเทและมุงเนนการดําเนินการ
กิจกรรมและโครงการเหลานี้อยางเขมขนและตอเนื่องจนกวาจะเห็นผล   

4) ควรมีกลไกกระตุนหรือสงเสริมใหสํานักวิชาที่ยังไมมีความพรอมและความตื่นตัวในการ
ทํากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล ไมปลอยใหกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเทานั้น  ชองวางระหวางสํานักวิชาที่มีความเปนสากลสูงและความเปนสากลนอยจะเพิ่มมากขึ้นหาก
ขาดการกระตุนหรือสงเสริม 
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2.2.3  โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรคชุมชน   
ผลการติดตาม 
คณะกรรมการ ฯ พบวามหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนดําเนินงานพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ

เรียนรู   สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

จุดเดน 
1) มีการดําเนินการตามแผนสวนใหญเกือบครบทุกกิจกรรมจากที่ไดดําเนินการไปแลว 62 

กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 93.94 ของโครงการทั้งสิ้น 66 กิจกรรม  ซึ่งถือวามีการดําเนินงานตามแผนของ
มหาวิทยาลัยในระดับดี 

2) มีการดําเนินการโครงการหลากหลายรูปแบบ เชน เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาถายทอด
ประสบการณ (เถาแกนอย และพระมหาสมปอง)  จัดคายจิตอาสา  ใหนักศึกษาออกไปสอนภาษาอังกฤษตาม
โรงเรียน  การดูงานในประเทศ (องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)  และ
ตางประเทศ  (สหภาพพมา)  ทําบุญอาจารยใหญ  มอบเสื้อวิชาชีพ เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) ควรจําแนกกิจกรรมใหชัดเจนวา กิจกรรมใดที่พัฒนาใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรู

รวมกัน หรือสรางสรรคชุมชน   
2) ควรเพิ่มความเขมขนในกิจกรรมที่พัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เนื่องจาก

ผลลัพธของกิจกรรมที่ดําเนินการอยูยังไมชัดเจน  
3) ควรเพิ่มกิจกรรมประเภทจิตสาธารณะ 
4) ควรมีนิยามคําวา “มีปญญาและคุณธรรม”  “เรียนรูรวมกัน” และ “สรางสรรคชุมชน”  

ใหชัดเจน  เนื่องจากบางกิจกรรมสามารถนําไปอางอิงในโครงการอื่น ๆ ได เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการอางอิง  
หรือถาจะมีการอางอิงมากกวา 1 โครงการ ควรจัดแบงงบประมาณใหชัดเจนวาใชเพื่อโครงการใดไปเปน
จํานวนเทาไร 

 

2.2.4  โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณนาเรียน นาอยู ดูดี  
มีสุนทรียภาพ)   

ผลการติดตาม 
คณะกรรมการ ฯ ไดมุงเนนติดตามการเบิกจายงบประมาณ พบวา สวนใหญไดดําเนินโครงการ

และกิจกรรมตามระยะเวลาที่วางแผนไว และไดเบิกจายงบประมาณเกือบเต็มจํานวน  แตยังมีบางกิจกรรมที่ยัง
ไมไดเบิกจายเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ขอจํากัดทางดานระยะเวลา เปนตน  
โดยมีขอสังเกตดังนี้ 

1)  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความเขาใจในคําวา “เมืองมหาวิทยาลัย” ไมเหมือนกัน 
2) มหาวิทยาลัยมีวิธีการเบิกจายโดยใชระบบงบกลาง  โดยงานหอพักนักศึกษามีรายได

ประมาณ 31 ลานบาท และไดรับงบประมาณคาใชจายในการซอมบํารุง  5 ลานบาท  ซึ่งงบประมาณที่ไดรับ
เพียงพอตอการซอมบํารุงรักษาอาคาร แตอาจจะไมเพียงตอการพัฒนาหอพักใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ
การเปนเมืองมหาวิทยาลัย  

3) มหาวิทยาลัยเนนใหโรงอาหารมีอาหารที่มีคุณภาพดี และราคาถูก 
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4) หอพักมีจํานวนไมเพียงพอ และยังขาดเงินทุนในการกอสราง  
5) คณะกรรมการ ฯ ใหความเปนหวงในเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอก

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องอบายมุข และสิ่งยั่วยุตาง ๆ  รวมถึงปญหาการจราจร (ทางเขาออกของมหาวิทยาลัย)
โดยเฉพาะหลังจากที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการ  ซึ่งคณะกรรมการมีความมั่นใจวาโรงพยาบาล
จะทําใหเกิดแหลงชุมชนใหมขึ้นมาในอําเภอทาศาลาอยางแนนอน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) ฝายบริหารควรจะทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของทุกคนใหเขาใจนิยามของคําวา เมือง

มหาวิทยาลัย ใหเกิดความเขาใจที่เหมือนกัน เพื่อจะไดเกิดการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2) ควรเปลี่ยนรูปแบบการนําสงรายไดคาหอพักจากเดิมนําสงรายไดทั้งหมดใหมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนเปนนําสงรายไดหักคาใชจายทั้งหมด  กําไรที่ไดมาบางสวนเก็บเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหอพักใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรและสวนที่เหลือนําสงมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการเบิกจายตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอจะชวยให
การจายเงินเพื่อพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังชวยปลูกฝงบุคลากร 
และนักศึกษาใหมีจิตสํานึกในเรื่องการประหยัด และการดูแลรักษาทรัพยสินที่มีอยู โดยพฤติกรรมเหลานีจ้ะเปน 
แรงขับเคลื่อนใหพันธกิจเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปตามเจตจํานงของฝายบริหาร 

3) ควรเพิ่มรานอาหารที่มีความหลากหลายของราคา และมีคุณภาพสมเหตุสมผล เพื่อสอน
นักศึกษาใหเห็นถึงชีวิตจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยควรศึกษาการสรางหอพักในแนวราบ (มีจํานวนชั้นนอย) แทนที่จะสราง 
ในแนวตั้ง (มีจํานวนช้ันมาก) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการกอสราง หรืออาจจะอนุญาตใหเอกชนเขามา
ลงทุนสรางหอพักในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

 

2.2.5  โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศ   

ผลการติดตาม 
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุโครงการ ฯ หลายกิจกรรม เชน  1) โครงการ

บริการที่ปรึกษา : การสรางเสริมผูประกอบการใหม (NEC) พื้นที่จังหวัดสุราษฏรธานี  ๑ รุน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๑ รุน รวม ๒ โครงการ เปนความรวมมือกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ และ ๑๑  
2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพตนทุนต่ําจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น และ 3) โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาสายพันธุที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชควบคุมโรครากเนาโคน
เนา  เปนความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน  แตคณะกรรมการ ฯ ไมสามารถวัดผล
สําเร็จของโครงการได เนื่องจากในการจัดทําแผนงานไมไดระบุโครงการอยางชัดเจน สงผลใหบุคลากรที่ทํา
กิจกรรมนั้น มีความเขาใจในเรื่องตัวช้ีวัดและผลสําเร็จของโครงการตางกัน ทําใหคณะกรรมการ ฯ ไมสามารถ
หาตัวชี้วัดเพื่อที่จะระบุผลสําเร็จได 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) ผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนควรกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

และลักษณะของโครงการใหชัดเจน เพื่อใชในการประมวลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
2) สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ทํารวมกับหนวยงานราชการและองคกรกึ่งราชการ มีความติดขัด

ในบางครั้ง คณะกรรมการ ฯ จึงเสนอวามหาวิทยาลัยควรใหน้ําหนักความสนใจไปในภาคธุรกิจและภาคเอกชน 
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เพื่อใหปริมาณงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีตอภาคธุรกิจและภาคเอกชน รวมถึงชุมชนมีปริมาณที่เทา
เดิมหรือมากขึ้น และมีความตอเนื่อง ภายใตเครือขายความรวมมือจากชุมชน 

3) คณะกรรมการ ฯ ใหขอแนะนํากับคณะผูวิจัยวา สิ่งที่ไมมีประโยชนของสถานที่หนึ่งอาจ
มีประโยชนกับอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีตัวอยางที่เคยทําสําเร็จแลวในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ น้ําเสียจาก
โรงงานเหลาจะเปนปุยที่ดีของขาว  เพราะฉะนั้นแทนที่จะเอาน้ําเสียไปบําบัดก็เอาไปเปนปุยบํารุงขาว  
วิธี/แนวคิดนี้จะทําใหไมเสียคาใชจายในการบําบัดและยังสามารถเพิ่มมูลคาใหหนวยงานน้ัน 

 

2.2.6  โครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ   
ผลการติดตาม 
โครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  เปน

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 4 ของมหาวิทยาลัย  มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนโครงการหลายหนวยงาน  ประกอบดวย  สํานักวิชา  สวนสงเสริมวิชาการ  ศูนยบริการการศึกษา 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  จากการติดตามความกาวหนาของโครงการ ฯ พบวา 

1) ผลการดําเนินงานสวนใหญเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่สํานักวิชาและสถาบันวิจัย ฯ ได
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  ซึ่งในปงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ 
ไดแก  (1) การพัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัย  (2) การพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยใหแก
อาจารยใหมและสนับสนุนใหอาจารยใหมไปทําวิจัยในตางประเทศดวย   ซึ่งปนี้มีอาจารยใหมเสนอผลงานวิจัย
และไดตีพิมพในฐานขอมูลสากล (Institute for Scientific Information : ISI)  สูงถึง 18 คน  (3) การจัด
กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานสอนรวมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  
(4) จัดกิจกรรมนวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ เพื่อพบปะหนวยวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ และ (5) มี
การจัดตั้งกลุมวิจัยขึ้นใหม 2 กลุม คือ กลุมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และกลุมผูสูงอายุ  ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2556 ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2) โครงการนี้ไมมีการจัดทําเอกสารโครงการที่กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายที่ชัดเจน  
3) ผูรับผิดชอบโครงการไมมีสวนรวมในจัดทําโครงการดังกลาว  สงผลใหการดําเนิน

กิจกรรมของแตละหนวยงานไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดมากนัก   
4) การรายงานผลการดําเนินงานไมใหรายละเอียดที่ชัดเจน  จึงไมสามารถประเมินโครงการได 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดทําเอกสารโครงการโดยกําหนด  เปาหมาย  วัตถุประสงค ตัวชี้วัด  

และกิจกรรมของโครงการใหชัดเจน โดยใชวิธีการระดมสมองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกําหนดคํานิยาม
ของนักวิจัยใหมใหชัดเจน 

2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดกิจกรรมที่เดน ๆ และสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองผลสัมฤทธ์ิของโครงการใหชัดเจนและเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในระยะยาว  

3) ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักของโครงการในการรายงานผลการดําเนินงานใหแก
มหาวิทยาลัย 
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2.2.7  โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรี   

ผลการติดตาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 

เปนโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 4 ของมหาวิทยาลัย  มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนโครงการหลายหนวยงาน  ประกอบดวย  สํานักวิชา  งานบัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ   
จากการติดตามความกาวหนาของโครงการ ฯ  มีขอสังเกตดังนี้ 

1) โครงการ ฯ มีลักษณะกวาง  ไมมีจุดเนน  ลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินงานเปนกิจกรรมยอย ๆ 
กระจัดกระจายในเนื้องานประจํา  ผลการดําเนินงานของโครงการ ฯ ที่สําคัญ ไดแก กิจกรรมจัดใหนักศึกษา 
เขารวมประชุมวิชาการ  กิจกรรมสัมมนาและการใหคําปรึกษาดานการเขียนบทความวิจัยและสงบทความเพื่อ
นําเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการ  กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยไทยศึกษารุนเยาว  และการสนับสนุนทุน
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา (ทุน Research Assistant) สนับสนุนทุนวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและ 
ทุนโครงงานวิจัยปริญญาตรี  รวมทั้งพัฒนาทักษะวิจัยแกนักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย และผูชวยสอน  

2) โครงการ ฯ นี้ยังไมมีการจัดทําเอกสารโครงการที่กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายที่
ชัดเจน  

3) ผูรับผิดชอบโครงการ ฯ ไมมีสวนรวมในจัดทําโครงการดังกลาว  สงผลใหการดําเนิน
กิจกรรมของแตละหนวยงานไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดมากนัก 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดทําเอกสารโครงการโดยกําหนด  เปาหมาย  วัตถุประสงค ตัวชี้วัด  

และกิจกรรมของโครงการใหชัดเจน โดยใชวิธีการระดมสมองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  วาควรทํากิจกรรมอะไร
เพื่อตอบสนองโครงการนี้  

2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดกิจกรรมที่สําคัญ   และสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม
เพื่อใหสามารถตอบสนองผลสัมฤทธ์ิของโครงการใหชัดเจนและใหเกิดการพัฒนาเห็นผลอยางเปนรูปธรรมใน
ระยะยาว 

3) ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการรายงานผลการดําเนินงานใหแกมหาวิทยาลัย 
 

2.2.8  โครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน   
ผลการติดตาม 
มหาวิทยาลัยไดจัดทํากิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาองคกรในหลายดาน ทั้งในสวนสํานัก

วิชาและหนวยงานสวนกลาง เชน การพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองคกร  กิจกรรมการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพสําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป  การพัฒนาระบบประเมินหนวยงาน  และการพัฒนาและกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย เปนตน  
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
1) การพัฒนาองคกรและบุคลากรมีผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายสวน ไดแก สวนการเจาหนาที่ 

หนวยพัฒนาองคกร สวนแผนงาน และสวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยควรเนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของบูรณาการ
การดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด การกําหนดแผนงาน การดําเนินงานและการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานอยางใกลชิด 

2) การพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเรื่องที่ละเอียดออน ตองการการมีสวนรวมและความ
เขาใจจากทุกภาคสวนภายในองคกรอยางทั่วถึง โดยจําเปนตองใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมคิด รวมใหความเห็น
ตั้งแตเริ่มตน และทําใหเกิดความรูสึกเปนผูที่รวมพัฒนา การสื่อสารและกระบวนการสรางการมีสวนรวมภายใน
องคกรจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องนี้ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

3) เนื่องจากจะมีศูนยการแพทยฯ ที่จะมีบุคลากรจํานวนมาก หลากหลาย และแตกตางจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน จึงควรทบทวนกรอบของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงาน
ทั่วไป ทั้งเรื่องความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และระบบ
ประเมินหนวยงานใหรองรับศูนยการแพทยไดดวย  

นอกจากนั้น ระบบบริหารงานบุคคลตองมีความยืดหยุน (Flexible) สําหรับบุคลากรที่ตองการ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง อาทิเชน ไมใชระยะเวลา
การทํางานเปนเงื่อนไขในการอนุมัติใหบุคลากรทางการแพทย รวมถึงบุคลากรในสายวิชาชีพอื่น ๆ  ที่ตองทํางาน
ที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลไปรับการฝกอบรม เปนตน 

 

2.2.9    โครงการสรางแบรนดท่ีเปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ  
ผลการติดตาม 
มีหนวยงานที่บรรจุแผนการดําเนินงานโครงการนี้ 4 หนวยงาน  ประกอบดวย 3 สํานักวิชา และ 

1 หนวยงาน  โดยมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลวรวม 4 กิจกรรม คือ  1) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  ใหบริการและจัดตั้งหนวยบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยจัด
กิจกรรมตาง ๆ เชน คลินิกกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “กฎหมาย
วิชาชีพและการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการคลินิกสูการพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทยในอนาคต” 
เปนตน  2) สํานักวิชาแพทยศาสตร  จัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ (พัฒนาชุมชนนบพิตํา)  3) สํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดเตรียมขอมูลเพื่อทําวารสารรายปและวารสารอิเล็กทรอนิกส  
(e-Journal) “ครบรอบ 9 ป สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ” เพื่อเผยแพรผลงานและบทความวิจัยของ
อาจารยในสํานักวิชา ซึ่งมีเปาหมายในการตีพิมพเลมแรกในปงบประมาณ 2557 และ 4) ศูนยบริการวิชาการ 
ดําเนินการเผยแพรความรูบริการวิชาการผานสื่อตาง ๆ  ไดแก รายการโทรทัศนวลัยลักษณสูสังคม  รายการ
โทรทัศน สาระการเมือง รายการวิทยุวลัยลักษณ Everyday  English 

 

2.2.10  โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร   
ผลการติดตาม 
ศูนยคอมพิวเตอรมีผลการดําเนินโครงการดังนี้   
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1. ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WU WiFi) ใหครอบคลุมกลุมอาคาร
เรียนรวม 1  3  5  7 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการเรียนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย 

2. ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WU WiFi) ใหครอบคลุมกลุมอาคาร
วิชาการ (วิชาการ 1  2  3  4  5  6  7  8 9) เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรและคณาจารย เพิ่มศักยภาพการใชพื้นที่ของอาคารวิชาการ  เพื่อรองรับการใหบริการแกนักศึกษาที่ใช
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ใหบริการ 

3. ใหบริการระบบเครือขายเสมือนจริง เชื่อมตอระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยกับ
หนวยประสานงาน ศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง เพื่อให
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการ เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนในหนวยงานนอกสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหาระบบสื่อสารสองทาง (Teleconference) โดยปรับปรุงพัฒนาระบบใหเปน  
Web-based เพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐานและภารกิจเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน การประชุม
ทางไกลสองทางระหวางหนวยงานนอกพื้นที่กับ Main Campus การเชื่อมตอกับเครือขายการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศภายใตขอตกลงความรวมมือ และการสัมภาษณเพื่อ
รับนักศึกษาเขาศึกษาตอ เปนตน 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (WU BI) เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการสรุปวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อให 
การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นวาโครงการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการ

บริการวิชาการ เปนการสื่อสารภายนอกมหาวิทยาลัย  และโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร เปน
การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย  จึงใหขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรใหมีผูรับผิดชอบหลักเพื่อกําหนดทิศทางในการสรางแบรนดรวมกันใน
แตละสํานักวิชา  เพื่อใหเกิดพลังในการทํางานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มหาวิทยาลัยควรศึกษาและคัดเลือกโครงการที่สะทอนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่
ตองการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย (สื่อสารภายนอก) และพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องคกร  เพื่อจัดทําแผนโครงการที่เหมาะสมและสามารถจัดกิจกรรมที่บรรลุตามเปาหมายที่วางไวได 

3. หนวยงานผูรับผิดชอบหลักควรมีโครงการที่ริเริ่มใหม ๆ ของตนเอง  เพื่อใหเกิดการสราง 
แบรนดที่เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร 

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  ใชพัฒนาตนเอง
เพื่อสนับสนุนการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร  

5. ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 

จากผลการประเมินโครงการที่สําคัญทั้ง 10 โครงการ ขางตน พบวาโครงการสวนใหญสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนไดมากกวารอยละ 90 อยางไรก็ตามคณะกรรมการ ฯ ยังคงเห็นวาโครงการทั้ง 10 
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โครงการนั้นยังไมแสดงทิศทาง แนวทางและเปาหมายที่ตองการจนสามารถที่จะบรรลุเปาหมายที่ชัดเจน  และ
เกิดความไมชัดเจนวาเมื่อดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการภายใตโครงการสําคัญเหลานี้แลวมหาวิทยาลัย
จะเกิดการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ มากนอยเพียงใด บรรลุผลระดับใด  และเปนการยึดโยงกิจกรรมยอยที่
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหนวยงานสวนกลางและสํานักวิชาเปนผูดําเนินการ ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม
ขนาดเล็ก ดําเนินการโดยมีผูรับผิดชอบที่หลากหลายทั้งหนวยงานขนาดเล็กทั้งสวนกลางและสํานักวิชา และยัง
ไมชัดเจนวามุงสูเปาหมายเดียวกันหรือไม  คณะกรรมการ ฯ จึงมีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1. ควรกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่ ง เปนการกําหนดภาพอนาคตของ
มหาวิทยาลัย แลวจึงกําหนดและออกแบบกิจกรรมและโครงการยอยเพื่อรองรับการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายเหลานั้นตอไป 

2. ควรพิจารณาจัดทําโครงการสําคัญเหลานี้ในรูปแบบการเขียนโครงการใหญ  ที่มีการ
กําหนดหลักการเหตุผล  กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  กําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายที่ชัดเจน กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งผูรับผิดชอบในสวนกลางและผูรับผิดชอบจากสํานักวิชา 

3. ควรพิจารณามอบหมายใหมีผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะในการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการสําคัญทั้ง 10 โครงการเหลานี้อยางเขมขน และเปนผูรายงานความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตออธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ตลอดจนบุคคลและ
คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงาน การบูรณาการขอมูล การกํากับทิศทาง 
การดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญของมหาวิทยาลัยใหเกดิประโยชน
สูงสุด 
 

 
 

 
 

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เชน คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน  คณะกรรมการสงเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนตน  โดยในปงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามหลักคิดและแนวทางการ
วางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (United Nations Development Program : UNDP) ซึ่งกําหนดไว
จํานวน 9 หลัก ดังนี้ 
 1.  การมีสวนรวม (Participation) 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการทํางานโดยใชหลักการมีสวนรวมในหลาย ๆ ดาน เชน  ดาน
กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมหารือในกลุมผูบริหารระดับนโยบาย เพื่อ
รวมกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกัน  การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิสัยทัศน  
พันธกิจ และจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2557-2559” ของผูบริหารระดับนโยบาย

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
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รวมกับผูบริหารจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางการมีสวนรวมผานการระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรในวงกวางมากขึ้น     
 2.  นิติธรรม (Rule of  Law) 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งมีการพิจารณาและ
ดําเนินการเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด จากระบบการจัดเก็บและคนหา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส  การพิจารณาหลักการในการออกขอบังคับ  ระเบียบ ขอกําหนดหรือประกาศ ที่ยึด
ความเปนอิสระเหมาะสมกับการทํางานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการจัดหมวดหมูโดยแยกเปน
ขอบังคับ  ขอกําหนด  ระเบียบ และประกาศ โดยจัดหมวดหมูในระบบการการจัดเก็บและคนหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  มีการปรับปรุงขอบังคับ  ขอกําหนด ระเบียบและประกาศตลอดเวลา โดยหนวยงานผูใชจะ
เสนอมายังงานนิติการตรวจสอบถอยคําหรือเนื้อหาในเบื้องตน  และอาจมีการแกไขในระดับหนวยงานหรือ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 3.  ความโปรงใส (Transparency) 

มหาวิทยาลัยมีระบบการเปดเผยขอมูลที่หลากหลาย  มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นทั้งภายใน
และภายนอกและมีชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงไดงาย เชน            
การเวียนแจงขาวสารภายในมหาวิทยาลัยผานระบบ e-Office  อินทราเน็ต และแจงขาวสารภายนอกผาน
เว็บไซต  และการติดประกาศ เปนตน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีระบบการตรวจสอบที่เปนอิสระ
ทั้งตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  และการตรวจสอบโดย
ระบบของสภามหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกอื่น 
 4.  การตอบสนอง (Responsiveness) 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาดานหอพัก  ดานกระบวนการ
จัดสหกิจศึกษา ดานการบริการทางกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต  รวมถึงสํารวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เปนตน เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาไปปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการ รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ   
 5.  การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นโดยจัดทําโปรแกรม “สายดวนผูบริหาร” เพื่อเปด
ชองทางการสื่อสาร ไขขอของใจ เสนอแนะ และติชม เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เพื่อรับทราบขอมูลรวมกันทั้งผูบริหาร  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 6.  ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อใหผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลสนองตอบเปาหมายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยโดยที่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ มีการทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงานระหวางผูบังคับบัญชาและ
พนักงาน มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนําผลไปใชเพื่อการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน หรือการ
ขึ้นเงินเดือนประจําป  ซึ่งในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มหาวิทยาลัยใชระบบประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานแบบหลายทาง (Multi-sources Evaluation System) และประเมินโดยคณะกรรมการ เพื่อใหผล
การประเมินมีความเที่ยงตรง เปนธรรม และตรวจสอบได 
 7.  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and  Efficiency) 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ไดมีการเนนย้ําให        
ทุกหนวยงานปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเพียงพอ เหมาะสมและมีแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด มีการดําเนินนโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด  โดยจัดใหมีการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในดานงบประมาณไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณขึ้น  เพื่อติดตามใหการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน   
 8.  ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานประจําป มีการรายงานการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส  และจัดใหมีระบบการทําขอตกลงกอนการปฏิบัติงานของบุคลากร  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ  สําหรับความรับผิดชอบดานสังคม  มหาวิทยาลัยมุงมั่นที่จะ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนโดยกําหนดจุดยืนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเปนอุทยานการศึกษาแหงการ
สรางโอกาส  และมีนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่มุงใหเกิดการปฏิบัติงานที่เนนความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ
ดวยเชนกัน 
 9.  วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยกําหนดทิศทาง นโยบายใน
เชิงยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชวงระยะ 3 ป (พ.ศ.2557 - 2559) เพื่อสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขัน  ควบคูกับการกําหนดนโยบายดําเนินงานเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่มีภารกิจดําเนินงานหลักดานการเรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ และทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาทางยุทธศาสตรในภาพรวม คือ  
“อุทยานการศึกษาแหงการสรางโอกาส” พรอมกับมีการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตรดังกลาว ทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออนภายใน  รวมถึงโอกาสและอุปสรรค
จากภายนอก เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธการดําเนินงานใหบรรลุ เปาหมายตามวิสัยทัศนที่วางไว คือ 
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนองคการธรรมรัฐ  เปนแหลงเรียนรู  เปนหลักในถิ่น  เปนเลิศสูสากล”  ทั้งนี้ 
ในข้ันตอน/กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดมีการเชิญผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน  เชิง
ยุทธศาสตรเปนการเฉพาะจากหนวยงานภายนอกมารวมจัดทําแผนและใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดวย  
รวมถึงมีการสนับสนุนใหบุคลากรภายในมีความรูความเขาใจเรื่องแผนยุทธศาสตรและการแปลงแผนสูการ
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   
 

 
  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ได 
สอบทานผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  พบวา  มหาวิทยาลัยไดเริ่มพัฒนาระบบ

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
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บริหารความเสี่ยงตั้งแตปงบประมาณ 2553  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบกรอบและ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําเสนอ  ใน
ปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหผูบริหารหนวยงานรับทราบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   และแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงประจําหนวยงาน  รวมทั้งจัดอบรมความรูแกคณะทํางาน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสราง
สมรรถนะผูบริหาร”  ในหัวขอการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ไดรับรูถึงความจําเปนที่
จะตองใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น  ในปงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยไดปรับ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  มีการปรับโครงสราง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยใหอธิการบดีทําหนาที่เปนประธาน  และสวนแผนงานทํา
หนาที่ฝายเลขานุการ  และจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง  ในกลุมผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมระดมความคิดในการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงระดับองคกร  โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงพันธกิจยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ป 2553 – 2557 ในพันธกิจยุทธศาสตรที่ 1 ดานเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสิ่งแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเปนสากล  และจัดสัมมนาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง  โดยเชิญวิทยากรจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหความรูแกผูบริหารหนวยงานและผูปฏิบัติงานของสวนแผนงานเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
ในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น  

ในปงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงรางระบบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทั้งระบบ  ดังนี้ 

1.  สภามหาวิทยาลัยไดประกาศแตงตั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  ซึ่งเปนคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล  ใหแนวทางและเปนที่ปรึกษา
ดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและมีการ
ดําเนินงานที่มีความสมบูรณย่ิงขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน  อธิการบดี  มีรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ  และหัวหนาสวนแผนงาน
เปนผูชวยเลขานุการ  โดยในปงบประมาณ 2556 คณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการวางแผนและแนะนําการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  รวมถึงไดมีการพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อ
นํามาจัดการความเสี่ยงตอไป  อีกทั้งไดพัฒนาคูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการและคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ประมาณเดือนธันวาคม 2556 

2.  การปรับโครงสรางดําเนินงาน ขั้นตอนดําเนินงาน เกณฑการประเมินผลกระทบและโอกาส  เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยในการวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย  มีกรอบการวิเคราะหโดยใชเปาประสงค  ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยเปน
แนวคิดเพื่อนํามาใชพิจารณาเปนหลัก สวนในระดับหนวยงานจะใชวัตถุประสงคตามเปาหมายแผนปฏิบัติการ
ระดับยุทธศาสตร  และแผนงานของแตละงาน   

3.  การจัดทํากิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณบดีแตละสํานักวิชาและหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
รวมกิจกรรมนี้ จํานวน 35 ทาน  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เปนรูปแบบการระดมสมอง  เพื่อการระบุความเสี่ยง  



  Walailak Universitry 
 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                            41 

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  รวมถึงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวม  ตามนโยบายเชิง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ป 2557 - 2559  ซึ่งประกอบดวย  สรางเสริมสุขภาพ  สรางเสริม
ความสามารถสากล  สรางเสริมสังคมเขมแข็ง  และสรางเสริมแหลงพัฒนาความรู  ทั้งนี้ ผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  พบวา  มหาวิทยาลัยมีความสี่ยงในระดับสูงมาก จํานวน 9 เรื่อง  ระดับสูง จํานวน 21 เรื่อง  และ
มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง จํานวน 31 แผนงาน 

4.  ไดจัดทําฐานขอมูลเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง  ไดแก จัดทําเอกสาร 
Risk Universe เพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่สอดคลองกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และจัดทําขอมูลความรู 
เรื่องการบริหารความเสี่ยงจํานวน 2 เรื่อง คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความรูจาก
การสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” Enterprise Risk Management - Integrated Framework 
(COSO-ERM 2004) ซึ่งไดนําเสนอไวในเว็บไซตของสวนแผนงาน 

 
 

 
 

         มหาวิทยาลัยไดบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบควบคุมภายใน  โดยปรับโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบ
การดําเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร และระบบงานตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดรับทราบผลการตรวจสอบดังกลาว สรุปผลการ
ตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้ 
 

5.1  การตรวจสอบโครงการจัดทําและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย และสํานักวิชา 

5.1.1  จากการสอบทานเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2556 พบวาทุกกิจกรรม
มีวัตถุประสงคสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรมสวนใหญมีวัตถุประสงคใน 
การบูรณาการงานบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน  แตพบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญและอาจสงผลกระทบ
ใหการบริการวิชาการซึ่งไมสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยขาดความครบถวน สมบูรณ คือ หนวยงานที่จัดทําโครงการบริการวิชาการไมไดสงแบบเสนอ
โครงการใหศูนยบริการวิชาการเพื่อรวมพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่กําหนดไว  ทําใหศูนยบริการวิชาการ
ไมมีขอมูลต้ังตนในการรวบรวมผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในภาพรวม  

5.1.2  ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการไมเปนปจจุบัน  รวมทั้งระบบบางสวนยังขาดความ
สมบูรณ ทําใหไมสามารถประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และใชเปนขอมูลในการประเมินตามตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยได 

 ขอเสนอแนะ  
ผูบริหารทุกระดับควรกํากับดูแลเชิงนโยบายอยางเขมแข็ง  และกําชับใหการปฏิบัติเปนไปตาม

กระบวนการที่กําหนด  เพื่อใหผูเกี่ยวของในทุกระดับใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานตามแผนที่สอดคลอง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญกับความถูกตอง  ครบถวนและเปนปจจุบันของขอมูลในระบบ
สารสนเทศงานบริการวิชาการ  ซึ่งจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง  รวมทั้งควรศึกษาความ

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
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ตองการการใชขอมูลงานบริการวิชาการในทุกระดับ  และประสานศูนยคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
ใหแสดงผลลัพธ (รายงาน) ใหสามารถรายงานไดครอบคลุมทุกความตองการของผูใชบริการ  

ทั้งนี้อธิการบดีไดแจงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ และไดประชุมหารือในการประชุมคณบดี
เรียบรอยแลว 

5.2  การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
หนวยตรวจสอบภายในไดสอบทานระบบการเงินและบัญชีวาไดปฏิบัติตามหลักการมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  รวมทั้งการประเมินระบบควบคุมภายใน  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของการ
ดําเนินงาน  พรอมทั้งการเสนอแนะใหปรับปรุงสวนที่พบขอผิดพลาด  ดังนี้ 

5.2.1  เงินสํารองจาย 
1)  ระบบควบคุมเงินสํารองจายไมเพียงพอใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว  โดยพบประเด็นที่เปนจุดออนดังนี้ 
1.1)  ยอดจากการตรวจนับมีเงินสด เงินฝากธนาคารและเอกสารแทนตัวเงิน 

ไมเทากับจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ  
1.2)  หนวยงานไมใชทะเบียนคุมเงินสํารองจายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และหรือทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายไมเปนปจจุบัน  3 หนวยงาน 
1.3)  ไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเพื่อเสนอตอหัวหนาหนวยงาน  

ทุกวันที่มีความเคลื่อนไหวรายการ  8 หนวยงาน  
1.4)  ผูรักษาเงินสํารองจายจายเงินสํารองจายกอนหัวหนาหนวยงานอนุมัติให

เบิกจาย และไมมีการจัดทําใบยืมเงินสํารองจาย โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจาง  4 หนวยงาน  
2)  หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหใชระบบเงินสํารองจาย แตไมไดนําเงินไปใชในการ

ดําเนินงานมี 2 หนวยงาน สาเหตุเนื่องจากหนวยงานเห็นวาระบบดังกลาวไมมีความคลองตัวในการดําเนินการ
ภายในหนวยงานและเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3)  ในระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ.2544 ขอ 7 กําหนด “ให
หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย  เก็บเงินสดไวในมือไวสํารองจายตอวันไมเกิน
วงเงินที่อธิการบดีกําหนด”  ปจจุบันยังไมมีประกาศกําหนดวงเงินสํารองจายตามระเบียบดังกลาว  ทําใหไมมี
มาตรฐานในการปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่มีเงินสํารองจาย     

 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรกําชับใหทุกหนวยงานที่ถือเงินสํารองจายยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด  เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และปองกัน
ความเสี่ยงดานการเงิน 

2)  ควรกระตุนใหหนวยงานที่ถือเงินสํารองจายเห็นประโยชนและใชเงินสํารองจายเพื่อ
เพิ่มความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน 

3)  ควรจัดทําประกาศ ที่กําหนดวงเงินที่ชัดเจนใหพนักงานผูรับผิดชอบสามารถเก็บเงิน
สดไวในมือไวสํารองจายตอวัน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถยึดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

5.2.2  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 



  Walailak Universitry 
 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                            43 

1)  การยืมเงินทดรองของโครงการเรือนวลัย โดยผูจัดการโครงการ ฯ ไดยืมเงินทดรองจาย  
จํานวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 วันครบกําหนดคืนวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อใช
สําหรับสํารองคาใชจายในโครงการ ฯ ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเงินยืมทดรองจายของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ที่กําหนดใหเงินยืมทดรองจายเปนเงินที่มหาวิทยาลัยใหแกผูยืมเพื่อใชเปนคาใชจาย
ในการปฏิบัติงาน  มิใชเพื่อใชหมุนเวียนในหนวยงาน   

2)  ไมไดออกหนังสือติดตามทวงหนี้ใหกับลูกหนี้เงินยืมทดรองทุกรายที่มียอดหนี้คาง
ชําระเกินกําหนด  และในการออกหนังสือติดตามทวงหนี้ที่มิไดออกหนังสือทันทีที่ครบกําหนดใหออกหนังสือ
ติดตามทวงหนี้  การละเลยการปฏิบัติตามระบบดังกลาว อาจทําใหขาดหลักฐานสําคัญในการใชหลักเกณฑ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรควบคุมใหการยืมเงินทดรองจายเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย 

เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ที่กําหนดใหเงินยืมทดรองจายเปนเงินที่มหาวิทยาลัยใหแกผูยมื
เพื่อใชเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานเทานั้น 

2)  ควรยึดปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดตามหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรองอยางเครงครัด เพื่อให
กระบวนการติดตามหนี้มีการควบคุมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการมีลูกหนี้คางชําระ 

5.2.3  ลูกหนีร้านคาเชาพื้นที่  ลูกหนี้การคา และลูกหนี้ประเภทอื่น 
จากการสอบทานรายละเอียดลูกหนี้รานคาเชาพื้นที่  ลูกหนี้การคา  และลูกหนี้ประเภทอื่น 

พบวา มีลูกหนี้ที่คางนานเกิน 1 ป  จํานวน 16 ราย ซึ่งผูรับผิดชอบไดดําเนินการติดตามทวงหนี้ตามระบบของ
มหาวิทยาลัยแลว  แตมี 3 ราย ที่ยังไมไดแจงขอมูลลูกหนี้คางชําระใหงานนิติการ สวนสารบรรณและ
อํานวยการ เพื่อดําเนินการทางกฎหมาย 

 ขอเสนอแนะ  
ควรติดตามการชําระหนี้อยางตอเนื่องเพื่อไมใหเกิดกรณีลูกหนี้คางนานและเปนภาระ 

ทางบัญชี  สําหรับลูกหนี้ที่ยังไมไดแจงขอมูลใหงานนิติการ ควรสงขอมูลลูกหนี้คางชําระใหกับงานนิติการ  
เพื่อดําเนินการทางกฎหมายตอไป     

5.2.4  สินทรพัยถาวร  
จากการสอบทานรายการในทะเบียนครุภัณฑ (สวนการเงินและบัญชี) และรายงาน

สินทรัพยและคาเสื่อมราคา (สวนพัสดุ) พบวา มีขอมูลไมตรงกัน  ซึ่งเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับทราบและ
ดําเนินการแกไขและปรับปรุงขอมูลใหถูกตองแลว 

 ขอเสนอแนะ  
ควรสอบทานความถูกตองครบถวนของรายการในทะเบียนครุภัณฑ (สวนการเงินและ

บัญชี) และรายงานสินทรัพยและคาเสื่อมราคา (สวนพัสดุ) อยางสม่ําเสมอทุกเดือน  เพื่อใหทะเบียนสินทรัพย
ของมหาวิทยาลัยมีความถูกตองครบถวน 

5.2.5  เจาหนี้คงเหลือ 
1)  มีเงินรับฝากที่ยังไมสามารถหาที่มาได 2 บัญชี ไดแก 1) เงินรับฝาก (เงินฝาก

ธนาคาร) จํานวน 1,106,384.35 บาท  2) เงินรับฝาก (นักศึกษา) กรณีเปนเงินโอนของนักศึกษาที่ไมทราบ
ชื่อนักศึกษา  จํานวน 39,675.00 บาท  
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               2)  มีรายการคาโทรศัพทคางชําระตามใบแจงหนี้คาโทรศัพท  ของบริษัท ทีโอที จํากัด  
จํานวน 383,444.- บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมชําระเงินจํานวนดังกลาวเพราะ 
เห็นวามีสิ่งผิดปกติและขอให บริษัท ฯ ช้ีแจงรายละเอียด  ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันใหมหาวิทยาลัยชําระคาโทรศัพท 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยกําลังหาขอสรุปเพื่อดําเนินการแจงความรองทุกขในคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ตอไป  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
พิจารณาแลวเห็นวามหาวิทยาลัยถูกผูไมหวังดีแอบลักลอบใชงานโทรศัพทโทรออกไปยังตางประเทศ 

 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรเรงหาที่มาของเงินรับฝาก เพื่อปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง 
2)  ควรใหผูที่เกี่ยวของเรงดําเนินการใหไดขอยุติในเรื่องคาโทรศัพทคางชําระ เพื่อไมให

กระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
5.2.6  เงินประกันสัญญา 

จากการสอบทานพบวามีเงินประกันสัญญาในบัญชี จํานวน 1,320,175.37 บาท  ซึ่ง
บางรายการรับมาตั้ งแตป  2542 ซึ่ ง เปนเงินประกันสัญญาของผู ประกอบการ 2 กลุ ม  ไดแก   
1) ผูประกอบการที่ทําสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ มีจํานวน 27 ราย และ 2) ผูประกอบการที่ทําสัญญาเกี่ยวกับ
รานคา มีจํานวน 57 ราย เปนเงิน 279,081.39 บาท  ซึ่งบางสวนยังเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัย  และ
บางสวนไมไดเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยแลว  แตยังไมมารับเงินประกันคืน 

 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําระบบการรับและคืนเงนิประกนัทีช่ดัเจน  
2)  ควรตรวจสอบสถานะของเงินประกัน  เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีใหเปนปจจุบัน  

รวมทั้งแจงใหผูประกอบการที่ ครบกําหนดคืนเงินประกันแลวมารับเงินประกันคืน  เพื่อไมใหมีภาระทางบัญชี   
5.2.7  งานระหวางทาง 

จากการตรวจสอบบัญชีงานระหวางทาง พบวา มีงานระหวางทางที่ไมมียอดเคลื่อนไหว
และยังไมขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินจํานวน 3 บัญชี   

 ขอเสนอแนะ 
ควรติดตามตรวจสอบบัญชีงานระหวางทางที่ไมมีการเคลื่อนไหวเปนเวลานาน  แตยังไมโอน

เปนทรัพยสินกับสวนพัสดุหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน   
5.2.8   รายได 

ศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี ไมสามารถนําสงเงินใหมหาวิทยาลัยไดตามขอบังคับ 
มวล. วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2547 ขอ 11 ที่กําหนดให “การจัดเก็บเงินครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง
รวมกันเกิน 10,000 บาท ตองนําสงเงินใหมหาวิทยาลัยไมเกิน 7 วันทําการ”  สาเหตุเนื่องจากการรับรายได
เงินคาลงทะเบียนการจัดอบรม ศูนย ฯ จะรับเงินลวงหนาจากผูลงทะเบียน  ซึ่งหากมีผูเขารวมอบรมไมเปนไป
ตามเปาหมาย ศูนย ฯ จะยกเลิกโครงการและคืนเงินใหกับผูลงทะเบียน ดังนั้นเงินในสวนนี้จะคงไวที่ศูนย ฯ 
กอน เพื่อรอสรุปผลการจัดอบรมแลวนําสงมหาวิทยาลัยภายหลัง  สงผลใหการนําสงเงินใหกับมหาวิทยาลัยไม
สามารถดําเนินการไดภายในกําหนดตามขอบังคับ ฯ    
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 ขอเสนอแนะ  
ควรหารือรวมกันระหวางสวนการเงิน ฯ และศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อ

กําหนดแนวทางในการนําสงเงินให ศูนยสามารถปฏิบัติภารกิจดานการจัดกิจกรรมฝกอบรมระยะสั้น 
ในหลักสูตรตาง ๆ ไดอยางคลองตัวภายใตขอจํากัดที่มีอยู  และไมขัดกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

5.2.9   คาใชจาย 
1) หลักฐานการจายเงินไมถูกตอง กลาวคือ ใชใบเสร็จรับเงินฉบับสําเนา (ลงชื่อผูรับเงิน

เปนสําเนา) เปนเอกสารประกอบการเบิกจาย  เอกสารรายงานผลจัดซื้อ/จัดจาง กรณีเรงดวน (พ.7-1) ไมได 
ลงนามอนุมัติ จํานวน 1 รายการ และผูลงลายมือชื่ออนุมัติ ไมมีอํานาจในการอนุมัติ จํานวน 10 รายการ  

2) มีการบันทึกรายการคาวัสดุผิดผังบัญชี จํานวน 1 รายการ  
3) ไมไดประทับตรา “จายแลว” ในใบเสร็จรับเงิน  เมื่อดําเนินการจายเงินแลว จํานวน 2 

รายการ 
 ขอเสนอแนะ  
ควรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานประกอบ 

การจายโดยเฉพาะในเรื่องอํานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจาง  และเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกขอมูลและ 
การตรวจสอบขอมูล  เพื่อลดความผิดพลาดของขอมูลในระบบ 

5.2.10  การปรับปรุงบัญชีและขอทักทวงตามขอตรวจพบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดเขาตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 

มีประเด็นขอสังเกต ประกอบดวย  1) มหาวิทยาลัยมีคารับรองสูงมาก และไมมีระเบียบของมหาวิทยาลัย
รองรับ  2) งานพัสดุมหาวิทยาลัย มีการแบงซื้อแบงจาง  และ 3) การบันทึกบัญชีสินทรัพยของสวนการเงิน
และบัญชี ไมตรงกับขอมูลการบันทึกทะเบียนสินทรัพยของสวนพัสดุ  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ไดรวมหารือกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในประเด็นดังกลาว และไดนําเรื่องนี้หารือกับฝายบริหารเพื่อพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของตอไป   

 
5.3  การตรวจสอบโครงการสรางความเขมแข็งระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

5.3.1  การสอบทานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ฯ พบวามหาวิทยาลัยยังไมสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  ดังนี้   

1)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษา ตํ่ากวาเปาหมาย กลาวคือ เปาหมาย
เทากับ 2.76 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของปการศึกษา 2554 เทากับ 2.56   

2)  โครงการที่สงเสริมประสิทธิภาพการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการได
รอยละ 90.32 ของโครงการตามแผนทั้งหมด   

3)  มีอาจารยที่ผานการอบรมการใหคําปรึกษาทางวิชาการ รอยละ 55.88 ของอาจารยที่
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งหมด  

4)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา ยังไมมีการประเมินผลทั้งระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
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 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดที่ยังไมไดกําหนดเปาหมายไว และควรกําหนดเปาหมาย 

ในระดับสํานักวิชาในตัวชี้วัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษา ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
สํานักวิชา และสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

2)  ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบ
ดูแลชวยเหลือนักศึกษา โดยมีหนวยงานกลางดําเนินการ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักวิชา และ
สามารถประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได โดยพัฒนาการสํารวจขอมูลโดยใชเทคโนโลยีที่งายตอการใชงาน  

5.3.2  การสอบทานกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ฯ พบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญและ 
มีผลกระทบตอการเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษา  ซึ่งเกิดจากปจจัยเสี่ยงหลายประการ คือ 

1)  อาจารยไมทราบบทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ชัดเจน  อาจารยใหม
ขาดประสบการณในการทําหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษา หรือขาดทักษะในการใหคําปรึกษา 

2)  เนื้อหาในการจัดอบรม/สัมมนาการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  รวมทั้งคูมือระบบ
และกลไกอาจารยที่ปรึกษา  ไมมีรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติจริงคอนขางยาก และ 
ไมเปนมาตรฐาน 

3)  บางสํานักวิชาหรือ บางหลักสูตร มีนักศึกษามาก และอาจารยนอย  สัดสวนอาจารย
นักศึกษาจึงไมสมดุล ทําใหการดูแลนักศึกษาไดไมทั่วถึง เชน หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
อาจารย 1 คน ตองรับผิดชอบนักศึกษามากถึง 153 คน เปนตน 

4)  อาจารยที่ปรึกษาบางสวนจะนัดพบนักศึกษาหลังจากการลงทะเบียนลวงหนาแลว  
ซึ่งมีผลใหนักศึกษาที่ไมไดเรียนตามแผนการเรียนปกติไมสามารถลงทะเบียนไดตามความตั้งใจ  และตองแกไข
การลงทะเบียนภายหลัง 

5)  ระบบการสื่อสารขอมูลของนักศึกษายังไมชัดเจน  เชน  ระบบงานทุนการศึกษา  
งานวินัยนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  เปนตน  ทําใหอาจารยที่ปรึกษาไมมีขอมูล หรือขอมูลไมเปนปจจุบัน 

6)  มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบและเกณฑการประเมินผลการทําหนาที่อาจารย 
ที่ปรึกษา 

 ขอเสนอแนะ  
1)  ควรจัดอบรม/สัมมนา หรือใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของการเปนอาจารย 

ที่ปรึกษาโดยจัดในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม ใหอาจารยใหมทุกคนไดรับการอบรม กอนที่จะไดรับมอบหมาย
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา  โดยมีเนื้อหาในลักษณะแนวปฏิบัติที่ลงรายละเอียดชัดเจน เพื่อใหอาจารย 
ไดใชเปนแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง  
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ใหอาจารยที่ปรึกษามีเทคนิคและทักษะในการ 
ใหคําปรึกษา   

2)  ควรจัดระบบใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียนลวงหนา  
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไมไดเรียนตามแผนการเรียนปกติ   
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3)  ควรจัดระบบการประสานงานระหวางอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษาหอพัก รวมถึง
ระบบงานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว 
ในการดูแลนักศึกษา 

4)  มหาวิทยาลัยควรสรางระบบการประเมินและกําหนดเกณฑในการประเมิน 
ที่ชัดเจน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 

5.4  การตรวจสอบการจัดเก็บรายไดคาหอพัก 
การจัดเก็บรายไดคาหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พบวามีนักศึกษาจํานวนหนึ่ง 

ที่แจงความประสงคขอชําระเงินคาหอพักโดยไมไดตั้งเปนลูกหนี้ไว เนื่องจากไมไดบันทึกขอมูลการเพิ่ม - ลด
ลูกหนี้นักศึกษาในระหวางภาคการศึกษา  ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวามหาวิทยาลัยไดรับรายได 
คาหอพักครบถวนตรงตามจํานวนนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะ  
1)  สวนการเงินและบัญชี และสวนกิจการนักศึกษา ควรประสานงานกันเพื่อแกไขปญหากรณี

นักศึกษาไมมีรายช่ือเปนลูกหนี้คาหอพักในระบบการเงินนักศึกษา เพื่อความครบถวน  ถูกตองของขอมูล และ 
ใชประโยชนจากขอมูลที่ถูกตองตามภาระหนาที่ของทั้งสองหนวยงาน 

2)  ผูบริหารควรกําชับใหผูรับผิดชอบงานหอพัก สวนกิจการนักศึกษาปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
ที่วางไวทุกขั้นตอนเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน  เพื่อประโยชนในการดูแลนักศึกษา  
รวมถึงการรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

5.5  การติดตามผลการตรวจสอบระบบงาน 
ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ สําหรับประเด็นเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของ

ปงบประมาณ 2555  จํานวน 21 ประเด็น ซึ่งผูรับผิดชอบไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
รายละเอียด ดังนี้ 

5.5.1  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได จํานวน 4 ประเด็น 
5.5.2 การตรวจสอบระบบเครือขาย จํานวน 2 ประเด็น 
5.5.3 การตรวจสอบระบบงานวิจัย จํานวน 1 ประเด็น 
5.5.4 การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี จํานวน 3 ประเด็น 
5.5.5 การตรวจสอบความคุมคาในการใชประโยชนจากครุภัณฑ จํานวน 4 ประเด็น 
5.5.6 การตรวจสอบระบบงานพัฒนาบุคลากร จํานวน 4 ประเด็น 
5.5.7 การตรวจสอบระบบงานจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 ประเด็น 
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1.1  การรับนักศึกษา   

1)  ระดับปริญญาตร ี
        ปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 2,228 คน  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดจริง จํานวน 2,004 คน  คิดเปนรอยละ ๘9.95 

ของแผนรับ  

 
สํานักวิชา 

แผนการรับ
นักศึกษา  
(คน) * 

ผลการรับ
นักศึกษา  
 (คน) ** 

 

คิดเปนรอยละ 
ของแผน 

 
หมายเหต ุ

1. ศิลปศาสตร 380 520 136.84  
2. การจัดการ 520 233 44.81  
3. สารสนเทศศาสตร 290 289 99.66  
4. วิทยาศาสตร 30 35 116.67  
5. เทคโนโลยีการเกษตร 180 97 53.89  
6. วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 320 291 90.94  
7. สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  240 313 130.42  
8. พยาบาลศาสตร  70 81 115.71  
9. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     90 *** 35 38.89  
10. เภสัชศาสตร 60 62  103.33  
11. แพทยศาสตร ***** 48 48 100.00  

รวมทุกสํานักวิชา 2,228 2,004 89.95  
 

 

หมายเหตุ   *      ขอมูลตามแผนการรับนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     * *    ขอมูลจากระบบรายงานผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556                             
               ***    ในภายหลัง ไดปรับลดจํานวนรับนักศึกษาลง เหลือจํานวน 60 คน 

                     2)  ระดับบัณฑิตศึกษา 

    ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใน 8 สํานักวิชา  รวมทั้งสิ้นจํานวน 531 คน  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดจริง จํานวน 161 คน 

คิดเปนรอยละ 30.32 ของแผนรับ (หมายเหตุ :  ทั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2556 มีจํานวน 528 คน ) 

ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง 
(Specific-issue Approach) 

1.  ผลการดําเนนิงานในเรือ่งที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 
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สํานักวิชา 

แผนการรับ
นักศึกษา (คน)* 

ผลการรับนักศึกษา (คน)** คิดเปนรอยละ 
ของแผน 

หมายเหต ุ
โท เอก รวม 

1. ศิลปศาสตร 55 7 6 13 23.64  
2. การจัดการ 150 46 6 52 34.67  
3. สารสนเทศศาสตร 100 52 6 58 58.00  
4. วิทยาศาสตร 75 0 0 0 00.00  
5. เทคโนโลยีการเกษตร 36 5 4 9 25.00  
6. วิศวกรรมศาสตร 
    และทรัพยากร 

55 6 5 11 20.00  

7. สหเวชศาสตร 
    และสาธารณสุขศาสตร  

45 6 1 7 15.56  

8. พยาบาลศาสตร  15 11 - 11 73.33  
รวมทุกสํานักวิชา 531 133 28 161 30.32  

 

หมายเหตุ     *     ขอมูลตามแผนการรับนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
       * *   ขอมูลจากระบบรายงานผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556                             
 

1.2  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเปาหมายในการพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

โดยไดจัดสภาพแวดลอม/บรรยากาศใหเปนชุมชนศูนยกลางการเรียนรู  อยูอาศัย และใชชีวิตอยางเอื้ออาทร 
แกกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไดสรางหอพักรองรับนักศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
และจัดสภาพแวดลอมของที่พักอาศัยใหคลายกับบาน สงเสริมนักศึกษาไดเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
อยางมีความสุข  มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม  รูจักใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะและชวยเหลือเอื้อ
อาทรตอผูอื่น  ผลการดําเนินงานสูเปาหมายขางตน ประกอบดวย 
     1. ไดพัฒนาปรับปรุงและซอมแซมหอพักใหสวยงามนาอยูดวยโครงการซอมหอ        
รอนอง และหอพักสวยดวยมือเรา เพื่อรองรับนักศึกษาที่ประสงคจะอยูหอพักของมหาวิทยาลัย  รวมถึง
จัดระบบการซอมบํารุงหอพักอยางตอเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการโครงการซอมหอ รอนองตอไปอยาง
ตอเนื่อง และขับเคลื่อนโครงการหอพักเครือขายใหควบคูกับโครงการจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัย 
     2. ไดจัดระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยระบบที่ปรึกษาหอพักเปนพี่เลี้ยง
หรือครูใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาทั้งดานการเรียน สวนตัว การใชชีวิต และสุขภาพ  จนไดรับคําชื่นชมจาก
ผูปกครอง  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะขยายระบบการดูแลนักศึกษาใหเชื่อมโยงกับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
และจัดตั้งชมรมประดูอาสาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาดวยกัน 
    3. ไดจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตหอพักใหเขมแข็งมากขึ้น รวมถึงติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปด ณ จุดสําคัญภายในหอพักทุกหลัง และบริเวณประตูทางเขาหลักของเขตหอพัก ซึ่งทําให
นักศึกษามีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน  และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหมีหนวยยอยของงานรักษา
ความปลอดภัยอยูในเขตหอพัก รวมถึงประสานงานใหมีการจัดตั้งสถานีตํารวจภูธรยอยในมหาวิทยาลัย 
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     4. ไดปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในหอพักและรายรอบหอพักทุกหลังใหเกิด
บรรยากาศที่นาอยูอาศัยและนาเรียนมากขึ้น  โดยโครงการโลกใบเขียว และโครงการสวนไมผลสมรม  
     5. ไดพัฒนาสภาพแวดลอมตามศาลาแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยระหวางอาคารหอพัก
ตาง ๆ จํานวน 18 หลัง ใหสะอาด สวยงาม เพื่อนักศึกษาไดอานหนังสือหรือทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น           
     6. ไดจัดมุมรับแขกและหองพักรับรองผูปกครองทุกหอพักเพื่อตอนรับผูปกครองทีม่า
เยี่ยมเยือนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบทั่วกัน 
    7. มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายและติดตามเรื่องการปองปรามและการแกปญหายา 
เสพติดเปนอันดับหนึ่ง และจัดทําโครงการหอพักสีขาวเพื่อรณรงคปองปรามและขจัดปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในกลุมนักศึกษา โดยมีภาคีรวมจากหลายฝายทั้งภายในมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ปราบปราม        
ยาเสพติดระดับภาคและระดับจังหวัด  รวมถึงมีคณะเจาหนาที่ควบคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาระดับ
จังหวัดรวมเปนภาคี   
     8. ไดสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทั้งดานวิชาการ 
ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานกีฬาและสุขภาพ และดานการบริหาร
จัดการ  กิจกรรมทั้งหมดจะบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยองคการบริหารองคการนักศึกษาและสภา
นักศึกษากลางของมหาวิทยาลัย  ทําใหนักศึกษามีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่พึงพอใจของสังคม   
     9. ไดสงเสริมใหงานแนะแนวและใหคําปรึกษาเปนงานที่ดําเนินการคูขนานกับงาน
วินัยนักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีแนวทางในการทํางานคือ “นักศึกษาที่มีความผิดและถูกลงโทษ
ทางวินัย จะตองไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความผิดนั้นดวยโครงการพัฒนาตนเองและบําเพ็ญ
ประโยชนที่จัดใหตามหลักการและวิธีการทางจิตวิทยา”   
                   10.  ไดมีนโยบายและติดตามเรื่องสวัสดิการรานคารานอาหาร  โดยการใหบริการ
อาหารตองสะอาด รสชาติอรอย สีสันดูดีนารับประทาน ปริมาณเหมาะสมกับราคา และเปยมลนดวยคุณคา 
ทางโภชนาการ       
     11. ไดจัดใหมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแกนักศึกษา  

 
1.3  การหารายได 
       มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี ้
  1) แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหและประมาณการเงินรายได  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555  และประชุมคณะทํางานฯ แลว 1 ครั้ง  ที่ประชุมมีมติใหสวนแผนงานจัดทําประมาณการรายได
และแผนการจาย ประจําปงบประมาณ 2555-2560 ซึ่งสวนแผนงานไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยโดยจัดทํา
เปนกรอบงบประมาณรายรับลวงหนาระยะปานกลาง (ป 2555-2560)  จําแนกรายรับออกเปน 5 รายการ  
ไดแก  (1) รายรับจากงบประมาณแผนดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป  (2) รายรับสนับสนุน                
การดําเนินงานจากหนวยงานอื่นของรัฐ  (3) รายรับจากการดําเนินงานระหวางปของมหาวิทยาลัย (4) 
โครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  และ (5) เงินกองทุนและเงินสะสมของมหาวิทยาลัยที่นํามา
จัดสรรเปนรายจาย 

  2) รายไดจากการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556  มีรายไดรับจริงทั้งสิ้น 
1,408,558,147.00 บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรับตามแผนที่วางไว  คิดเปนรอยละ 103.18  
ทั้งนี้ รายไดจากการดําเนินงานระหวางปของมหาวิทยาลัย มีรายไดรับจริง คิดเปนรอยละ 114.16 สูงกวา
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แผนรายไดที่วางไว ไดแก  เงินสนับสนุนการผลิตแพทยเพิ่ม จากกระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 150 ของแผน)  
และรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร (รอยละ 185.31 ของแผน)   

3) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555  และไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2555-2559 เสร็จเรียบรอย 

 
1.4  การจัดตั้งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  1) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่  22 

ตุลาคม พ.ศ. 2555 ไดเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วงเงินทั้งสิ้น 
5,651,490,000 บาท   โดยมหาวิทยาลัยจัดทําแผนการดําเนินงานกอสรางอาคารในระยะที่ 1 รายการ   
เงินอุดหนุนเปนคากอสรางอาคารศูนยการแพทย พรอมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ วงเงิน 
2,250,000,000 บาท แยกเปนเงินงบประมาณ จํานวน 1,997,700,000 บาท และใชรายไดของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสมทบ 252,300,000 บาท  ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2556 - 2560 

  2) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
อธิการบดีไดอนุมัติใหจางกิจการรวมคา DD  เปนผูกอสรางอาคารฯ เปนเงิน 2,158,000,000 บาท กําหนด
สงมอบงานภายใน 1,455 วัน รวม 30 งวดงาน   

  3) มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ  ขอความเห็นชอบความเหมาะสม
ของวงเงินคากอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการสําหรับประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  และสํานักงบประมาณไดเห็นชอบความเหมาะสมของราคาการกอสรางอาคารศูนยการแพทย  
ในวงเงิน  2,158,000,000 บาท   

  4) มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลา เพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเกินกวาวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกอหนี้ผกูพนั
ขามปงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป รายการคากอสรางอาคารศูนยการแพทย   
พรอมระบบสาธารณูปการ 

  5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอเรื่องขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีขอใหถอนเรื่องออกไปกอนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝายเศรษฐกิจ) พิจารณากอนเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี   
อีกครั้ง 

  6) คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝายเศรษฐกิจ)     
ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 ไดอนุมัติเรื่องศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

  7) เนื่องจากกิจการรวมคา DD ไมยืนราคาและลงนามสัญญากอสราง ดังนั้น ตองหา
ผูรับจางใหม มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือขอยกเวนการจัดจางโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ไปยัง
กรมบัญชีกลางและไดรับอนุมัติใหยกเวนโดยสามารถจัดจางดวยวิธีอื่นได ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดจาง
ดวยวิธีพิเศษและเปดซองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจาง กิจการรวมคา 
P V T เปนผูกอสราง โดยมีการลงนามสัญญากอสรางในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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1.5  ความเปนสากล   
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเปาหมายในการเปนอุทยานการศึกษาแหงอาเซียนทีมุ่งเนน

การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสากล โดยสรางเสริมความสามารถสากลของนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร
ในดานตาง ๆ  การดําเนินงานในภาพรวมไดผลเปนที่นาพึงพอใจภายใตกระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย    
สูความเปนสากล ภายใตคําสําคัญ 3 คําหลัก คือ การสรางเครือขาย (Networking) การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
และนักศึกษา (Student and Staff Mobility)  และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  

(Education of the 21st Century Character)                     

     ผลการดําเนินงานดานความเปนสากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๖  สรุปไดดังนี ้

๑) การสรางเครือขาย (Networking)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการเจราจาและ
สรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวนมาก  อาทิเชน 

1.1) การลงนามความรวมมือ MOU กับ Sriwijaya University ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อเจรจาและวางแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมกัน   

    1.2) การเจรจาความรวมมือกับ Jawaharlal Nehru University  ประเทศ
อินเดีย ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การสัมมนาหรือจัดประชุมรวมกัน  

     1.3) การลงนามความรวมมือ MOU กับ Dongseo University ประเทศ
เกาหลี  ซึ่งเนนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทางวิทยาศาสตรและคณาจารย  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบถายโอน
หนวยกิต  การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ การวิจัยรวม การจัดประชุมสัมมนา และการจัดหลักสูตรระยะสั้น 

1.4) การเจรจาความรวมมือกับ Universiti Putra Malaysia 
1.5) ความรวมมือกบั Seoul National University  ประเทศเกาหล ี  

    ๒) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา 
    ๒.๑) โครงการ Visiting Professor Project ซึ่งไดดําเนินการไปทั้งสิ้น 

จํานวน  11  โครงการ 
     ๒.๒)  โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสรางประสบการณระยะสั้น  อาทิเชน

(1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับ Edith Cowan University  ประเทศ
ออสเตรเลีย  (2) คายรัฐศาสตร A Journey of Discovery in Political Science ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือกับ Universiti Putra Malaysia  (3) การเขารวมโครงการ  International Fashion and Language 
Development Camp ณ Universiti Malaysia Perlis  (4) การประชุมเตรียมการเพื่อรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย  (5) การประชุมเตรียมการเพื่อรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 
Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย (6) การเดินทางไปเจรจาและศึกษาดูงานดานการแพทย                       
ณ University of Malaya  เปนตน   

   2.3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
(Students Exchange)  มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด จํานวน 9 คน  

     2.4) โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ      
    

      3) กิจกรรมที่เนน Education of the 21st Century Character และการพัฒนา

ภาษาตางประเทศ  ไดแก  (1) โครงการความรวมมือ The 2nd International Leadership and Soft Skill 
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Enhancement Camp กับ Universiti Malaysia Perlis มีวัตถุประสงคในการพัฒนา Soft Skill และ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และ (2) โครงการ Thailand-Indonesia-Malaysia : 
International Debate and Competition  โดยมีมหาวิทยาลัยจํานวน 6 แหง ในประเทศมาเลเซีย  
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยเขารวมโครงการ       

   

คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากฝายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ โดยเลือกประเด็นที่มี
ความสําคัญในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไวในปงบประมาณ 2556 จํานวน 22 ประเด็น  และที่สืบเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2555 จํานวน  ๒7 ประเด็น  และติดตามผลวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม อยางไร 

จากการติดตาม คณะกรรมการฯ  พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้  
   1) ในปงบประมาณ 2556  มีจํานวน 22 ประเด็น  พบวา  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการแลว จํานวน  17 ประเด็น คิดเปนรอยละ 77.27 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน                   
5 ประเด็น คิดเปนรอยละ 22.73 

 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ไดดําเนินการแลวตามมติ 
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แลว  

(รอยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 8 6 2 75.00 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 2 2 0 100.00 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 6 5 1 83.33 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

4 2 2 50.00 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 2 0 100.00 
รวม 22 17 5 77.27 

 

     ประเด็นที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลวจํานวน 17 ประเด็น ไดแก  (1) การอนุมัติ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ (2) การจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (3) การพัฒนาระบบ
โครงสรางหนวยงานของสํานักวิชา  (4) งบการเงินปงบประมาณ 2555  (5) การวิจัยและการใหบริการ          
ทางวิชาการ   (6) การบริหารความเสี่ยง  (7) การใชเงินสะสมสมทบโครงการสรางศูนยการแพทย                
(8)  โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มเติมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย  (9) การเพิ่มเติมประเภทการลาของพนักงาน
และลูกจาง  (10) การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําป
งบประมาณ 2557  (11) การจายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราว หรือเงินอื่นใดยอนหลังกรณีของพนักงานหรือลูกจาง
ที่พนสภาพ  (12) การหยุดจายคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ  
2552-2555  (13) การปรับแกไขระเบียบวาดวยการอุทธรณและรองทุกข (14) การแตงตั้งคณะกรรมการ

2.  ดานการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                             ๕๔ 

กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  (15) เรื่อง/คดีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคดีที่อยูในกระบวนการ 
ของศาล (16) การดําเนินงานโครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ (17) การดําเนินงานของคลินิก
กายภาพบําบัด 
     ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น ไดแก  (1) แนวทางการ
งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน  (2) การใชงบประมาณ การลงทุน และการหารายได  (3)  สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของบุคลากร (4) ระบบรายงานผลการดําเนินงาน (Business Intelligence : BI) และ 
(5)  การแตงตั้งคณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

  รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556 ปรากฏในเอกสาร
รายละเอียดประกอบ   

 

  2) ที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2555  มีจํานวน 27 ประเด็น พบวา มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน  22 ประเด็น คิดเปนรอยละ 81.48  และอยูระหวางการดําเนินการ 
จํานวน 5 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 18.52 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ไดดําเนินการแลวตามมติ 
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แลว  

(รอยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 8 7 1 87.50 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 4 4 0 100.00 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 11 7 4 63.64 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

2 2 0 100.00 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 2 0 100.00 
รวม 27 22 5 81.48 

 

    ประเด็นที่ไดดําเนินการแลวจํานวน 22 ประเด็น ไดแก (1) งบการเงินประจําป
งบประมาณ 2554  (2) งบประมาณประจําป 2555  (3) แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
พ.ศ.  2555- 2558  (4) โครงการจัดตั้งคลินิคกายภาพบําบัด (5) การพัฒนาหลักสูตร (6)  การใหผูเกษียณอายุ
ตําแหนงอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (๗) อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (๘) ภาษีมูลคาเพิ่มกรณี
เปดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  (๙) การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (๑๐) การหารายได    
(๑๑) งบการเงิน (12) เงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานและลูกจาง (๑3) การทบทวนอัตราคารักษาพยาบาล
รายการที่ควรปรับใหเบิกได (๑4) ระบบการลาของผูเกษียณอายุ (๑5) การกําหนดมาตรฐานตําแหนงเจาหนาที่
อาวุโส (๑6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (๑7) ระบบพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ         
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  (๑8) การแตงตั้งหัวหนาสวนดํารงตําแหนงเปนวาระ         
(๑9) การติดตามเรื่อง/ขอมูลเกี่ยวกับคดีของมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางดําเนินการ (20) การบริหารความเสี่ยง 
(๒1) การดําเนินการแกไขปญหาการจราจรบริเวณทางเขาดานหนามหาวิทยาลัย และ (๒2) การจัดตั้งสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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    ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน  5 ประเด็น  ไดแก (1) ขอบังคับ 
วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (๒) อัตราคาตอบแทนการจางผูเกษียณอายุ  (3) หลักการจายเงินชดเชยกรณี
พนักงานเกษียณอายุ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (5) หลักเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานและการพิจารณาการจางพนักงานสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป  
      รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2555 ปรากฏใน
เอกสารรายละเอียดประกอบ   
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1.  ดานการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดรับกับความตองการของสังคมและชุมชน รวมถึง

ตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของสหกิจศึกษาโดยเพิ่มหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษามากกวา               
1 ครั้ง หลายหลักสูตร ซึ่งในอีก 3 ถึง 4 ปขางหนา เมื่อบัณฑิตที่เปนผลผลิตของหลักสูตรเหลานี้จบและออกไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ยอมจะแสดงผลใหเห็นในเชิงประจักษวาประสบผลสําเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว
เหมือนกับที่ไดเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยไดอยางไร และสามารถไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการไดดีเพียงใด  
 

 2.  ดานการวิจัย 

2.1  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ชัดเจน  มีแผนปฏิบัติการในเชิงรุก
เพื่อใหโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวมีสูง  รวมทั้งไดพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาจารย
ใหมและสนับสนุนใหอาจารยใหมไปทําวิจัยในตางประเทศดวย  ซึ่งปนี้มีอาจารยใหมเสนอผลงานวิจัยและได
ตีพิมพในฐานขอมูลสากล (Institute for Scientific Information : ISI) สูงถึง 18 คน รวมทั้งจัดกิจกรรม  
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานสอนรวมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  

2.2  มหาวิทยาลัยกํากับการดําเนินงานดวยดัชนีชี้วัดที่ไดรับการปรับใหเขมขนขึ้นทุกปเพื่อ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีผลงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลใหในปงบประมาณ 2556 มีจํานวนโครงการวิจัย
และงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 

2.3  มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยกลุมหนึ่งที่ทุมเททํางานวิจัยที่สนองความตองการของอุตสาหกรรม           
ที่สําคัญของภาคใต  จุดเดนของนักวิจัยกลุมนี้ คือ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เปนความรูใหมที่ตีพิมพเผยแพร 
ทั้งในและตางประเทศในวารสารไดและเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมดวย 

 

 3.  ดานการใหบริการวิชาการ 
3.1  การบริการทางวิชาการมีแนวโนมจะดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้นจากความคิดริเริ่มของ

ผูบริหารระดับสูงที่จัดใหมีการรวมกันวางแผนงานบริการวิชาการรวมกับหัวหนาหนวยงานระดับสํานักวิชา 
3.2  ศูนยบริการวิชาการมีแนวโนมทํางานรวมกับสํานักวิชาตาง ๆ ในการจัดการบริการวิชาการ

ในเรื่องที่สํานักวิชามีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 

4.  ดานการบริหารงาน 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดสนองตอบตอนโยบายและตอขอเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยไดใหไวแลว

เปนอยางดีในบางเรื่อง รวมถึงตอบสนองตอขอแนะนําของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย                 
ไดแตงตั้งขึ้นมา เชน การจัดบุคลากรมาชวยเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ  ซึ่งจะเปนบุคคลที่จะประสาน
ระหวางสภามหาวิทยาลัยที่กํากับดูและดานนโยบายกับฝายบริหารที่กํากับดูแลดานการบริหารจัดการ ซึ่งการ
เชื่อมโยงนี้ยอมสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของทั้งสองสวนไดเปนอยางด ี

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

จุดเดน 
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1.  ดานการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความแข็งแกรงใหกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  ใหมากขึ้น

โดย 1) เรงพัฒนาใหอาจารยมีความเขาใจในกระบวนการดานการสอนแบบ Active Learning จํานวนที่มากขึ้น   
2) กําหนดขอตกลงและเกณฑประเมินผลรายวิชาที่สอนใหชัดเจน  3) พัฒนาคูมือ  สื่อการสอน  การจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  4) กําหนดเกณฑมาตรฐานของจํานวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตองมี
การเรียนการสอนแบบบรรยายรวมดวย  5) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวยอาจารยในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน  6) พัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการเพิ่ม Facilitator เพื่อชวยสอนเทคนิคการเรียนการสอน   
7) สัญจรตามสํานักวิชาเพื่อเปนการถายทอดเทคนิคการสอนสราง Professional Learning Community 
(PCL)   

 

2.  ดานการวิจัย  
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหอาจารยยื่นจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยที่อาจารยทําเนื่องจาก          

ประเทศไทยมีคนไทยขอจดสิทธิบัตรนอยมาก และสิทธิบัตรเปนดัชนีบงชี้ความสามารถในการวิจัยที่เปน                 
ที่ยอมรับในระดับสากล 

 

3.  ดานการใหบริการวิชาการ                    
3.1  มหาวิทยาลัยควรใหความสนใจในการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อจัดทําโครงการบริการ

วิชาการรวมกับหนวยงานภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น  เพื่อใหปริมาณงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมี
ตอภาคธุรกิจและภาคเอกชนรวมถึงชุมชนมีปริมาณที่มากขึ้น และมีความตอเนื่องภายใตเครือขายความรวมมือ
จากชุมชน 

3.2  ในการจัดทําตัวเลขประมาณการรายไดจากงานใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในแตละ
ปงบประมาณ นอกจากพิจารณาฐานขอมูลจากผลการหารายไดในปที่ผานมาแลวมหาวิทยาลัยควรประสานงาน
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการเพื่อจัดทําประมาณการรายไดรวมกัน  รวมถึง
พิจารณาอนาคตดวยเพื่อจะไดมองหาโอกาสใหมหรือใชโอกาสเดิมแตปรับแนวทางใหมใหเหมาะสมมากขึ้น 

3.3  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการขึ้นมา  แตครั้งของการ
ประชุมมีนอยมาก ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ ฯ เปนไปไดยากนั้นอาจสืบเนื่องมาจากองคประกอบของ  
คณะกรรมการ ฯ มีจํานวนมากหรือมีปจจัยอื่นที่เปนอุปสรรค  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหากลไกอื่นมา
ใชสําหรับการดําเนินการดวย เชน การพัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนทีมงาน  เปนตน 

3.4  เนื่องจากรายไดจากงานใหบริการวิชาการเปนรายไดที่มหาวิทยาลัยรับมาจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อนํามาจัดทําโครงการตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะของการรับเขาแลวจายออก  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมี
รายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง คือ การใหอาจารย/พนักงานของมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําโครงการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายนอกโดยตรง โดยใหคิดเปนภาระงานสวนหนึ่งสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รวมถึงการใหอาจารยสามารถนําผลงานไปใชประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
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3.5  มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาตัวอยางระบบการใหบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จ  เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน และควรถอดบทเรียนจากโครงการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณไดดําเนินการไปแลวและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแสวงหาแนวทางในการดําเนินการรวมกัน 

3.6  เนื่องจากมีแนวโนมวามหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในสัดสวน               

ที่นอยลง แตจะมีคาใชจายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งศูนยการแพทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองมีแผน

หารายไดที่เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และในสวนของการหารายไดจากการใหบริการวิชาการ

นั้นมีความหลากหลายทางมิติตาง ๆ ซึ่งฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาดําเนินการตอไป 

3.7  มหาวิทยาลัยยังไมมียุทธศาสตรการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและควรดําเนินการจัด

ใหมีขึ้นอยางรีบดวนเพื่อใชเปนหลักดําเนินนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3.8  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงนโยบายและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํากิจกรรมบริการ
วิชาการมากขึ้น โดยอาจเชื่อมโยงการใหบริการวิชาการกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

 

4.  ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังขาดการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการใช

ทรัพยากรดานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการยกระดับ    
งานในดานนี้ใหเปนการทํางานที่มีความเปนสากลรวมถึงการสรางการยอมรับผลงานในระดับสากลอีกดวย  
ทั้งนี้ เรื่องของการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไมใชเปนเรื่องของการรอง เลน เตน รํา เทานั้น แตควรมองภาพ      
ที่กวางขวางออกไปใหมากกวาที่เปนอยูไดอีกมากมาย เชน เรื่องของการเกิด การดํารงชีวิต วิถีชีวิตความเปนอยู 
สุขอนามัยของผูคน  รวมไปถึงควรนําสิ่งเหลานี้ไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธ หรือหารากเหงาหรือหาความ
เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ  เพื่อใหเห็นภาพที่กวางขึ้นเพื่อกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป และ
จะเปนการยกระดับใหเกิดการยอมรับในระดับสากล   ดังนั้น ผลงานที่นําเสนอในดานการทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมจึงควรนําเสนอโดยการใชภาษาในลักษณะ 2 ภาษา เปนอยางนอย คือ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเรงการเขาสูระดับสากลไดเร็วย่ิงขึ้น 

 

5.  ดานแผนงานและงบประมาณ  
5.1  การกําหนดแผนงาน และประมาณการรายไดในระดับมหาวิทยาลัยจะตองมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับแผนงานและประมาณการรายไดในระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจะตองมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 

5.2  การรายงานผลดานการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงธุรกิจควรนําเสนอผลตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใหเปนรูปธรรมทุก ๆ ไตรมาสเพื่อใหเห็นภาพในเรื่องการ
หารายไดและการสรางโอกาสทางรายไดของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

6.  ดานการบริหารจัดการ     
6.1  การพัฒนาองคกรและบุคลากรซึ่งมีผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายสวน เชน สวนการเจาหนาที่            

หนวยพัฒนาองคกร สวนแผนงาน และสวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยควรเนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของ   
บูรณาการการดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด การกําหนดแผนงาน การดําเนินงาน การใชงบประมาณและ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 



 Walailak University 

 

 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556      ๕๙ 

 6.2  การพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเรื่องที่ละเอียดออน ตองการการมีสวนรวมและความ
เขาใจจากทุกภาคสวนภายในองคกรอยางทั่วถึง โดยจําเปนตองใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมคิด รวมใหความเห็น
ตั้งแตเริ่มตน และทําใหเกิดความรูสึกเปนผูที่รวมพัฒนา การสื่อสารและกระบวนการสรางการมีสวนรวมภายใน
องคกรจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องนี้ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

6.3  เนื่องจากจะมีศูนยการแพทยฯ ซึ่งจะมีบุคลากรเปนจํานวนมาก หลากหลาย และแตกตาง
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยปจจุบัน ควรทบทวนกรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
ทั้งเรื่องความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  และระบบประเมิน
หนวยงานใหรองรับศูนยการแพทยไดดวย  

6.4  ระบบบริหารงานบุคคลตองมีความยืดหยุน (Flexible) สําหรับบุคลากรที่ตองการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะตามการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง อาทิเชน ไมใชระยะเวลา              
การทํางานเปนเงื่อนไขในการอนุมัติใหบุคลากรทางการแพทยรวมถึงบุคลากรในดานอื่นๆ ไปรับการฝกอบรม 
เปนตน 

6.5  ควรเปลี่ยนรูปแบบการนําสงรายไดคาหอพักจากเดิมนําสงรายไดทั้งหมดใหมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนเปนนําสงรายไดหักคาใชจายทั้งหมด  กําไรที่ไดมาบางสวนเก็บไวเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหอพักให
เปนไปตามยุทธศาสตรและสวนที่เหลือนําสงมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการเบิกจายตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ 
จะชวยใหการจายเงินเพื่อพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังชวยปลูกฝง
บุคลากร และนักศึกษาใหมีจิตสํานึกในเรื่องการประหยัด และการดูแลรักษาทรัพยสินที่มีอยู โดยพฤติกรรม
เหลานี้จะเปนปจจัยที่สําคัญและมีผลในการขับเคลื่อนใหพันธกิจเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปตามเจตจาํนงของฝาย
บริหาร 

6.6  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่มาก การสรางหอพักอาจสรางในแนวราบ (มีจํานวนชั้นนอย) 
แทนที่จะสรางในแนวตั้ง (มีจํานวนช้ันมาก) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการกอสราง หรืออาจจะอนุญาต
ใหเอกชนเขามาลงทุนสรางหอพักในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

6.7  มหาวิทยาลัยควรวางแผนในดานการพัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนทีมงานเพื่อจะไดชวย
ดําเนินการในภารกิจหรือโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว 

6.8 มหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมพลังและใชพลังทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาในการขบัเคลือ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

6.9  มหาวิทยาลัยควรศึกษาและวางแผนในการผลิตพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใชเอง              
เพื่อจะไดมีพลังงานทดแทน หรือพลังงานสํารองในกรณีที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคขัดของซึ่งมี
ผลกระทบตออุปกรณเครื่องมือตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยและการวิจัย เชน การจัดตั้ง
โรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ( Solar Cell) การใชพลังงานจากปาลมน้ํามัน  เปนตน  

6.10  ในดานการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) ซึ่งในดาน Hardware และ
Software ศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาและวางระบบไวเสร็จเรียบรอยแลว แตในการนําเขาขอมูลตามภารกิจ
ตาง ๆ ยังขาดความถูกตองและความเปนปจจุบันทั้งในสวนของขอมูลตามภารกิจทั้ง 4 ดาน ซึ่งขอมูลมาจาก
หลายแหลงและขอมูลจากระบบ MIS ซึ่งรายงานขอมูลที่เรียกจากระบบยังมีความคลาดเคลื่อนในบางรายงาน 
ทั้งนี้ จะตองมีการพิจารณานําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โดยฝายบริหารจะตองแจงวาตองการผล
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การวิเคราะหแบบไหน ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณควรดําเนินการแกไขปญหาเรื่องระบบการรายงานขอมูล
ดังกลาว  รวมถึงการพิจารณาแตงตั้งผูบริหารใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรงในลักษณะ   
เปน  CEO 
   ระบบสารสนเทศควรดําเนินการใหมีลักษณะที่ทันสมัยตลอดเวลาเปนในลักษณะ Real Time 
เพื่อผูบริหารสามารถนําสารสนเทศเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน ซึ่งจากระบบสารสนเทศนี้ยัง
เปนประโยชนในการใชงานเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารอีกดวยเพราะมีขอมูลในเชิงตัวเลขในเชิงสถิติในการ
สนับสนุนการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเด็นของงบประมาณและการใชจายของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก 3 หนวยงาน ไดแก  สวนแผนงาน สวนพัสดุ สวนการเงินและบัญชี      
ซึ่งควรมีความถูกตองและสามารถนําเสนอไดตรงกับความเปนจริงในสถานการณใดสถานการณหนึ่งในชวงเวลา
หนึ่ง ๆ ซึ่งถาขอมูลมีทั้งความเที่ยงและความตรงยอมสงผลที่ดีตอการตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี          
     6.11  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการในดานตาง ๆ รองรับการใหบริการของ           
ศูนยการแพทย ในระยะ 5 ถึง 6 ปขางหนา เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังตอไปนี้  
      1)  หากโครงการกอสรางศูนยการแพทยไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแตงตั้งผูบริหาร 1 คน ทําหนาที่เปนผูประสานงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ 
     2)  ควรนัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ประกอบดวยคณบดีจากสํานักวิชาตาง ๆ 
ทางดานวิทยาการสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งไวแลวกอนหนานี้ เพื่อจะไดรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
ของศูนยการแพทย 
   3)  การเตรียมการดานบุคลากร โดยเฉพาะแพทย และพยาบาล รวมถึงนักวิชาชีพ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
   4)  การเตรียมการเรื่องโรงพยาบาลจําลอง/หนวยเพื่อการรับรักษาคนไขชั่วคราว   
    5)  การจัดระบบการใหบริการดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย  โดยคํานึงถึง
หลักของการรวมบริการ ประสานภารกิจ  

6.12  กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคดีตาง ๆ ที่อยูระหวางการดําเนินการตามกระบวนการจํานวน
คอนขางมาก  ขอใหพิจารณาจัดระบบและกลไกการดําเนินการในเชิงรุกเพื่อทําใหจํานวนคดีดังกลาวลดนอยลง  
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวของกับพนักงานของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเจรจาเพื่อใหไดขอยุติไดโดยไมจําเปนตองรอ
เวลาหรือใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของนัดประชุมเพื่อวินิจฉัยเสร็จกอน เพราะบางคดีจะตองใชเวลาตาม
กระบวนการขามป หรือเกิน 2 ป  หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะไดจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย 

6.13  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดระบบ กลไก หรือชองทางในการสื่อสาร
ภายในองคกรที่เปนเอกภาพมากข้ึน และสามารถใหขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ แกประชาคมของมหาวิทยาลัย             
ไดอยางทันเหตุการณ 

6.14  ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เปนหวงและตองการให
ผูบริหารทําความเขาใจทั้งกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย 
ไดแตงตั้งขึ้น รวมถึงกับสภามหาวิทยาลัยเองเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจจะรายงานในทุก ๆ ไตรมาส  
ไดแก  เรื่องศูนยการแพทย เมืองมหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษาในปจจุบัน  ระบบ
สวัสดิการทางเลือก  การหารายได  ฟารมมหาวิทยาลัยและพืชเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ เห็นวา หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการในเรื่องเหลานี้ไดอยางเปนระบบและรายงาน           
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ไดอยางตอเนื่องยอมแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถจัดระบบและกลไกในประเด็นอื่น ๆ ไดดีดวยเชนเดียวกัน 
และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสะทอนไปยังภารกิจหลักทั้ง 4 
ประการของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

6.15  มหาวิทยาลัยกําลังจะกาวเขาสูปที่ 22  ดังนั้น ควรพิจารณากําหนดเอกลักษณและ              
อัตลักษณที่ชัดเจนและสิ่งที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมากเพราะจะเปนจุดสราง
ภาพลักษณในเชิงบวกของมหาวิทยาลัยและถือเปนเรื่องที่สําคัญที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศและ
ประสบความสําเร็จ  รวมถึงจะนําพายุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไปถึงจุดมุงหมายไดในที่สุด  

6.16  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนแหลงที่รวบรวมความรูระดับสูง ผูบริหารและคณาจารย  แตละ
คนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย  ดังนั้น ผูบริหารและคณาจารยควรแสดงบทบาทในการชี้นําสังคม
และชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณตาง ๆ ในสังคมหรือชุมชนผูบริหารและอาจารยตองทําหนาที่และ
มีบทบาทในการชี้นําหรือใหขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ และตองแสดงบทบาทดานนี้อยางชัดเจนและแสดงให
เห็นถึงความมีเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยอยางสมบูรณ 

6.17  กรณีที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งขึ้นไดมี
มติที่ประชุมหรือใหขอเสนอแนะถึงแนวทางในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว  และรายงานผลความคืบหนาในการดําเนินงาน
ในเรื่องนั้น ๆ ใหสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาหรือรับทราบ                    
อยางตอเนื่อง 

        

จากการติดตามความกาวหนาของโครงการสําคัญที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ นั้น คณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ซึ่งเปนการกําหนดภาพ
อนาคตของมหาวิทยาลัย แลวจึงกําหนดและออกแบบกิจกรรมและโครงการยอยเพื่อรองรับการดําเนินการให
บรรลุเปาหมายเหลานั้นตอไป 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําโครงการสําคัญเหลานี้ในรูปแบบการเขียนโครงการใหญที่มีการ
กําหนดหลักการและเหตุผล  กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  กําหนดตัวชี้วัดและ                    
คาเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งผูรับผิดชอบในสวนกลางและผูรับผิดชอบจากสํานักวิชา 
(หากจําเปน)  

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณามอบหมายใหมีผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะในการติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการสําคัญทั้ง 10 โครงการเหลานี้อยางเขมขน และเปนผูรายงานความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตออธิการบดี  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคคลและ
คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงาน การบูรณาการขอมูล การกํากับ             
ทิศทางการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญของมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 

ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ ใหความเปนหวงในเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับเรื่องอบายมุข และสิ่งยั่วยุตาง ๆ รวมถึงปญหาการจราจร (ทางเขาออกของมหาวิทยาลัย) โดยเฉพาะ
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หลังจากที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความมั่นใจวาโรงพยาบาลจะทําให
เกิดแหลงชุมชนใหมขึ้นมาในอําเภอทาศาลาอยางแนนอน  
 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตาม
แนวทางและรูปแบบที่ฝายบริหารไดรับทราบลวงหนา ไดอยางครบถวนและสมบูรณตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ 
และใชกระบวนการแบบกัลยาณมิตร 
 จากความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ในเรื่องจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ฝายบริหารมี
ความเห็นสอดคลองกับความเห็นดังกลาว และจะนํามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2557-2559) ซึ่งกําลังดําเนินการปรับปรุงขั้นสุดทายใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
ธันวาคม 2556 นี้ โดยเฉพาะในประเด็นตอไปนี้ 

 ความเขมแข็งของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 ความสามารถในการนํางานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตร 

 ศักยภาพในการหารายไดเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน จากการบริการวิชาการและการ

ลงทุนดานอื่นๆ 

 การพัฒนาองคกรและบุคลากร 

 การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

 การทบทวนและกําหนดจุดยืนเชิงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ระบบบริหารงานบุคคล 

 ระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ 

สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณ 2557 
ฝายบริหารจะดําเนินการรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ อยางไรก็ตาม  
มีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการหารือรวมกันเกี่ยวกับตัวช้ีวัดตาง ๆ ในการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ เพื่อใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในประเด็นของชวงเวลาในการรายงานผลการดําเนินงานและความสอดคลองกับ    
พันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

   

ความเห็นของฝายบรหิาร ตอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายละเอียดประกอบ 
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รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
 

         ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ  สําหรับประเด็นเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของ
ปงบประมาณ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได  
 

ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
1)  โครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ 
     1.1)  ศูนยกีฬาและสุขภาพ  มีรายไดจากการ
ใหบริการสนามตาง ๆ จากการตรวจสอบการจัดเก็บ
รายได  พบวา  เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ดูแลการจัดเก็บ
รายไดแตละสนามเก็บหลักฐานไมครบถวน ไมชัดเจน 
จึงสอบทานที่มาของรายไดไมได   
     1.2)  ศูนยกีฬา ฯ มีระบบควบคุมภายในดานการ
จัดเก็บรายได  แตยังไมเพียงพอ  และบางสวนผู
ปฏิบัติไมไดปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว 

 
ศูนยกีฬาและสุขภาพไดดําเนินการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน โดยไดจั ดทําทะเบียนคุมคูปอง  
รายงานการใชคูปอง  และรายงานคูปองคงเหลือ  
รายงานการใชสนาม  และไดกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระบบอยางเครงครัด 
 

2)  โครงการเรือนวลัย 
      2.1)  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดเก็บ
รายไดตาง ๆ ไมครบถวน  ทําใหไมสามารถสอบทาน
จํานวนเงินที่รับตามใบเสร็จรับเงินกับหลักฐานการเขา
พักได   
     2.2) เรือนวลัย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  
แตขาดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในที่วางไว   และยังพบจุดออนในการควบคุมการ
รับสงเงินระหวางเจาหนาที่    

 
เรือนวลัยไดดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  
โดยไดปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและ
การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่   และไดกําชับ
เจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระบบอยางเครงครัด 
 

3) ฟารมมหาวิทยาลัย 
    3.1)  รายงานผลผลิตที่ฟารมฯ จําหนายบาง
รายการไมตรงกับใบสงของและใบเสร็จรับเงิน  ไดแก  
การจําหนายแพะ  และการจําหนายสุกร   
    3.2) ฟารม ฯ มีระบบควบคุมภายในดานการ
จัดเก็บรายได  แตยังไมเพียงพอ  และเจาหนาที่ไมได
ปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไวอยางสม่ําเสมอ   

 
ฟารมฯ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  
โดยไดปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูล ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร  และไดกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตาม
ระบบอยางเครงครัด 
 

4)  อาศรมยาวลัยลักษณ  
     ระบบควบคุมภายในของอาศรมยาฯ ดาน การ
จัดเก็บรายได และการนําสงรายไดมีความเหมาะสมที่
สามารถปองกันความเสี่ยงได   แตไมไดจัดทํารายงาน
การรับเงินประจําวัน และไมปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการเงินและทรัพยสิน  เรื่องการ
นําสงรายได 

 
อาศรมยาฯไดดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  โดยไดปรับปรุงแนวปฏิบัติในการนําสงรายได 
และจัดทํารายงานการรับเงินประจําวันตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย  และไดกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระบบอยางเครงครัด 
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2.  การตรวจสอบระบบเครือขาย 
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1) ตรวจพบเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใหบริการระบบ
เครือขาย เชน ในชวงวันหยุดของมหาวิทยาลัยไมมี
เจาหนาที่ใหบริการดูแลระบบเครือขายประจําอยู
ภายในมหาวิทยาลัย  ยกเวนวันที่มีการเรียนการ
สอนนักศึ กษาปริญญาโท   สาขาการจั ดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)  การจัดวางเครื่อง
คอมพิวเตอรหลักและอุปกรณตาง ๆ ในหอง
ปฏิบัติงานฝายเครือขายไรสายไมเปนระเบียบ  และ
จัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาจากการ
ใชงานระบบเครือขายไรสายไมครบถวน  เปนตน 
2) การใหบริการอินเตอรเน็ตลาชาในบางชวงเวลา 
เนื่องจากเครื่อง Bluecoat Proxy Server ของงาน
เครือขายไรสายเสีย  ไมสามารถซอมไดทันที  ซึ่ง
ปญหาดังกลาว  เจาหนาที่ผูดูแลระบบเครือขายที่
รับผิดชอบไดรายงานตอรักษาการแทนผูอํานวยการ 
ศูนยคอมพิวเตอรแลว และอยูระหวางการพิจารณา
เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 
 
 

ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
หนวยตรวจสอบภายในดังนี ้
1) วางแผนเรื่องการดูแลระบบเครือขายนอกเวลา 
แกปญหาโดยใหผูดูแลระบบงานตาง ๆ สามารถ 
Monitor การทํางานของระบบจากภายนอกได  
เนื่องจากผูดูแลระบบไมไดพักอยูในพื้นที่มหาวิทยาลัย
และไดเตรียมเลขหมายโทรศัพทสําหรับรับแจงเหตุขัดของ
โดยประกาศทางเว็บไซตhttp://ccs.wu.ac.th เพื่อให
ผู ใชสามารถแจงเหตุขัดของไปยังผูดูแลระบบให
ดําเนินการแกไขซอมบํารุงไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2)  จัดวางเครื่องคอมพิวเตอรหลักและอุปกรณตาง ๆ 
ในหองปฏิบัติงานฝายเครือขายไรสายอยางเปนระเบยีบ
มากยิ่งขึ้น ยกเวนระหวางดําเนินการปฏิบัติงานในบาง
ชวงเวลาที่จํ าเปนจะตองวางเครื่องคอมพิวเตอร  
อุปกรณหรือวัสดุตาง ๆ ภายในพื้นที่หอง  ซึ่งจะทําให
หองไมเปนระเบียบมากนักในชวงเวลานั้น แตเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลวจะจัดเก็บหองใหเปนระเบียบทุกครั้ง 
3)  ศูนยคอมพิวเตอรไดแกไขปญหาเรื่องการใชงาน
อินเตอรลาชา โดยจัดรูปแบบการใชงานเปน  2 สวน 
คือ แบบไรสายใหใชบริการผานชองทางของบริษัท 
TOT แบบใชสายใชบริการของ Uninet ซึ่งเริ่มปรับปรุง
การใหบริการตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 ถึงปจจุบัน  
และผลการใหบริการทั้ง 2 แบบ สามารถใชงานไดเปน
อยางดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการแจง
ปญหาการใชงานไมไดนอยลง 
4)  มีการแกปญหาเรื่อง Proxy Server โดยยกเลิกการ
ใช Bluecoat Proxy Server แลวจัดทํา Proxy 
Server เปนระบบ Proxy Server กลาง ซึ่งรองรับการ
ใชงานทั้ง 2 แบบ (แบบไรสาย และแบบไรสาย) โดย
ผูใชงานไมตองตั้งคา Proxy Server ซึ่งมีผลใหสามารถ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นกับระบบเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัยทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว และสงผล
ให ก า ร ใ ช ง าน ร ะบ บ เ ครื อ ข า ยคอมพิ ว เ ตอ ร มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

       
 



                                

          

Walailak  University 

 
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                               65 

       3. การตรวจสอบระบบงานวิจัย   
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

       การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลงานวิจัยเปน
ปจจุบัน  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่วางไวอยางเครงครัด  แตจากการสอบทานความ
ถูกตองของการนําเสนอผลลัพธหรือรายงานที่ไดจาก
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย  พบวา  รายงานที่ออกจาก
ระบบมีขอมูลไมตรงกับขอมูลที่นําเขา  เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการประมวลผลของระบบ 

ระบบฐานขอมูลงานวิจัยประกอบดวยขอมูลหลักคือ 
1) โครงการวิจัย 2) วารสาร และ 3) ประชุมวิชาการ 
ซึ่งไดปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานวิจัยใหเปนปจจุบัน 
สามารถนํามาใชประโยชนได 

 
 
 

4.  การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี (งบการเงิน) 
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

    จากการสอบทานรายงานงบการเงิน  ประจําป
งบประมาณ 2554  งบแสดงฐานะการ เ งิ น  
ณ วันที่  30 กันยายน 2554   งบรายไดและ
คาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2554  
และรายละเอียดประกอบงบการเงิน พบวา 
1)  รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีที่มาของ
ขอมูลที่บันทึก 2 แหลง แตไมแสดงรายละเอียดที่มา
ของขอมูลไว  
2)  รายการบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบรายไดและคาใชจาย ประกอบดวยบัญชียอย
หลายบัญชี หรือมีที่มาจากการบันทึกบัญชี 2 แหลง 
แต ไม แสดงรายละ เอี ยดประกอบงบการ เ งิ น 
3)  รายการครุภัณฑระหวางทําบางรายการมียอดยก
มาตนงวดเทากับปลายงวด   

   สวนการเงินและบัญชีไดดําเนินการ ดังนี้ 
1) ไดดํ าเนินการเพิ่มรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเ งิ นแล ว  ในรายงานการ เ งิ น
ประจําเดือน 
2) ไดมีรายละเอียดประกอบงบในระบบ MIS  และ
จัดทํารายละเอียดงบการเงิน 2 แหลง  และเพื่อให
งายตอการจัดกลุมรายการตาง ๆ ในงบการเงิน ได
รวมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารหัสบัญชีใหม  
3) ไดประสานกับสวนพัสดุเพื่อติดตามในสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงบัญชีในการขึ้นทะเบียนเปน
ครุภัณฑ 

 
 
 

5.  การตรวจสอบความคุมคาในการใชประโยชนจากครุภัณฑ 
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  จากการตรวจสอบการใชงานครุภัณฑการศึกษา
ของหองปฏิบัติการตาง ๆ พบวามีครุ ภัณฑบาง
รายการที่มีคุณลักษณะไมเหมาะกับการใชงาน  ไม
สามารถใชงานไดตรงตามความตองการ  รวมทั้ง
ครุภัณฑบางประเภทยังไมเพียงพอ  สําหรับรองรับ
งานวิจัยหรืองานทดสอบที่ซับซอนมากขึ้น  และ
ครุ ภัณฑ ในห องปฏิบัติ การพื้ นฐานที่ มี ปริ มาณ
ผูใชบริการมาก  
2)  มีครุภัณฑบางสวนใชงานนอยและ/หรือไมมีการ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ ไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ดําเนินการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนในการ
ใช ง านครุ ภัณฑที่ มี สภาพชํ า รุ ด  ซึ่ ง ไ ม มี ค วาม
จําเปนตองใชงานอีกตอไป และจําหนายตามระเบียบ
พัสดุ 
2) จัดทําแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑระยะยาว และ
จัดทําระบบการบํารุงรักษาโดยกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
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ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
ใชงาน เนื่องจากครุภัณฑชํารุดและไมมีการซอมแซม
ใหอยูในสภาพปกติ   มีเครื่องใหมที่ทันสมัยกวา  ใช
งานงายกวา หรือเปนครุภัณฑที่จัดหามาเพื่อใชใน
งานวิจัยบางเรื่องเทานั้น  

  3) ครุภัณฑที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ ความ
ชํานาญเปนการเฉพาะ  บางสวนยังใชประโยชนไดไม
คุมคา เนื่องจาก  พนักงานวิทยาศาสตร/ นายชาง
เทคนิค ซึ่ งเปนผูดูแลครุภัณฑ ขาดความรู  ความ
เชี่ยวชาญและไมไดรับการอบรม ถายทอดความรูให
สามารถใชงานได 

3) จัดอบรมการใชงาน/การดูแลครุภัณฑ โดยเฉพาะ
ครุภัณฑเฉพาะทาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน  สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได  รวมทั้งพนักงานใหมไดมีโอกาสเรียนรู
มากขึ้น 

 
 

6. การตรวจระบบงานพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

     ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและคูมือปฏิบัติงาน และมีการดําเนินการ
ภาย ใต ร ะ เ บี ยบ แล ะห ลั ก เ กณ ฑ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  
แตพบวามีจุดออน ในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1)  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของอาจารย ยั ง ไม ไดกําหนดกรอบระยะเวลา
ดําเนินการไว  สงผลใหกลุมเปาหมายไมสามารถวาง
แผนการเขารวมกิจกรรมได และอาจารยที่มา
ปฏิบัติ งานใหมบางคนไม เห็นความสํ าคัญและ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ 
2)  การจัดอบรม สัมมนาใหกับพนักงานสายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ  ยังไมมีการติดตามผลหลังจากได
เขารวมอบรมไปแลวระยะหนึ่ง วาสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานไดหรือไม 
3)  การจัดทําฐานขอมูลการฝกอบรม/สัมมนา ขอมูล
ยังไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน   
4)  ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บางครั้ง
ไมไดรับความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรม
ตามแผน หรือมีจํานวนผู เขารวมกิจกรรมนอยกวา
เปาหมายที่กําหนดไว   

1) ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไว ให เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายมากข้ึน   
2)  มีแผนการติดตามและประเมินผล  การนําความรูไป
ใช หลั ง จ ากอบรม/สั มมนาไปแล วระ ยะหนึ่ ง  
เพื่อนําขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3)   ดํ า เนินการปรับปรุ งการบันทึกขอมูลการ
ฝกอบรม/สัมมนาของพนักงานใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถรายงานผลไดตาม
ความตองการใชขอมูลในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน 
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7.  การตรวจสอบงานระบบจัดซื้อจัดจาง 
ประเด็นเสี่ยงที่เปนขอสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

     จากการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจาง พบวาบาง
รายการไมปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติ คือ   
1)  ใชเวลาในการตรวจรับมากกวาระยะเวลาที่กําหนด
ไวในหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดไว 7 วันทําการ   
2)  การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา  มีการสงมอบของ
กอนไดรับอนุมัติจัดจาง  
3) การจัดหาโดยวิธีพิเศษ  มีการลงนามสัญญา
หลังจากวันเริ่มปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
เรื่องการปฏิบัติงานของผูรับจางที่ไมเปนไปตามสญัญา
ได   
4) ไดรับพัสดุชากวาเวลาที่ตองการใชงาน สาเหตุ
เนื่องมาจากหนวยงานผูขอซื้อสงเรื่องถึงสวนพัสดุ
ลาชา และ/หรือ ใชเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
มากกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงานพัสดุ 
5) หนวยงานผูขอจัดซื้อจัดจางกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ (SPEC) ไมชัดเจน/ไม เหมาะสม สงผลให
หนวยงานผูขอซื้อไดรับพัสดุลาชา 

    สวนพัสดุไดดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
1)  ไดกําชับใหเจาหนาที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบ 
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติและคูมือปฏิบัติงานพัสดุ และเพิ่ม
ความระมัดระวังและความรอบคอบในการสอบทาน
ความถูกตองของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจาง 
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
2)  จัดกิจกรรมพัสดุสัญจรเพื่อทําความเขาใจกับ
หนวยงานผูขอจัดซื้อจัดจางถึงวิธีการจัดทําคุณลักษณะ
เฉพาะ (SPEC) และขอกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
ที่ถูกตองและเหมาะสม  
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รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ 

..................................................... 
  
ก.  ประจําปงบประมาณ 2556 
   มีจํานวน 22 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลวจํานวน 17 ประเด็น คิดเปนรอยละ 77.27  และอยูระหวาง
การดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 22.73 

 
1.  สภามหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
    1.1 ขอใหนําเสนอขอมูลจํานวนผูดํารงตําแหนง        
ท า ง วิ ช าก าร ในแ ต ล ะ ส าข า / สํ านั ก วิ ช า ต อ สภ า
มหาวิทยาลัย 
    1.2 หากเปนไปไดควรเรงรัดดําเนินการเพื่อขออนุมัติ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหรวดเร็วขึ้นเนื่องจาก        
บางกรณีอาจจะมีผลกระทบตอผูขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและนําไปสูการฟองรองได 
    1 . 3  คณ ะ กร ร ม ก าร ข า ร า ช กา ร พ ล เ รื อน ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไดมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ โดยใหใชเกณฑประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการขาร าชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาซึ่งใชสําหรับหนวยงานราชการแตมหาวิทยาลัย
ในกํ า กับ ของรั ฐส ามาร ถพิ จา รณากํ าหนด เกณฑ
ประเมินผลงานทางวิชาการที่สูงกวาเกณฑคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได   

    มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอมูลจํานวนผูดํารง
ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุม  เมื่ อวันที่  11 
พฤษภาคม 2556  และไดนําขอเสนอแนะ               
ไปพิ จา รณาดํ า เนินการ ในส วนที่ เ กี่ ย วข อ ง
เรียบรอยแลว  

 
 

2. การจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย     
    ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวน
ระเบียบ/หลักเกณฑที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องการขยายอายุ
การเกษียณ และเรื่องการจางผูเกษียณอายุ ขอใหยึดถือ
เกณฑภาระงานที่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหปฏิบัติ
เปนหลักสําคัญมากกวาเกณฑอายุ โดยไมจําเปนตองใช
เกณฑเดียวกันกับของทางราชการ 

    มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบวาดวยการจาง           
ผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2554 แต สํ าหรั บ เ รื่ องการขยายอายุ การ
เกษียณอายุปฏิบัติงานนั้น มหาวิทยาลัยจะได
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาตอไป   

 
 
 

3. ระบบโครงสรางหนวยงานของสํานักวิชา 
    อนุมัติใหมีการกําหนดสาขาวิชาของสํานักวิชาตามที่
สภาวิชาการนําเสนอ และกรณีที่มหาวิทยาลัยจะมีการ
แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาขอใหพิจารณากําหนดขอบเขต
ภาระงาน  การติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
กําหนดคาตอบแทนหรือผลประโยชนเกื้อกูลในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่เหมาะสมแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

    สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมั ติ ใหสํ านักวิชา 
จํ านวน 6  สํ านั กวิช าแบ ง ส วน งานภ ายใน        
เปนสาขาวิชา และเห็นชอบขอบเขตภาระงาน 
ของหัวหนาสาขาวิชาตามที่สภาวิชาการนําเสนอ  
สําหรับเรื่องการกําหนดคาตอบแทนหัวหนา
สาขาวิชานั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณา
ดําเนินการซึ่งคาดวาจะเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาภายในป พ.ศ. 2556       
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4. งบการเงิน ปงบประมาณ 2555 
    4.1 ขอใหพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ        
งบการเงิน ดังนี้ 
          1) ในป ตอไปควรนํางบกระแสเงินสดสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบดวยเนื่องจาก
เปนงบหลักที่สําคัญอยางหนึ่งและเปนวิธีปฏิบัติทั่วไป 
รวมถึงเพื่อใหสอดคลองกับรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  
          2) ควรปรับรูปแบบการนําเสนอของขอ 10 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงิน ใหกะทัดรัดและดูงายขึ้น โดยอาจจัดทําเปน
ตารางซึ่งสามารถศึกษาดูตัวอยางไดจากบริษัทมหาชน 
          3) งบแสดงฐานะการเงิน รายการลูกหนี้-สุทธิ 
ซึ่งพบวารอยละ 50 เปนลูกหนี้จากนักศึกษา ดังนั้นควร
ใหเหตุผลประกอบไวดวยวาทําไมนักศึกษาจึงเปนลูกหนี้
ในอัตรารอยละที่สูงดังกลาว 
 
    4 .2  ในส วนของ งบแสด งผลการดํ า เ นิ น ง าน  
มหาวิทยาลัยมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิประมาณ   
143 ลานบาทซึ่งสูงกวาปงบประมาณ 2554 และมี
ขอสังเกตวา รายไดจากเงินงบประมาณไดรวมงบลงทุน
ดวยหรือไม  หากไมรวมงบลงทุนแสดงวาการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ หากรวมถึงงบลงทุนดวยมหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาแสวงหารายไดเพิ่มขึ้น 
    4.3 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากภารกิจหลักเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5 ลานบาท แตมีคาใชจายดานบุคลากรและ
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ประกอบกับ
มีงบประมาณรายรับจากรัฐบาลรอยละ 75  ในขณะที่
รายไดของมหาวิทยาลัยเองประมาณรอยละ 25  ดังนั้น 
จะตองหารายไดดวยวิธีการอื่น ๆ ใหมากขึ้นเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางการเงิน 
     4.4 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่ลึกลงไปในรายละเอียดของหนวยงานปฏิบัติที่
สํ าคัญ ๆ เพื่อให เห็นถึ งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ประสิทธิภาพในระดับหนวยงานยอย โดยรายงานเพิ่มเติม
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อจะไดวิเคราะห
ขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
   4.1 มหาวิทยาลัยไดผนวกรวมงบกระแสเงินสด
ไว ในงบการ เงิ นของทั้ งฉบับที่ นํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนประจําทุกป 
     การจัดทํ างบการ เ งินของมหาวิทยาลั ย      
วลัยลักษณใชรูปแบบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
และจะตองนําสงงบการเงินตามรูปแบบของ 
GFMIS ภาครัฐ  อนึ่งสําหรับงบรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ-สุทธินั้น มหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงรูปแบบโดยจัดกลุมตามประเภทเพื่อให
กระชับมากขึ้นแลว 
     รายการลูกหนี้-สุทธิ ซึ่งปรากฏวามีลูกหนี้  
รอยละ 50 เปนลูกหนี้นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษา
จํานวนมากรอทุนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) จากรัฐบาล 
   4.2 ในสวนของงบแสดงผลการดําเนินงาน    
ในรายการรายไดจากเงินงบประมาณไดรวม         
งบลงทุนไวดวย  
 
 
 
 
   4.3  มหาวิทยาลัยพยายามแสวงหารายไดใน
ดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน การนําเงินกองทุนและ
เงินสะสมปลอดภาระผูกพันไปลงทุนโดยบริษัท
จัดการ การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การออกระเบียบฯ 
วาดวยการจัดการทรัพยสินและลงทุน เปนตน 
 
 
    4.4 รายงานทางการเงินที่ลึกลงไปในระดับ
หนวยงานปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยไดจัดทําใน
รูปแบบ 3 มิติ ซึ่งมิติของหนวยงานเปนมิติหนึ่ง 
ในสามมิติ  

 
 

5. แนวทางการรายงานงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน 
    5.1 รายงานงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน ควรแสดง
ใหเห็นถึงแผนงานที่สอดคลองกันดวย เชน  มีแผนงาน/
เปาหมายในแตละไตรมาสเปนอยางไร และมีผลการ
ดําเนินการ/การใชงบประมาณ เปนอยางไร  เปนตน และ

    มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
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ควรจําแนกขอมูลตัวเลขรายรับ-รายจายใหเห็นชัดเจน       
ไดมากขึ้น ทั้ งนี้ เพื่ อจะไดวิ เคราะหเหตุผลของการ
ดําเนินงานไดมากขึ้น  
    5.2 รายงานงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน และงวด
สิ้นป หากมีขอมูลที่จะไปตอบโจทยใหกับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในการจัดทํา
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไดเลย  
จะเปนประโยชนมากขึ้นและ ไมซํ้าซอนกันในการทํางาน 
     5.3 ควรจัดทํารายงานงบการเงินรายไตรมาส        
ในรูปแบบยอ แตเปนสากล   
6. การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ 
    6.1 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยวิจัย จํานวน 10 
หนวย และหนวยวิจัยความเปนเลิศที่พัฒนาจากหนวย
วิจั ยจํ านวน 2 ศู นย  ดั งนั้ นขอให ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัย และศูนยความเปนเลิศให     
สภามหาวิทยาลัยทราบและใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
 
 
 
 
  
     6.2 งานวิจัย  พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี 
นอกจากการรายงานผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแลว
ควรรายงานผลในภาพยอยของแตละสํานักวิชาดวย  ทั้งนี้ 
เพื่อจะไดกํากับ ติดตาม และประเมินผลในเชิงของ 
Output และOutcome ไดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
สํานักวิชาไดอยางชัดเจน/เปนรูปธรรม 
    6.3 เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม ควรจัดตั้งหนวยงาน
ลักษณะ Office of Technology Transfer ที่เปน
รูปธรรมเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับชุมชนภายนอก
เพื่อใหไดขอมูลวาภาคเอกชนตองการ Technology 
อะ ไรบาง และจัดทํ าฐานขอมูลวามหาวิทยาลั ยมี       
องคความรู ดานอะไรบาง  อาจารยมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ/ประสบการณดานไหนแลวนําไปใหบริการ     
เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเอกชน 

     
    6.1 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอภาพรวมงานวิจัย
เพื่อรับใชสังคม งานวิจัยเดน และทิศทางการวิจัย 
รวมถึงไดเชิญนักวิจัยจํานวน 4 คน (หัวหนาศูนย
ความเปนเลิศพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกสิกรรม  
หัวหน าศู นย ความรู เ ฉพาะดานนิ เ วศวิทยา
พยากรณและการจัดการ หัวหนาหนวยวิจัย
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม และหัวหนาหนวย
วิจัยกุ ง) นําเสนองานวิจัยที่ เกี่ยวของตอสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2556   
เพื่อรับฟงนโยบายและขอเสนอแนะ 
   6 .2 มหาวิทยาลั ยได นําข อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมในสวนของสํานักวิชา
แลวและจะรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในโอกาส
ตอไป 
 
 
   6.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ งอุทยาน
วิทยาศาสตร ภาคใต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ          
โดยมีภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่
สภามหาวิทยาลัยไดแนะนําไว 

 
 

7. การใชงบประมาณ การลงทุน และการหารายได 
    7.1 ขอใหพิจารณารูปแบบการหารายไดหรื อ
ผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ที่แตกตางไปจากปจจุบัน  
ในกรณีที่มีการลงทุนทั้งสวนที่ดําเนินการเองหรือรวมทุน
กับภายนอก ขอใหคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดวย 
    7.4 มหาวิทยาลัยไดลงทุนทางดานเทคโนโลยีไว
คอนขางสูง ดังนั้นควรใชประโยชนจากการลงทุนใหคุมคา

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะในขอตาง ๆ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     7.5 ควรจัดทําแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว พรอมทั้งผลตอบแทนที่จะไดรับ แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหนโยบาย/แนวทาง         
ที่ชัดเจนตอไป 
     7.6 วาระเชิงนโยบายที่ควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา คือ นโยบายการใชเงินงบประมาณอยางฉลาด 
เนื่องจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะตองมี
ความคลองตัวทางดานการเงิน รวมถึงมีงบประมาณ
รองรับกรณีที่มีวิกฤตการณตาง ๆ ซึ่ งไมสามารถรอ
งบประมาณจากรัฐบาลได  ดังนั้นควรแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับความคลองตัวทางดานการเงิน
และงบประมาณ แลวเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาตอไป  
8. การบริหารความเสี่ยง 
    8.1 ควรสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง และนําแผนการบริหารความเสี่ยง
ไปสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8.2 ควรกําหนดประเด็นของความเสี่ยงที่สําคัญๆ 
แลวจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดแนวทางที่ชัดเจน 
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง   
 
 
 
 
 
 

 
   8.1 มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหนาหนวยงาน
เขารวมในการระบุ วิเคราะห  ประเมินความเสี่ยง  
วางแผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง รวมถึงวาง
โครงสรางการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความ
รับผิดชอบในฐานะเจาของงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  เกณฑการประเมินผลกระทบ โอกาส
และกรอบการดําเนินการ 
    มหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงไดจัดทํา (ราง) 
คู มื อก า ร บ ริ ห า ร ค วา ม เ สี่ ย ง ซึ่ ง จ ะ ช ว ย ใ ห
ผูปฏิบัติงานทราบขอบเขตความรับผิดชอบของ
หนวยงาน วิธีการปฏิบัติและดําเนินการที่มีความ
ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   8 . 2  ม ห า วิ ท ย าลั ย โ ด ยคํ า แ น ะนํ า ข อ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงได
กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ใน 2 แนวทาง โดยจะกระทําควบคู
กั น ไ ป  ไ ด แ ก  ( 1 )  ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงโดยปกติซึ่งจะเปนความเสี่ยงตาม          
กลยุทธและกระบวนการทํ างาน และ (2 ) 
ดําเนินการในประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงและ
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    8.3 ควรพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องและเปนพลวัตร โดยประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงที่วางไวเปนระยะๆ  รวมถึงจะตองพิจารณาปจจัย
เสี่ยงและกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใหม ๆ 
ตลอดเวลา 
 
   8.4 นอกจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อไปตอบสนองตอตัวบงชี้ของ 
สกอ. และ สมศ. แลว ควรพิจารณาทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับปจจัย เสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม เพียงพอ และเหมาะสม
ทั้งความเสี่ยงในดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน และ
ดานการเงิน 
 
 
   8.5 ควรตั้งโจทยปจจัยเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับการ
จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการกอสราง
ขนาดใหญ  เชน  โครงการกอสรางศูนยการแพทยของ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
   8 .6 ขอให เพิ่ มความเสี่ ย งด านกลยุทธ   ได แก          
(1 ) สภาพแวดลอมที่ เ ปนสถานที่ อโคจรรายรอบ
มหาวิทยาลัยและความเจริญเติบโตเชิงพาณิชยที่เขาสู
ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ (2) จํานวน
นักศึกษา และ (3) การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
ของนักศึกษา      
   8.7 ขอใหกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองและตรงกับปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง 

มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการบริหาร 
   8.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการแบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก แผนงานตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนงานเพื่อพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ล ะ ไ ด กํ า ห น ด ใ ห มี
กระบวนการทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยง
เปนประจําทุกป  
   8.4 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงไดวางแผนการดําเนินงานใหม  โดยใช
วัตถุประสงคการวิเคราะหตามประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยง  ซึ่ ง ไดแก  ด านกลยุทธ  ด านการ
ดําเนินงาน ด านการ เงิน  ด านซื่ อเสียงและ
ภ า พ ลั ก ษ ณ  ด าน เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ            
ดานเหตุการณภายนอก และดานธรรมาภิบาล 
เพื่อใหแผนการบริหารความเสี่ยงเปนรูปธรรมและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   8 .5  และ 8 .6 มหาวิทยาลั ยกําลังอยู ใน
กระบวนการพิจารณากําหนดประเด็นความเสี่ยง
ที่มีความสําคัญเรงดวนโดยมีการพิจารณาเรอง
โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ศู น ย ก า ร แ พ ท ย  แ ล ะ
สภาพแวดลอมที่ เปนสถานที่อโคจรรายรอบ
มหาวิทยาลัยและความเจริญเติบโตเชิงพาณิชย
ดวย 
 
 
 
  8.7 มหาวิทยาลัยไดพัฒนากระบวนการและ
วางโครงสรางกระบวนการบริหารความเสี่ยง       
อย างรั ด กุมมากขึ้ น  โดย เพิ่ มกระบวนการ                     
การตรวจสอบขอมูลในขั้นตอนหลังจากการ
รวบรวมขอมูลการระบุความเสี่ยง  วิเคราะห
ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงซึ่งมาจาก
กา ร ร ะ ด ม ส ม อ ง ข อ งค ณ ะ ทํ า ง า น  โ ด ย มี
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
และหนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสมระหวางปจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุความเสี่ยง  รวมถึงความเหมาะสมในการ
ใหคะแนนความเสี่ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อใหกระบวนการการ
วิเคราะห ประเมินความเสี่ยงมีความแมนยําและ
เหมาะสมเพียงพอมากที่สุด          
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2.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  
 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การใชเงินสะสมสมทบโครงการสรางศูนยการแพทย 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     มหาวิทยาลัยจะตองใชเงินรายไดสมทบการกอสราง
ศูนยการแพทย ในอัตรารอยละ 15 ของวงเงินรวมและ
คาควบคุมงานกอสรางศูนยการแพทย  คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินเห็นวาจะตองดูแลเรื่องรายไดและ
คาใชจายอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
และโครงการวิสาหกิจตาง ๆ ตองพิจารณาวาจะเพิ่ม
รายไดอยางไร 

     มหาวิทยาลัยไดรับทราบมติ/ขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และ
นําไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
     แมวาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมั ติกรอบ
งบประมาณวงเงินประมาณ ๕,๖๐๐ ลานบาท       
แตมหาวิทยาลัยจะวางแผนคาใชจายในดาน       
ตาง ๆ ใหเหมาะสม อีกทั้งยังไดดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนใหผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค      

 
 
 

2. โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มเติมภายในพื้นที ่
   มหาวิทยาลัย 
    2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุปาลมที่มี
คุณภาพขึ้นมาใหมโดยอาจใชชื่อมหาวิทยาลัยมาตั้งเปน
ชื่อพันธุปาลม 
     2.2 ขอใหปรึกษานายธนารักษ  พงษเภตรา ซึ่งเปน
บุคคลที่มีองคความรูและประสบการณตรงในดานพันธุ
ปาลมและการปลูกปาลมน้ํามันเปนอยางดี  ทั้งนี้ เพื่อจะได
ศึกษาและพัฒนาตอยอดองคความรู 
     2.3 ควรศึกษาพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย เชน 
โกโก สละ เปนตน ซึ่งจะใหผลตอบแทนจากผลผลิต
คอนขางสูง และหากสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับ
โบราณสถานที่ที่มีอยู และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวดวย
จะยั่งยืนมากขึ้น   

    มหาวิท ยาลั ย โดยสํ านักวิช า เทค โนโลยี 
การเกษตรไดรับงบประมาณโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันจากหนวยงาน
ภายนอกมาอยางตอเนื่องและเมื่อชวงปลายป
งบประมาณ ๒๕๕๖ ฟารมมหาวิทยาลัยได
จั ด เ ต รี ย ม พื้ น ที่ เ บื้ อ ง ต น เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร
โครงการวิจัยดังกลาวและจะรวมกันพิจารณา
จัดทําโครงการปรับปรุงพันธุเพื่อที่จะใหไดพันธุ
ปาลมน้ํามันที่เหมาะสมตอไป 
    เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่อีกจํานวนมาก 
ดังนั้นฟารมมหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอโครงการ
ปลูกปาลมนํ้ามันตอไป  
 

 
 

      
  3.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การเพิ่มเติมประเภทการลาของพนักงานและลูกจาง 
    เห็นชอบใหมีการลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
และการลาไปฟนฟู สมรรถภาพดานอาชีพ  โดยมี
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานสาย
วิชาการที่บรรจุใหมซึ่งมีภาระงานสอนดานวิชาชีพลาไป
สรางผลงานทางวิชาการโดยเขาฝกประสบการณจริง         
ในโรงงานอุตสาหกรรมในวิชาชีพที่สอนหรือใกลเคียง          
สายวิชาชีพที่สอนใหมากที่สุด  
     1.2 เพื่อประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงาน มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธให
พนักงานทราบสิทธิการลาทุกประเภทอยางตอเนื่อง 
       

    มหาวิทยาลัยไดออกประกาศ เรื่องการลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ  และเวียนแจงใหพนักงาน
ทราบและถือปฏิบั ติแลวและนํ าขอสัง เกต/
ขอเสนอแนะตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของแลว 
 
 
 

 
 



Walailak  University 
 

 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556                                               74 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
2. โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของ 
   พนักงานและลูกจางประจําปงบประมาณ 2557   
     ขอใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะไปใชเปนแนวทาง
ปรับปรุ งโครงสร างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ แลวเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้งกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตปงบประมาณ 2557 เปนตนไปหรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินการหรือปรับรายละเอียด       
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัย
กําลังพิจารณาทบทวนโครงสรางบัญชีเงินเดือน
และค าตอบแทนของพนักงานอีกครั้ งหนึ่ ง              
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายในป พ.ศ. 
2556 

 
 

3. การจายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวหรือเงินอื่นใด 
    ยอนหลังกรณีของพนักงานหรือลูกจางที่พนสภาพ  
    เห็นชอบใหอธิการบดีใชดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการได
ตามความเหมาะสมเพื่ อให เกิดประโยชนสู งสุ ดต อ
มหาวิทยาลัย   

    อธิการบดีไดออกคําสั่ง เรื่องการจายเงินเพิ่ม
พิเศษชั่วคราวยอนหลังใหกับพนักงาน/ลูกจาง          
ที่พนสภาพเปนกรณีเฉพาะราย โดยจายใหกับผูที่ 
มีคุณสมบัติเขาเกณฑ คือ ลาออกหรือพนสภาพ       
ที่มิใชเหตุผลสวนบุคคล เชน เกษียณอายุ  สิ้นสุด
สัญญาจาง เปลี่ยนสถานภาพ รวมทั้งการบรรจุ
เขาเปนพนักงานยอนหลัง  และเนื่องจากปวยแลว          

 
 

4. การหยุดจายคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนง 
    ทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2552-2555 
     เห็นชอบใหอธิการบดีใชดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสมเพื่อให เกิดประโยชนสู งสุดตอ
มหาวิทยาลัย 

     อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ด นํ า เ รื่ อ ง นี้ ไ ป ป รึ ก ษ า
คณะกร ร มการ ที่ ป รึ กษากฎ หมายปร ะจํ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2556 และอธิการบดีไดพิจารณาดําเนินการ
เรียบรอยแลว 

 
 

5. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
    ของบุคลากร 
    เ ห็ นช อบสม ร ร ถน ะหลั ก ของบุ ค ล าก ร ต าม ที่ 
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหทดลองใชปฏิบัติเปนโครงการ
นํารองสําหรับหนวยงานที่มีความพรอมและปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อปรับใชทั้งมหาวิทยาลัยและมอบหมาย
ใหหนวยพัฒนาองคกรรับผิดชอบในเรื่องการจัดกิจกรรม
ตามกระบวนการตอไป 

   มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเปดตัว Core 
Competency  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
ขณะนี้กําลังจัดทําเอกสาร/วาระการประชุมเพื่อ
นํ า เ ส น อ ค ณ ะ ทํ า ง า น พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น 
Functional Competency และแผนดําเนินการ
นําระบบ Competency ไป ใชกับหนวยงาน         
ที่เกี่ยวของประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556  

 
 

6.  การแกไขระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณและรองทุกข  
    เห็นชอบในหลักการใหปรับแกไขระเบียบ เนื่องจาก
เปนการกําหนดสิทธิและวิธีในการดําเนินการอุทธรณ/
รองทุกขของพนักงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอให
แกไขรายละเอียด (ราง) ระเบียบใหมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมทั้งระบบยิ่งขึ้นแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 

     คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดเห็นชอบ (ราง) 
ร ะ เ บี ย บ ฯ  ฉ บั บ ใหม แ ล ว   แ ละ นํ า เ สน อ                 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 
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4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
    ความเสี่ยง  
    ควร เ สนอสภ ามหาวิ ทย าลั ยพิ จ า ร ณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและ 
แกไขระเบียบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
การดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  
ที่เกี่ยวของกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  รวมถึงออกระเบียบ
การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขึ้นมารองรับ 

   สภามหาวิทยาลัยในการประชุม เมื่อวันที่ 11 
พฤษภ าคม 2556  ได เ ห็ นชอบให แ ต งตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
เรียบรอยแลว       

 
 

2. เรื่อง/คดีตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคดีที่อยู 
    ในกระบวนการของศาล    
    2.1 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคดีที่อยูในกระบวนการ
ยุติธรรม/การพิจารณาของศาลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา        
ไมสามารถเรงรัดไดนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ เห็นวา โดยธรรมชาติของบางเรื่อง/คดี
นาจะอยู ในวิสัยที่สามารถเจรจา/พูดคุยกันได ซึ่งฝาย
บริหารและงานนิติการควรดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้น 
    2.2 มหาวิทยาลัยจะตองหาแนวทางเรงรัดใหเรื่อง/
คดีตาง ๆ เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่อง/คดีที่สามารถ
ดําเนินการใหสิ้นสุดภายในมหาวิทยาลัยได  มิฉะนั้นแลว
จะเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นควรหา
แนวทาง/มาตรการระงับเหตุ/ปจจัยตาง ๆ ไวกอนเพื่อ
ปองกันไมใหนําไปสูการฟองรองคดีทั้งโดยบุคลากร
ภายใน และบุคคล/หนวยงานภายนอก 
     2 .3  เ รื่ อง / คดี ต า ง  ๆ  โดย เฉพาะคดีที่ อ ยู ใ น
กระบวนการของศาล  ควรนําเสนอคณะกรรมการ             
ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อใหคําแนะนําหรือชวยดําเนินการ
แกไขใหเสร็จเรียบรอยและไมคั่งคางยาวนานเกินควร 

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และพยายามหา
แนวทางเรงรัดใหเรื่อง/คดีตาง ๆ เสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยเฉพาะเรื่อง/คดีที่สามารถดําเนินการใหสิ้นสุด
ภายในมหาวิทยาลัยได  สําหรับในบางเรื่อง/คดี
โดยเฉพาะคดีที่อยู ในกระบวนการของศาล  
มหาวิทยาลั ยจะ ได นํ าเสนอคณะกรรมการ             
ที่ปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัย เพื่ อ
พิจารณาใหคําแนะนําตอไป 

 
 
 

3. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน  
    (Business Intelligence : BI)  
    3.1 ขอมูลที่มีอยูแลวสวนใหญเปนขอมูลพื้นฐาน  
จะตองเพิ่มขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
เชน ขอมูลอัตรา ส วนทางการเงิน  ข อมูลผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลประเภท Early Warning ขอมูลสําหรับ
ใชประกอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้/ตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เปนตน ซึ่งผูบริหารทุก
ระดับจะตองรวมกันตั้งคําถามวาจะใชขอมูลอะไรบางจาก

    ฝายบริหารโดยผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ไดรายงานความคืบหนาในการพัฒนาระบบ BI  
ให คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ทราบ เมื่อวันที่  25 เมษายน 
2556 และคณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ แกฝายบริหารเพื่อ
นําไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ระบบ BI แลวใหศูนยคอมพิวเตอร และหนวยงานที่
เกี่ยวของพัฒนาระบบ BI ตามความตองการดังกลาว 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณควรศึกษาดูตัวอยางระบบ 
BI จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดวย  
    3.2 ควรจัดทําระบบ BI เพิ่มอีก 2 สวน ไดแก (1) 
สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยการแพทย/
โรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ เนื่องจาก
จะมีขอมูลอ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของมากขึ้น เชน การประกัน
สุขภาพ การประกันสังคม เปนตน ซึ่งอาจทําตอยอดจาก
ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมหรือแยกตางหากก็ได  และ (2) 
ขอมูลศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
4. การแตงตั้งคณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ  
    และขอบังคับ 
    ขอใหฝายบริหารตรวจสอบระ เบียบ ขอบั งคั บ 
ประกาศ ฯลฯ ในประเด็นตาง ๆ เชน ความถูกตองในการ
อางอิงกฎหมาย การยึดหลักความเปนอิสระในฐานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เปนตน รวมถึงการ
ออกแบบจัดหมวดหมูของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ฯลฯ ใหชัดเจนและครอบคลุมทุกดานหลัก     

     อธิการบดีไดแตงตั้ งคณะทํางานประมวล
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ โดยมีนิติกร 
สวนสารบรรณและอํานวยการเปนฝายเลขานุการ 
ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะทํางาน 
 

 
 

 
5.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การดําเนินงานโครงการสถานปฏิบัติการ 
    เภสัชกรรมชุมชน (รานยา) 
    1.1 ควรประชาสัมพันธรานยาใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายมากขึ้น 
    1.2 ควรสรางความแตกตางจากรานยาอื่น ๆ  เชน          
มียาที่มีคุณภาพที่หลากหลายใหเลือกรวมถึงสมุนไพร          
มีการกําหนดราคายาที่เปนกันเอง เปนตน 
    1.3 ควรพัฒนาปรับรูปแบบของรานยาใหนาสนใจและ
ดึงดูดผูบริโภคในทุกกลุม/วัย รวมถึงควรขยายกิจกรรม
อื่นๆ เชน คลินิกกายภาพบําบัด การรักษา/บริการสุขภาพ
เบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล เปนตน 
    1.4 ควรผลิตยาสมุนไพรเพื่อนํามาจําหนายในรานยา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สําหรับปลูกพืชสมุนไพรชนิด
ตาง ๆ ไดมาก และสามารถติดตอขอใหชาวบานปลูกแลว
นํามาขายโดยสงตอใหมหาวิทยาลัย     

    สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมีภารกิจหลัก
คือ (1) เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา (2) จําหนายเวชภัณฑและสินคาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานและเกิดประโยชนสูงสุดตอ        
ผูมารับบริการ (3) บริการใหคําปรึกษาปญหาดาน
การใชยาและสุขภาพ (4) เปนแหลงกระจายขอมูล
ขาวสารดานยา โรคและสุขภาพแกประชาชน และ
ไดดําเนินการในรูปแบบโครงการ เชน อาศรมยา
สัญจร การบริการวิชาการเพื่อใหความรูดานยา
และสุขภาพ เปนตน ปจจุบันไดรับการรับรองจาก
สภาเภสัชกรรมใหเปนรานยาคุณภาพ 
     มห าวิ ท ย าลั ย ไ ด นํ าข อ เสนอแนะไปใช
ประกอบการพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนใหเจริญกาวหนาตอไปควบคูกับคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด                

 
 

2. การดําเนินงานของคลินิกกายภาพบําบัด  
    2.1  ควร เพิ่ ม ช อ งท า งการ ป ร ะชาสั มพั น ธ ใ ห
หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการใหโรงพยาบาลตาง ๆ ที่อยู
ใกลเคียงสงคนไขที่ตองทํากายภาพบําบัดมายังคลินิก

    มหาวิทยาลัยได เปดคลินิกกายภาพบําบัด      
เพื่อใหบริการดานตาง ๆ แลว เชน การทดสอบ
สมรรถภาพทางดานรางกาย  การรักษาความ
เจ็บปวยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ระบบ
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
กายภาพบําบัดเพื่อแบงเบาภาระงานของโรงพยาบาล
เหลานั้น 
    2.2 สถานที่และอุปกรณ/เครื่องมือตางๆ ที่ใชบริการ
กายภาพบําบัดควรสะอาด เรียบรอย และอยูในสภาพที่
พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางภาพลักษณและ
ความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพ 
    2.3 เนื่องจากคลินิกกายภาพบําบัดอยู ไกลจาก
โ ร ง พย าบ าล ต า ง  ๆ  จึ ง ค วร เ น นถึ ง จุ ด แ ข็ ง ข อ ง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีพื้นที่กวางขวาง ทิวทัศน
สวยงาม โดยสรางจุดขายทั้งดานการรักษาและการ
พักผอนทางดานจิตใจ มีการใหบริการที่หลากหลายและ
ครบวงจร 
    2.4 ควรเพิ่มชองทางใหเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล
โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง เพื่ อค วามสะดวกของ
ผูใชบริการที่เปนขาราชการ 

กระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินหายใจและการไหลเวียนของโลหิต 
ผูสูงอายุ เปนตน มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด 
เรียบรอย อยูในสภาพที่พรอมใชงานภายใตการ
ดูแลของนักกายภาพบําบัดอยางใกลชิด และไดรับ
อนุญาตจากกรมบัญชีกลางกําหนดให เป น
สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ .ศ .  2523 และที่ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เติ ม  ดั ง นั้ น 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจายตรงกับ
หนวยงานของรัฐได 
    มห าวิ ท ย าลั ย ไ ด ป ร ะ ช าสั มพั น ธ ค ลิ นิ ก
กายภาพบําบัดใหเปนที่รูจักของบุคคล ชุมชนและ
หนวยงานภายนอกในวงกวางมากขึ้น  ปจจุบันมี   
ผูเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น     

 
 
ข.  ที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2555 
   มีจํานวน  27 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน 22 ประเด็น คิดเปนรอยละ 81.48  
และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 18.52 

1.  สภามหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1.  งบการเงินประจําปงบประมาณ 2554     
     1.1 ขอใหนําตั วชี้วัดต าง ๆ ของมหาวิทยาลัย          
วลัยลักษณไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐดวยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2 ตัวชี้วัดสําคัญที่จะนําไปเปรียบเทียบ/จัดอันดับ
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต ไดแก  ทรัพยสินทางปญญา 
ดังนั้น ควรเริ่มจัดเก็บขอมูลวามหาวิทยาลัยไดสราง

     
    1 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด ข ย า ย ผ ล ไ ป ยั ง
มห าวิ ท ยาลั ย ใ นกํ า กับ ของ รั ฐ ทุ กแห งผ าน
คณะทํางานดานการเงินและงบประมาณของ       
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เพื่อหาตัวชี้วัดตาง ๆ รวมกัน นอกจากนี้สถาบัน
คลังสมองของชาติสนใจที่จะวิเคราะหขอมูล         
งบการเงินเพื่อจัดทํา University Finance 
Benchmarking  มี เป าหมายใหมหาวิทยาลัย       
ตาง ๆ ไดทราบสถานะทางการเงินของตนเอง 
และเปรียบเทียบไดกับคาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในกลุมเดียวกัน  
      มหาวิทยาลัยไดพัฒนาโปรแกรมตัวชี้วัด       
ทางการเงินในลักษณะ Benchmark เพื่อวัดผล
การดําเนินงานดานการเงินของตนเองและ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
    1.2 โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําเอาขอเสนอแนะ
ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตอไปแลว  
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ทรัพยสินทางปญญาและไดนําไปหาประโยชนแลวมาก
นอยเพียงใด 
     1.3 มหาวิทยาลัยควรประมาณการคาใชจายและ
รายไดระยะ 5 ปขางหนาโดยเฉพาะดานบุคลากรซึ่งควร
ระมัดระวังเนื่องจากมีแนวโนมสูงขึ้นในอัตราที่เร็วมาก 
ทั้งนี้ เพื่อจะไดวางยุทธศาสตรดานการเงินตอไป 

 
 
    1.3 ผู บริหารระดับสูงได นําไปพิ จารณา
ดําเนินการแลวเพราะเกี่ยวของเชิงนโยบายและ
แผนงานเพื่อใหเกิดการควบคุมคาใชจายผานการ
จัดตั้งงบประมาณรายจายที่ เหมาะสมและมี
นโยบายผลักดันใหเกิดกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได
หรือเพิ่มรายได  

2. งบประมาณประจําป 2555 
    การนําเงินสะสมบางสวนมาจัดสรรเปนรายจาย  
แสดงวาอาจมีปญหาบางอยางเกิดขึ้น และงบประมาณ
รายจายในป 2555 สูงกวาป  2554 จํานวนมาก 
โ ด ย เ ฉพาะ งบดํ า เ นิ นก าร ทั้ ง  ๆ  ที่ ผ ลผลิ ต ไ ม ไ ด
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ควรปรับงบประมาณ
รายจายลงใหสมดุลกับประมาณการรายรับ  

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่ เกี่ยวของ รวมถึงใช เปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณประจําป 2556 

 

 
 

3.  แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     พ.ศ.  2555 - 2558 
    3.1 นโยบาย/แผนการดําเนินงานตามที่อธิการบดี
เสนอมีจํานวนมากหลายดานซึ่งไมสามารถดําเนินการให
บรรลุผลไดทั้งหมดภายใน ๔ ป ควรกําหนดกรอบแผน
นโยบายใหกระชับและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
    3.2 ขอใหดําเนินการในเรื่องเมืองมหาวิทยาลัยให
บรรลุผลเปนรูปธรรม  
    3.3 เพื่อใหนโยบาย/กลยุทธของอธิการบดีบรรลุผล
ควรมีกลไกในการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม   

  อธิการบดีไดนําขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและใช
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ง บป ร ะม าณ  25 56  เ ส นอนํ า เ สนอ สภ า
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว                              

 
 

4.  โครงการจัดตั้งคลินิคกายภาพบําบัด  
     ขอใหมหาวิทยาลัยนําประกาศการแบงสวนงานของ
สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชาฯ (ฉบับที่ 6) ไปตีพิมพ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เก่ียวของตอไป  

      มหาวิทยาลัยไดนําประกาศการแบงสวนงาน
ไปตีพิมพประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและ
ดําเนินการดานตางๆ ไดแก (1) อนุมัติอัตรากําลัง
ลูกจางชั่วคราวจํานวน 2 อัตรา (2) เปดใหบริการ
คลินิคกายภาพบําบัด และ (3) กรมบัญชีกลาง       
ไดกําหนดเปนสถานพยาบาลของทางราชการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล   

 
 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
    5.1 เนื่องจากสภาวิชาชีพไดควบคุมหลักสูตรมากขึ้น
จึงหวงใยหลักสูตรแพทยศาสตรเพราะจะเรียนทางวิชาชีพ
ดานแพทยนอยแตจะเรียนวิชาทั่วไป/วิชาอื่น ๆ มาก  
เพื่อมุงสนองตอบตอชุมชนซึ่งอาจจะมีปญหาในการสอบ
ขอประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    5.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยซึ่งจะตองมีการวิจัยในมนุษยและสัตว ดังนั้น
จําเปนมีหลักสูตรกลางทางดานการวิจัยในมนุษยและสัตว 

    
      5 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย สํ า นั ก วิ ช า
แพทยศาสต ร ได นํ า ข อห ว ง ใย ไปพิ จ าร ณา
ดําเนินการแลว 
 
 
     5.2 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพื่อทําหนาที่ตาม
ระเบียบวาดวยการศึกษาและทดลองในมนุษย 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
 
 
   5.3 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรและสะทอนถึง
ความเปนสหกิจศึกษาที่เขมแข็ง/เดนชัดกวาที่อื่น ดังนั้น
ควรเชื่อมโยงไปยังสหกิจศึกษานานาชาติเนนพื้นที่กลุม
ประเทศอาเซียน และกําหนดประเทศเปาหมายเฉพาะ
บางประเทศที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษาโดยปรับปรุ ง
หลักสูตรที่มีอยูแลวใหเอื้อตอสหกิจศึกษานานาชาติ          
มากขึ้น หากมหาวิทยาลัยซึ่งทําไดดีอยูแลวในเรื่องสหกิจ
ศึกษาที่มุงตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน  
แลวขยายผลไปยังอาเซียน/นานาชาติ จะเปนการพัฒนา
ตอยอดหลักสูตรตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวแลว ทั้งนี้ควรพัฒนา
ทั้งนักศึกษาและอาจารยดวยการสหกิจศึกษาควบคูกันไป 
นอกจากนี้ควรเร งพัฒนาใหมีหลักสูตรสหกิจศึกษา
นานาชาติทั้งในตางประเทศ และการลงทุนของประเทศ
ตางๆ ในประเทศไทยเนื่องจากอาจเปนทางออกหนึ่งใน
การเพิ่มจํานวนนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหได
ประโยชนทั้งแกนักศึกษาและบริษัท/ผูประกอบการ 

ทั้ งนี้  เพื่ อ ให เป นไปตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของนักวิจัย  
     5.3 มหาวิทยาลัยโดยศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไดดําเนินการ ดังนี้  
       1)  มี กระบวนการเตรี ยมความพร อม
นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยไดดํ าเนินการตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
       2) ในทุกปมหาวิทยาลัยไดเขาพบสถาน
ประกอบการทั้ งในประเทศและตางประเทศ      
เพื่อสร างความเข าใจด านสหกิจศึกษาและ
แสวงหาความร วมมือระหว างกันในการจัด
การศึกษาในระบบสหกิจศึกษา  
      3) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดรับ
มอบหมายจากเครือขายสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนบนให เปนแมข ายด านสหกิจศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใตตอนบน  โดยมี
สํานักงานประสานเครือขายอยูที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  

6.  การใหผูเกษียณอายุตําแหนงอาจารยขอกําหนด   
     ตําแหนงทางวิชาการ       
    ขอใหจัดทํา (ราง) ระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ/วิธี
ปฏิบัติใหชัดเจน เชน อาจารยที่จะขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการไดจะตองเปนอาจารยที่ เกษียณอายุจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเทานั้น หรือจะรวมถึงอาจารย         
ที่เกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยอ่ืนดวย  ผลงานที่จะนํามา
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการควรเปนผลงานที่ไดจัดทํา
ขึ้นในขณะที่ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เทานั้น การกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองภายใน
ระยะเวลาที่ผูเกษียณตออายุอยู  เปนตน 

    สภาวิชาการไดเห็นชอบใหปรับแกไขขอบังคับ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งคณะทํางาน 
ปรับแกไขขอบังคับดังกลาว ซึ่งคณะทํางานจะได
นําความเห็นของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการให           
ผูเกษียณอายุตําแหนงอาจารยขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการไปพิจารณาในคราวเดียวกัน                    

 
 
 

๗. อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ   
   ๗.1 ควรทบทวนการจัดระบบการบริหารจัดการ
อุทยานและเมืองมหาวิทยาลัยในภาพรวม ทั้งนี้ สามารถ
ปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
    ๗.2 การจัดตั้งอุทยานตาง ๆ ของหนวยงานโดยทั่วไป
สวนใหญจะเปนที่รูจักและมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมในระยะ
เริ่มแรกเทานั้น  ดังนั้นอุทยานของมหาวิทยาลัยจะมี
ความยั่งยืนไดจะตองมีนโยบาย แผนงาน ระบบการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน และ
เชื่อมโยงอุทยานกับงานดานวิชาการของสํานักวิชา ศูนย/
สถาบัน และบูรณาการทั้ง 4 พันธกิจเพื่อสรางกิจกรรม      
ที่มีชีวิตชีวาใหเกิดขึ้นในอุทยานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
 

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปใชเปน    
แนวทางการดําเนินงานในสวนของอุทยาน
การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ โดยไดดําเนินการ       
ดานตาง ๆ เชน การทบทวนเรื่องการจัดระบบ
การบริ หารจัดการ  การกํ าหนดนโยบาย/
แผนงาน/งบประมาณที่ชัดเจน  การเชื่อมโยง 
และบูรณาการกับงานดานวิชาการของสํานักวิชา 
ศูนย/สถาบัน  การจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
เปนตน  
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    ๗.3 ควรจัดตั้ งระบบกองทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอุทยาน  
   ๗.4 ควรทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ รวมถึงพันธุไม ผลิตผลตาง ๆ 
๘. ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   
    ขอใหเพิ่มเติมหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติใหครอบคลุมใน
ประเด็นตาง ๆ  ไดแก (1) การเทียบโอนหนวยกิต 
ระหวางสถาบันการศึกษาภายในประเทศ และการ
สง เสริมใหนักศึกษามี โอกาสไปลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศอยางนอย 1 ภาคการศึกษา    
แลวสามารถโอนหนวยกิตมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(2) กําหนดหลักเกณฑในเรื่องสหกิจศึกษาเปนอีกหมวด
หนึ่งใหชัดเจน (3) กําหนดหลักเกณฑรองรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งมี 3 ลักษณะ 
คือ มีวิชาจํานวนหนึ่งที่มีลักษณะที่กาวหนากวาวิชาปกติ 
เริ่มมีการวิจัยแตไมถึงระดับวิทยานิพนธ และเปดใหเรียน
สูงกวาระดับปริญญาตรีได 

สภาวิชาการ และศูนยบริการการศึกษาไดนํา
ขอเสนอแนะในประเด็นต าง ๆ ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ และจัดทําขอบังคับ
ฉบับแก ไข เพิ่ ม เติ ม เสนอสภามหาวิทยาลั ย        
เพื่อพิจารณาตอไป        

 
 

    
   2.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. ภาษีมูลคาเพิ่มกรณีเปดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
    ชุมชน (รานยา) 
     ขอให ศึ กษารายละเอียดการจดทะ เบียนภาษี 
มูลคาเพิ่มของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มเติม
ในหลายประเด็นเพื่อความชัดเจนวากรณีนี้ตามกฎหมาย
แลวจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม โดยศึกษาสถาบัน
อื่น ๆ ที่ไดเปดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนวามีการ
ดําเนินการอยางไร  

   มหาวิทยาลัยไดหารือที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ที่ประชุมมีมติ
ขอใหคณะกรรมการดานกฎหมายของที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําความ
ตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพราะมหาวิทยาลั ย ไม ใช องค กรหาราย ได        
หากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจายภาษีมูลคาเพิ่ม
อาจกระทบกับมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งปจจุบันยังไมมี
มหาวิทยาลัยไหนจายภาษีดังกลาว 

 

2. การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ 
   จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ   
    2.1 การเปดหลักสูตรดังกลาวเปนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ 
ไมไดมุ งแสวงหากําไร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
อาจา รย ที่ ป รึ กษาที่ มี คุ ณวุฒิ ร ะ ดั บป ริญญา เอก /                 
มีประสบการณการทําวิจัยเพื่อดูแลใหคําแนะนํานักศึกษา
อยางใกลชิดในสัดสวนและจํานวนที่เหมาะสม  
    2.2 ขอใหทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ลักษณะโครงการวิสาหกิจโดยใหเปลี่ยนเปนการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบพิเศษแทน  

    มหาวิทยาลัยไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับ 2 หลักสูตรนี้แลว และนํา
ขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของแลว   
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3. การหารายได 
    รายไดจากการขายสินคา/บริการมีนอยมหาวิทยาลัย
ควรเนนและเรงรัดใหโครงการที่บริหารจัดการในลักษณะ
วิสาหกิจบริหารจัดการใหมีรายได เพิ่มขึ้นรวมทั้งนํา        
ผลงานวิจั ยมาต อยอดให เกิดประ โยชนและไดรั บ
ผลตอบแทน  ดังนั้น ควรจัดทําแผนรายรับ/รายจาย           
ในระยะ 5-10 ป ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพและใชประโยชน
เพื่อการพัฒนาตอไป     

    มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของบางแลว เชน ฟารม
มหาวิทยาลั ยได ปลูกพื ช เศรษฐกิจ เพิ่ม เติ ม 
(มะพราว กระถินเทพา และจําปาทอง) ในพื้นที่
ที่วางและเหมาะสม และฟารมมหาวิทยาลัยไดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมี
โครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว  เชน โครงการ
ผลิตน้ํ าดื่ ม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร           
เริ่มโครงการผลิตโปรไบโอติกสําหรับสัตวน้ํ า        
เชิงพาณิชย โครงการบริการผลิตและตรวจสอบ
พันธุกุงกุลาดํา  ฟารมมหาวิทยาลัยจะปลูกไม
เศรษฐกิจ (ตะเคียนทอง) เปนตน ทั้งนี้ ในบาง
โครงการจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 

 
 

4. งบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    4.1 การวิเคราะหงบการเงินโดยใชขอมูลตัวเลขจาก
งบการเงินที่มหาวิทยาลัยเสนอเปนการวิเคราะหใหเห็น
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในภาพรวม แตหากได
วิเคราะหรายละเอียดในแตละดานที่ชัดเจนขึ้นจะเปน
ประโยชนตอผูอานงบการเงินและผูบริหารไดมากขึ้น 
    4.2 คาใชจายที่ เปนคาเสื่อมราคาซึ่งมีจํานวนมาก 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรายไดที่มหาวิทยาลัยหามาได          
ซึ่งอาจแปลความไดวามหาวิทยาลัยยังใชประโยชนจาก
สินทรัพยที่มี อยู ไม เ ต็มประสิทธิภาพและไมคุ มค า  
มหาวิทยาลัยควรทบทวน/ตรวจสอบการใชสินทรัพยวา
คุมคาหรือไม รวมถึงลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนและไมจําเปน  
ทั้งนี้ เพื่อใหการวัดประสิทธิภาพของการใชสินทรัพย
สะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง     
 
 
 
 
     4.3 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากภารกิจหลักเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5 ลานบาท แตมีคาใชจายดานบุคลากรและ
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ประกอบกับ
มีงบประมาณรายรับจากรัฐบาล รอยละ 75  ในขณะที่
รายไดของมหาวิทยาลัยเองประมาณรอยละ 25  ดังนั้น
จะตองหารายไดดวยวิธีการอื่น ๆ ใหมากขึ้นเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางการเงิน 
    ๔.4 ควรมีนโยบายในการจัดทํารายงานทางการเงิน         
ที่ลึกลงไปในรายละเอียดของหนวยงานปฏิบัติที่สําคัญ ๆ 
เพื่อใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพ         

      
   4.1 ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ไดให
คํ า แ น ะนํ า เ กี่ ย ว กั บ ตั ว ชี้ วั ด เ บื้ อ ง ต น แ ล ะ
คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ของ          
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ไดมีคณะทํางานเรื่องนี้รวมกันแตยังไมยุติ 
     4.2 มหาวิทยาลัยไดศึกษาการใชทรัพยากร 
เชน การใชหองเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๕๒-
๒๕๕๕ พบวาอัตราการใชหองของอาคารเรียน
รวมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ รอยละ ๗๓.๗ เปน ๗๗.๗ 
อยางไรก็ตามอัตราการใชอาคารประโยชนและ
หองยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการการใชประโยชนจากพื้นที่มากขึ้น 
ครุภัณฑสํานักงานที่จัดหาโดยสวนพัสดุจะจัดหา
ครุภัณฑตามจํานวนบุคคลและมีระบบการดูแล
ซอมแซม ทั้งนี้ ศูนยที่มีครุภัณฑการศึกษาจะสราง
ระบบการใชประโยชนและประเมินเพื่อศึกษา
ความคุมคาของการใชใหเหมาะสม  
    4.3 มหาวิทยาลัยพยายามแสวงหารายได        
ในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน การนําเงินกองทุนและ
เงินสะสมปลอดภาระผูกพันไปลงทุนโดยบริษัท
จัดการ  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การออกระเบียบ
วาดวยการจัดหารายไดจากการทรัพยสินและ 
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน 
 
    ๔.4 รายงานทางการเงินที่ลึกลงไปในระดับ
หนวยงานปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยไดจัดทํ า   
ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งมิติของหนวยงานเปนมิติหนึ่ง
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ในระดับหนวยงานยอย โดยรายงานเพิ่มเติมไว ใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อจะไดวิเคราะหขอมูล          
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ในสามมิติ   

                  
   3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

          
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. เงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานและลูกจาง            
    1.1 เงินเดือนพนักงานสายวิชาการยังสูงอยูและ
แขงขันในตลาดแรงงานได  แตเงินเดือนพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปยังต่ํา ดังนั้นควรปรับ
ใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาครัฐที่มีการ
ปรับเงินเดือนขั้นต่ําระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยตองพิจารณาทั้งระบบเนื่องจากเกี่ยวของกับ
ระบบความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน  
    1.2 ในเชิงหลักการงบประมาณของหมวดเงินเดือน  
ไมควรเกินรอยละ ๔๐ ของงบดําเนินการ 
   1.3 ควรวางแผนอัตรากําลังใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
ระหวางพนักงานทั้งสองสาย และตอจํานวนนักศึกษา 
   1.4 การจายคาตอบแทน ควรสัมพันธกับระบบการ
พัฒนาและประเมินสมรรถนะ (Competency) พนักงาน  
และคาตอบแทนอาจจะเปนรูปของตัวเงินและไมเปน       
ตัวเงิน หรือจัดระบบสวัสดิการ หรือจัดระบบการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมก็ไดเพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงาน 

    มหาวิทยาลัยไดสํารวจขอมูลอัตราเงินเดือน
เริ่มตน และเงินเดือนสูงสุด รวมทั้งเงินคาตอบแทน
ของพนักงานและลูกจางของสถาบันอื่นเพื่อใช
วิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบกับติดตามเรื่อง
การปรับโครงสรางเงินเดือนขาราชการที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555  และเรื่อง
อื่นที่เกี่ยวของ  
     สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหจายเงินเพิ่ม
พิ เศษชั่ วคราวเพื่อการปรับโครงสร างบัญชี
เงินเดือนพนักงานและลูกจาง มีผลตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
และขอใหเรงปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนตาม
ระบบใหม โดยใหมีผลบังคับใชตั้ งแตวันที่  1 
ตุลาคม 2556 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลัง
พัฒนาทบทวนโครงสร างบัญชี เงินเดือนใหม            
จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาไดภายใน
ป พ.ศ. 2556 

 
 

2. การทบทวนอตัราคารักษาพยาบาลรายการที่ควร 
    ปรับใหเบิกได 
     เห็ นชอบให เบิ กค ารั กษาพยาบาลเพิ่ มเติ มอีก           
3 รายการ โดยขอใหเรงดําเนินการเรื่ องสวัสดิการ
ทางเลือกวาควรมีรูปแบบหรือลักษณะอยางไรจึงจะ
เหมาะสม หรืออาจใชแนวทางในการบริหารสวัสดิการ          
โดยใชหนวยงานจากภายนอกหรือบริษัทดําเนินการ          
กรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการในเรื่ องนี้ได
โดยเร็วถือเปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งที่จะเสริมสรางขวัญ
กําลังใจและเพิ่มสมรรถนะใหกับองคกรและทําใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     มหาวิทยาลัยไดปรับแกไขและจัดเพิ่มเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดเห็นชอบแลว 
โดยออกประกาศเรื่องอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 
ธันวาคม 2554  และสวนการเจาหนาที่กําลัง
พิ จ า ร ณา เ รื่ อ ง ร ะบบ สวั ส ดิ ก า ร ท า ง เ ลื อ ก                 
หากพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ตอไป 

 
 

3. ระบบการลาของผูเกษียณอายุ   
    เห็นชอบใหผูเกษียณอายุที่จางปฏิบัติงานเปนผูบริหาร
นับอายุการปฏิบัติงานเพื่อการลาพักผอน คือ (1) กรณี
จางผูเกษียณอายุจากภายในมหาวิทยาลัย ใหนับอายุการ
ปฏิบัติงานเพื่อการลาพักผอนตอเนื่องจากอายุงานเดิม 
(2) กรณีจางผูเกษียณอายุจากภายนอกใหนับอายุการ
ปฏิบัติงานตอจากสัญญาเดิม  

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการและถือปฏิบัติเรื่อง
ก า ร ล า ข อ ง ผู เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และไดเวียนแจง
ใหพนักงานทราบแลว  
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
4. การกําหนดมาตรฐานตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส 
     เห็นชอบใหจางพนักงานในตําแหนงที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญ โดยใหปฏิบัติงานเต็มเวลาเปนเวลา 1 ป และ
ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเงินเดือนเดิม และขอให
มห า วิ ท ย า ลั ย นํ า ข อ เ ส น อ แ น ะ ไ ป พั ฒ น า ร ะ บ บ
ความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป แลวรายงานความกาวหนาให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ 

     มหาวิทยาลัยไดจางพนักงานในตําแหนง
ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ / เ งื่ อ น ไ ข ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใหความเห็นชอบ 
และนําขอเสนอแนะไปพัฒนาระบบความกาวหนา
ในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป พรอมทั้งรายงานความกาวหนาให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบแลว  

 
 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
     5.1 ตาม (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ไดกําหนดให
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ          
มีอํานาจประ เมินผลการปฏิบัติ งานของอธิการบดี          
ในสัดสวนรอยละ 30 ดังนั้น เพื่อความชัดเจนและถูกตอง 
ที่ประชุมมอบหมายใหตรวจสอบอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดดังกลาว 
    5.2 การกําหนดสัดสวนคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีใหอิงตามหัวขอการประเมิน
ผูบริหารสถาบัน ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ The Malcolm 
Baldrige Award เปน 1,000 คะแนน และมุงเนนหรือ 
ใหความสําคัญกับหัวขอผลลัพธการดําเนินงาน 

   สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะกรรมการ
จัดทํารูปแบบ/วิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อนําขอมูลผลการ
ประเมินอธิการบดีประจําปงบประมาณ 2555 
มาศึ กษาวิ เ คราะห ข อมู ล ใ นเชิ งสถิ ติ / ดู ค า
ความสัมพันธเชื่อมโยงในประเด็นตาง ๆ และ 
คณะกรรมการฯ ไดนําผลการวิเคราะหขอมูล          
ในเชิงสถิติ/คาความสัมพันธเชื่อมโยงในประเด็น
ตาง ๆ พรอมกับ (ราง) ระบบการประเมินและ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 และ
ใชในการประเมินฯ ประจําปงบประมาณ 2556  

 
 

6. ระบบพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน 
    สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
    6.1 เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของงานแตละ
หนวยงานแตกตางกันและหาตัวชี้วัดไดยาก ดังนั้น           
ในระยะแรกควรกําหนดใหทุกกลุมงานมีระดับในการ
เติบโตของตําแหนงที่เทากันไปกอน  
    6.2 ลักษณะงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปจะตางจากสายวิชาการซึ่งมุงเนนการ
สอนและบทความวิจัยที่ ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติเปนตัวชี้วัด ฉะนั้น
เกณฑการเขาสูตําแหนงระบบความกาวหนาในอาชีพ        
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป        
ควรมุงเนนใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรม การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัยเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมใหสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได แตกรณีที่มี
งานวิจัยตองอธิบายใหชัดเจนวาเปนการวิจัยสถาบัน  
เพื่อนํ าไป ใช ในการพัฒนางานที่ปฏิ บัติ ไมควรเนน
ผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรเหมือนกับสายวิชาการ
เพราะไมไดนํามาใชในการปฏิบัติงานโดยตรง 
     6.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมุงเนนเพื่อ
การเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นการกําหนดสมรรถนะ

    มหาวิทยาลัยโดยสวนการเจาหนาที่ ไดนํา 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไปใชประกอบการจัดทํา (ราง) 
ระบบพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
อยางตอเนื่องจนกระทั่ง คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ได เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่ ว ไ ป ให ดํ าร ง ตํ าแหน งร ะ ดั บชํ านาญการ        
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.... 
และ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
กําหนดตําแหนงและแต งตั้ งบุ คคลใหดํ าร ง
ตําแหนงบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ..... 
และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา          
ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2556 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
หลักควรมุ ง เนนการพัฒนาดานการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถในดานภาษาตางประเทศ
เพื่อรองรับนโยบายดังกลาว 
    6.4 การกําหนดระยะเวลาเพื่อกาวสูระดับตําแหนง         
ที่สูงขึ้นตามความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป ควรกําหนดให
เหมาะสมและสอดคลองกับชวงอายุของพนักงานดวย  
    6.5 ในขั้นตอน/วิธีการกําหนดตําแหนงและการ
แต งตั้ ง  ควรจํ าแนกออกเปนกลุ ม ๆ  และกํ าหนด
คาตอบแทนของตําแหนงน้ัน ๆ ไวดวย 
    6.6 มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีเสนทางความ
เติบโตในแนวนอนไวดวยเพื่อใหพนักงานสามารถเติบโต
ขามสายงานได 
7. การแตงตั้งหัวหนาสวนดํารงตําแหนงเปนวาระ 
    เนื่องจากตําแหนงหัวหนาสวนเปนตําแหนงที่สําคัญ  
ดังนั้น ควรใชแนวทางการสรรหาเชนเดียวกับตําแหนง
คณบดี ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดบุคลากร
ระดับหัวหนาสวนที่มีคุณภาพและมีความสามารถสูง   

   มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานศึกษาและพัฒนา
ระบบโครงสรางตําแหนงบริหารจัดการ ไดจัดทํา 
(ร าง ) ขอบั งคับฯ วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ
กําหนดตําแหนงและแต งตั้ งบุ คคลใหดํ าร ง
ตํ าแหนงบริหารจัดการ พ.ศ. 2556 เสร็จ
เ รี ยบ ร อย  และ ได ผ านความเ ห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2556 
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ตามลําดับ 

 
 

8. อัตราคาตอบแทนการจางผูเกษียณอายุ    
     8.1 ควรพิจารณาความสมดุลระหวางคุณคาและ
ความสามารถของผู เกษียณอายุ เพื่ อสร างชื่อเสียง/
คุณประโยชนใหมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาขอบเขตภาระ
งานที่จะสรางความคุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัย 
    8.2 ไมควรกําหนดคาตอบแทนของผูเกษียณอายุใน
อัตราคงที่หรือหากจําเปนตองมีบัญชีอัตราเงินเดือนของ 
ผูเกษียณอายุ ก็ควรกําหนดเปนการเฉพาะ  
    8.3 ควรกําหนดหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติในการจาง ให
ชัดเจนและควรจางกรณีที่มีความจําเปนเทาน้ัน โดยขอให
วางแผนอัตรากําลังทั้ งในสวนของการจางบุคลากร
ภายในประเทศและชาวตางประเทศ  
     8.4 ควรวางระบบการจางในระเบียบฉบับเดียวกัน 
เชน เกณฑการจาง/การลา คาตอบแทน  สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล  
    8.5 ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน          
ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ/ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิ บั ติ ง า น ใ ห ส อด คล อ ง กั บ ค วา มต อ ง กา ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงาน
และลูกจาง ทําหนาที่พิจารณาทบทวนระบบ
โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนทั้งระบบ 
รวมทั้งคาตอบแทนการจางผูเกษียณอายุ และไดนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ไปใชเปนแนวทางในการจางผูเกษียณอายุ ขณะนี้
กําลังจัดทําบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ของผูเกษียณอายุเปนการเฉพาะ 
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9. การจายเงินชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุ   
    9.1 การจายเงินชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุเปน
ระบบที่ราชการถือปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ        
มีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซึ่งมีการจัดระบบ
คาตอบแทน/สวัสดิการ/ประโยชนเกื้อกูลที่ไมเหมือนกับ
ราชการ เชน การจายเงินสะสมสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ มหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานและลูกจางสงเงิน
สะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือน และ
มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบเปนรายเดือนใหในอัตรารอยละ 
8 ของเงินเดือนพนักงาน  หลักคิดนี้นาจะเปนปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดตั้งแตตนที่มิไดกําหนดเงินบําเหน็จ
บํานาญเหมือนกับราชการ  
   9.2 ควรตรวจสอบวาระบบสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูลที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับพนักงานในปจจุบันมีสวน
ใดบางที่ต่ํ ากวาหรือสูงกวาราชการ หากจําเปนตอง
จายเงินชดเชยหรืออื่นๆควรวิเคราะหขอดี-ขอเสีย และ
ความสามารถในการจายของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
  
    9.3 สถาบันเอกชนชั้นนํานิยมใชบริษัทประกันภัย
บริหารจัดการเรื่องระบบสวัสดิการ และการจายเงิน
ชดเชยชวยเหลือพนักงานทุกกรณีโดยไมมีเงื่อนไขในการ
ตรวจสอบซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดภาระและความ
เสี่ยงขององคกรที่ตองแบกรับคาใชจายที่เกิดขึ้นที่มิไดมี
การวางแผน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถเลือกแนวทางนี้
ไดตามความเหมาะสม   
    9.4 ขอใหสํารวจขอมูลระบบสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูลของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
และควรพิจารณาในประเด็นความเหลื่อมล้ําหรือขอ
ขัดแยงโดยเฉพาะเรื่องหลักประกันสังคมและกฎหมาย
แรงงาน โดยเรื่องนี้สามารถปรึกษา/เชิญผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานมาชี้แนะแนวทางไดตามความเหมาะสม 

     1 .  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได
พิจารณาประเด็นที่มีอาจารยประจําสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรไดเสนอขอสิทธิเงินชดเชย
กร ณีมห าวิ ทย าลั ย ให ออกจากง าน เพ ร าะ
เกษียณอายุ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ได นํ า เ รื่ องนี้ เ สนอคณะกรรมการที่ ป รึ กษา
กฎหมายประจํามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังนี้           
       1) ควรพิจารณาเรื่องนี้ ไว เปนนโยบาย         
ดานการบริหารงานบุคคลที่ควรเรงดําเนินการ  
       2 )  สํ า ห รั บ ร า ย นี้ เ ป น ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ 
มหาวิทยาลัยควรศึกษา/วิเคราะหเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล โดยเปรียบเทียบ
กับสวนราชการวามีสิ่งใดบางที่มหาวิทยาลัยยัง
ดอยกวาสวนราชการ แลวนําไปพิจารณาปรับปรุง
ระบบดั งกลาวใหมีความเหมาะสมและจูงใจ
พนักงานมากขึ้น  
 
      3 )  เ พื่ อ ไ ม ใ ห เ กิ ด ข อพิ พ า ท ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูล  ควรวางแผนพัฒนาระบบ
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลโดยมองในระยะ
ยาวและปรับใหทันสมัยในลักษณะเปนฝายรุก
มากกวาฝายรับ  แตใหคํานึงถึงอํานาจในการจาย
และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลดวย 
     2. มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริ หารง านบุค คลเสนอต อ
คณะกร ร มการ ที่ ป รึ กษากฎ หมายปร ะจํ า
มหาวิทยาลัยแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยไมสามารถ
จายเงินชดเชยใหพนักงานไดเนื่องจากปจจุบัน          
ยังไมมีกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับรองรับ 

 
 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ควรปรับปรุงหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติในการประเมินฯ  
ในประเด็น  (1) รอบการประเมิน  (2) การประเมิน        
แบบหลายทาง (3) องคประกอบคณะกรรมการประเมิน 
(4) เกณฑการประเมิน  (5) การขึ้นเงินเดือนประจําป 
โดยมอบหมายใหคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระเบียบ   
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน     
นําขอเสนอแนะไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา (ราง) ระเบียบ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป 

     มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานพัฒนาปรับปรุง
ระเบียบวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการขึ้ นเ งินเดือนไดนํ าขอ เสนอแนะไป
พิจารณาแลว  รวมถึงไดรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานซึ่ งผลการแสดงความคิ ด เห็ นของ
พนักงานเปนสวนใหญเห็นดวยกับ (ราง) ขอเสนอ
การปรับระบบและหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเรื่องที่ เกี่ยวของ และเพื่อให
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเขาสูกระบวนการ
บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (Performance 
Management) โ ด ย ให พนั ก ง านร ายบุ ค คล
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สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองเปาหมายของ
องคกร ดังนั้น จึงไดแตงตั้ งคณะทํางานพัฒนา
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
ทําหนาที่ปรับปรุ งระบบ หลักเกณฑ  วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวแบบการขึ้น
เงินเดือนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแลวปรับวิธีการ
ประ เมิ น เข าสู กระบวนการ บริ หาร ผลการ
ปฏิบั ติ ง านได ครบทุกขั้ นตอนนับตั้ งแตการ
วางแผน  การติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
ดวยการขึ้นเงินเดือนประจําป  เมื่อไดขอสรุปแลว
จะไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

11. หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
      และการพิจารณาการจางพนักงานสายปฏิบัติการ 
      วิชาชีพและบริหารทั่วไป 
     11.1 เพื่อใหพนักงานใหมไดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางานไดเต็มศักยภาพ ควรมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 
เพื่อใหพนักงานที่มีประสบการณ สอนงานและใหคําปรึกษา
ในการทํางานแกพนักงานใหม  
     11.2 ควรกําหนดหลักเกณฑการหาคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมาของพนักงานเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาจางในสัญญาตอ  ๆไปใหมีความชัดเจน  
    11.3 เพื่อใหการกําหนดคาตอบแทนพนักงานใน
สาขาขาดแคลนทันกับสภาวการณปจจุบันและสามารถ
แขงขันกับตลาดแรงงานได ควรตรวจสอบวาในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนใหกับ
พนักงานกลุมนี้เหมาะสมแลวหรือไม อยางไร และขอให
เรงดําเนินการเรื่องโครงการพัฒนาระบบความกาวหนา        
ในอาชีพของพนักงานใหเสร็จโดยเร็ว 
     11.4 กรณีพนักงานที่มีสถานภาพเปนสัญญาจาง   
หากผลการปฏิบัติงานอยูในกลุม A หรือดีเยี่ยม หรือดีมาก
สูงติดตอกันอยางนอย 10 ถึง 15 ป ควรพิจารณาเรื่อง
สถานภาพการจางใหเปนพนักงานประจําซึ่งแนวทางเชนนี้
ในภาคเอกชนชั้นนําไดถือปฏิบัติอยูแลว  

     มหาวิทยาลัยกําลังปรับแกไขหลักเกณฑการ
ประ เมินผลการทดลองปฏิบัติ งานและการ
พิจารณาการจางพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปตามขอเสนอแนะ และจะเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

 

 
 

  
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การติดตามเรื่อง/ขอมูลเกี่ยวกับคดี 
    ของมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางดําเนินการ 
    1.1 ขอใหฝายเลขานุการฯ สอบทานขอมูลกรณีที่

     งานนิติการและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ได ร าย งานข อมูล /ค วามคืบหน า ใน เ รื่ องนี้                 
ตอคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ     
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ผูบริหาร/พนักงานมีพฤติการณอันสอไปในทางไมสุจริต
หรื อ ใช อํ า นาจหน าที่ ใ นท า งมิช อบอัน เ ป นผล ให
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย รวมถึงสอบทานความ
คืบหน า ใ นการดํ า เนิ นการ ในทา งกฎหมาย  และ          
ขอรองเรียน/ขอทักทวงจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
รายงานใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง  
    1.2 ควรจัดกลุมของเรื่อง/คดีใหเหมาะสมและสะดวก
ในการสืบคนขอมูล 

ประเมินผล เปนประจําทุกเดือน รวมทั้งขอให 
งานนิติการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปใชในการ
พิจารณาจัดกลุมของเรื่อง/คดีเพื่อใหเหมาะสม 
และสะดวกในการสืบคนขอมูล  ขณะนี้ไดปรับ
รู ป แบบการร าย งาน ไปในร ะดั บหนึ่ ง แ ล ว 
นอกจากนี้ได เสนอแนะวาสามารถแบงกลุมคดี 
ตาง ๆ ได  3 กลุม คือ เรื่องเกี่ยวกับบุคคล ที่ดิน 
และการทุจริต ซึ่งบางเรื่องอาจใชวิธีการในการ
พูดคุยหารือเพื่อใหคดีดังกลาวจบลง  อาจจะให
ป ร ะ โ ย ชน ต อมห าวิ ท ย าลั ย และปร ะหยั ด
งบประมาณไดมากกวา 

2. การบริหารความเสี่ยง 
    มหาวิทยาลัยจะตองดํ าเนินการเรื่ องการบริหาร   
ความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
ยอยเพื่อใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน        
ที่ ห น ว ย ง า นภ าย นอ กกํ าหน ด ไ ว  ขณ ะ เ ดี ย วกั น 
มหาวิทยาลัยควรเลือก Area of Risk ที่สําคัญขึ้นมา              
1 เรื่องกอน แลวทําตามวิธีการ/กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงใหครบถวนและสมบูรณ  หลังจากนั้นคอย
ขยายผลไปสูเรื่องอื่น ๆ โดยอาจนําเอาแผนยุทธศาสตร 
มาเปนตัวตั้ง แลวดูวามีความเสี่ยงอะไรบางที่จะทําใหไม
บรรลุผลตามแผน หรือบรรลุผล แต ใชงบประมาณ         
เกินกวาที่กําหนดไว 
          

     มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยชุดใหม โดยมี
อธิการบดีเปนประธานกรรมการ ทีมบริหารและ
หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ 
และสวนแผนงานทําหนาที่ฝายเลขานุการเพื่อให
สอดรับกับแนวทางการจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่บูรณาการระบบควบคุมภายในเขา
ดวยกัน และใชแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เปนตัวตั้ ง  และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
เพื่อกําหนดโครงสรางและแนวทางในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตอไป     

 
 

 
5.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 
มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การดําเนินการแกไขปญหาการจราจรบริเวณ 
    ถนนทางเขาดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    1.1 จากการพูดคุยระหวางแขวงการทางจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายรุจาทิตย  สุชาโต  ผูชวยอธิการบดี
ฝายอาคารสถานที่ และอาจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ  
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ  ไดเห็นพองกันวาควรปรับ
บริ เวณทางแยกเดิมที่มีรถจักรยานยนตวิ่ งเข า/ออก
มหาวิทยาลัยใหเปนสี่แยกและติดตั้งไฟจราจร ซึ่งนาจะ
เปนวิธีที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันควรติดตั้งไฟจราจรบริเวณ 
สี่แยกกํานันปลื้มควบคูกันไปดวย รวมถึงมีระบบควบคุม
ไฟจราจรที่สอดคลองสัมพันธกัน 
     1 .2  ร องผู อํ า นวยการ แขวงการ ทา งจั งหวั ด

    1. อาจารย ดร.นุกุล สุขสุวรรณ ไดศึกษาแลว
เห็นวารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด คือ ทําเปนทาง
แยกตางระดับ  
    2. คณะรัฐมนตรีสัญจรในการประชุมที่เกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๒3 และ ๒4 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดเห็นชอบในหลักการโครงการ
ปรั บปรุ งถนนบริ เวณทางเข ามหาวิทยาลั ย              
ในกรอบวงเงิน ๓๑๐ ลานบาท หลังจากนั้น
มหาวิทยาลัยไดเขาพบผูบริหารสํานักงานเขตทาง
หลวงที่ 14  และแขวงการทางนครศรีธรรมราช
เพื่อหารือถึงแนวทาง รูปแบบ และระยะเวลา    
ในการดําเนินการ แต เนื่องจากอยู ในความ
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
นครศรีธรรมราชไดเสนอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อแจงความเห็นในแนวทางตาง ๆ วิเคราะห
ขอดี ขอเสียของแตละทางเลือกและทายที่สุดเลือกวิธี
ดังกลาวเพราะเหตุใด ซึ่งอาจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ  
รับไปจัดทํารายงานวิเคราะหปญหาทางวิชาการประกอบ 
และ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแกว รับไปพบปะกับสํานักความ
ปลอดภัยในเรื่องงบประมาณ         

รั บผิ ดชอบของสํ านักสํ ารวจและออกแบบ        
กรมทางหลวง ดั งนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดทํา
หนังสือเรียนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อชวยเรงรัดไปยังสํานักงานเขตทางหลวงที่ 14 
     3. กรณีที่นายสิน อมรศักดิ์ จะบริจาคที่ด ิน
ประมาณ 200 ตารางวา บริเวณขางปายชื ่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําปายใหเหมาะสม สงางาม 
และกอสรางอาคารเพื่อใชประโยชนในดานการ
ประชาสัมพันธหรือดานอื่นๆ นั้น ขณะนี้นายสิน 
อมรศักดิ์ไดแจงความประสงคมอบที่ดินบริเวณ
ดังกลาวโดยไดจัดสรรพื้นที่แลว ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะไดประสานงานเพื่อดําเนินการตอไปหลังจาก 
ไดมีการออกโฉนดที่ดินแลว  

2. การจัดตั้งสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    2.1 ควรศึกษารูปแบบของที่อื่นเพื่อนํามาปรับใชให
เหมาะสม  
    2 .2  ควรกํ าหนดวาระการดํ าร งตํ าแหน งของ
คณะกรรมการสมาคมใหเหมาะสมที่จะไมนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรที่รุนแรงเกินไป ซึ่งจะทําใหองคกร
ดําเนินการไดอยางเรียบงาย สม่ําเสมอ และสามารถรักษา
วัฒนธรรมองคกรไวได   
    2.3 การจัดตั้งสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณอาจตองมีธรรมนูญเพื่อวางรากฐานสมาคม 
รูปแบบสมาคม และบทบาทหนาที่ที่ดีและควรกําหนด
วัตถุประสงคที่ชัดเจน  
   2.4 หนาที่อีกประการหนึ่งของสมาคมศิษยเกา คือ 
การจัดหาทุนใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อการตาง ๆ ดังนั้น 
ควรกําหนดวัตถุประสงคในการนํารายไดเพื่อจัดทําการ 
ใด ๆ ใหชัดเจนเปนระบบ  
    2.5 ควรมีกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและใหคุณคาแก
ศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรมของสมาคมเปนประจําและ
ตอเนื่อง 

    ปจจุบันมีคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดกอตั้ง
จํานวน 11 คน มีบทบาทหนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมในนามสมาคมฯ  รวมทั้ ง จั ดระบบ  
ออกแบบโครงสรางการบริหาร ออกระเบียบ/
ขอบั งคับ/ประกาศ/กฎ เกณฑที่ จํา เปนและ
เหมาะสม ประสานเครือขาย กลุม ชมรม สมาคม
ศิษยเการะดับสํานักวิชา สาขาวิชา หรือกลุมอื่น ๆ 
ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีเพื่อเปน
บรรทัดฐานการทํางานในระยะยาวตอไป  สมาคม
ศิษยเกาฯ จะไดนําเอาขอเสนอแนะประเด็น         
ตาง ๆ ไปใชประกอบการดําเนินงานของสมาคมฯ 
ตอไป 
      นายทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได
อนุมัติออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ  แลว เมื่อวันที่  12 
มีนาคม 2556   
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ตารางที่ 5   

รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 
1.  มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 
ทีได 

น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

1. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานการผลิต
บัณฑิต 
   1.1 นายจาง ผูประกอบการ ผู ใชงานบัณฑิต : ดาน
คุณภาพของบัณฑิต  
   1.2 นักศึกษา : ดานคุณภาพการสอนของอาจารย  และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
   1.3 อาจารย  : ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  
            3.00 (นอยกวารอยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.01 - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.51 - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  4.01 - 4.50 
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยมากกวา  4.50 

    1. ความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  ผูใชงานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2553  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  4.12 มีรายละเอียดดังนี้   1) ดานคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย  4.33  2) ดานความรู มีคาเฉลี่ย 4.10  
3) ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.99  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.21  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.94  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป
การศึกษา 2548 - 2552 
(ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 
    2. ผลการแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2555  ไดคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.21  และภาคการศึกษาที่ 1/2556 ได
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.23 
    3. ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 
2556  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.57  (ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
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2. รอยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  ใน
วารสารที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer Reviewed) ตอ
จํานวนคณาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  นอยกวา หรือเทากับ รอยละ 35.00  
ระดับ 2  รอยละ  35.01 - 40.00                 
ระดับ 3  รอยละ  40.01 - 45.00               
ระดับ 4  รอยละ  45.01 - 50.00   
ระดับ 5  มากกวารอยละ 50.00 

    ในปงบประมาณ 2556  มีจํานวนบทความวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ ตามฐานขอมูลสากล  จํานวน 80 เรื่อง  และมีจํานวนบทความวิจัยที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลสากล จํานวน 75 เรื่อง  รวมทั้งสิ้น 155 เรื่อง ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยรวม 416 คน คิดเปนรอยละ 37.26 
(ผูใหขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 
ทีได 

น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

3. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในปงบประมาณที่ประเมิน  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวน นอยกวา หรือเทากับ 2 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  3  ชิ้นงาน 
ระดับ 3  มีจํานวน  4  ชิ้นงาน                                      
ระดับ 4  มีจํานวน  5  ชิ้นงาน                                      
ระดับ 5  มีจํานวนมากกวา  5 ชิ้นงาน 

    ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน  1 คําขอ ไดแก คําขอรับอนุสิทธิบัตร “วิธีการเตรียมไม
ปาลมน้ํามันสําหรับใชเปนไสของโครงสรางแผนแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไมแผน 
แซนวิชน้ําหนักเบาที่มีไมปาลมนํ้ามันเปนไส” 
(ผูใหขอมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต) 

1 3 0.6 

4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชน  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวน นอยกวา หรือเทากับ 5 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  6 - 10 ชิ้นงาน 
ระดับ 3  มีจํานวน  11 - 15 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 4  มีจํานวน  16 - 20 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 5  มีจํานวนมากกวา  20 ชิ้นงาน 

    มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนของสํานักวิชาตาง ๆ 
รวมจํานวน  83 ชิ้นงาน ประกอบดวย 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร  10 ชิ้นงาน 
2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  6 ชิ้นงาน 
3. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  17 ชิ้นงาน 
4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  4 ชิ้นงาน 
5. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  5 ชิ้นงาน 
6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  7 ชิ้นงาน 
7. สํานักวิชาเภสัชศาสตร  1 ชิ้นงาน 
8. สํานักวิชาแพทยศาสตร  1 ชิ้นงาน 
9. สํานักวิชาการจัดการ  7 ชิ้นงาน 
10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  14 ชิ้นงาน 
11. สํานักวิชาศิลปศาสตร  11 ชิ้นงาน 

(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 

5 3 3 

5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการทาง
วิชาการ และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    5.1 งานบริการทางวิชาการ 
        1) งานอบรม สัมมนา 

 
 
    - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานบริการวิชาการ เทากับรอยละ 89.62 
(คาเฉลี่ย 4.48) 

 
 

4 
 

4 
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 
ทีได 

น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

        2) งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 
        3) งานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
        4) งานถายทอดเทคโนโลยี 
    5.2 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
        1) บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูรับบริการ
ทั่วไป รวมถึงชุมชนรายรอบ/ใกลเคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
        2) นักศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ   
            3.00 (นอยกวารอยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.01  - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.51  - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  4.01  - 4.50  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยมากกวา 4.50 

1)  งานอบรม สัมมนา รอยละ 89.88 
2)  งานวิเคราะหทดสอบ รอยละ 86.31 
3) งานใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 90.00 
4) งานถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 92.29 

    - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เทากับ
รอยละ 92.04 (คาเฉลี่ย 4.60) 

 
 
 

5 
 

 
 
 

(1) 
 

 
 
 

1 

6. ความเชื่อมั่นของนักเรียน ตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ           
    6.1 จํานวนนักเรียนที่ ยืนยันสิทธิ์ เข าศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ไมเพิ่มขึ้น  
ระดับ 2  เพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๐๑ - ๒.00 
ระดับ 3  เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๐๑ - ๔.00 
ระดับ 4  เพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๐๑ - ๖.00 
ระดับ 5  เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๖.00  
    6.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือกมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ  ในระบบ Admission (ในปการศึกษา 2556) ไม

 
 
    ป 2555 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1,350 คน และป 2556 นักเรียนยืนยันสิทธิ์  1,252 คน 
ลดลง 98 คน  ลดลง คิดเปนรอยละ 7.26 
 
 
 

 
 
 
    จํานวนนักเรียนประเภท Admission เขาสอบสัมภาษณทั้งหมด  289 คน  และจํานวน
นักเรียนที่เลือก มวล. เปนอันดับ 1 และ 2 จํานวน  160 คน  คิดเปนรอยละ 55.36 
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 
ทีได 

น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

เกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเปนรอยละของนักเรียนที่มาสอบ
สัมภาษณทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  รอยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  รอยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  รอยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกวารอยละ ๔๐.๐๐ 

 

 
2.  มิติกระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
    1.1 การบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ 1 ขอ       
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ 2 ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ 3 ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 4 ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 5 ขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
๑) มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุ ง
หลักสูตรและปดหลักสูตรตามแนวทางของคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒) ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
    1. มีระบบในการเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตร และปดหลักสูตร โดยกําหนดขั้นตอน
ในแตละระบบไวอยางชัดเจน  และไดดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว 
    2. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ มีหลักสูตรที่เปดสอน และดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) จํานวน 54 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 21 หลักสูตร  ทั้งนี้อยูระหวางปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 10 หลักสูตร  สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จํานวน 
12 หลักสูตร     
    3. มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกในการเสนอหลักสูตร โดยกําหนดขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรผานคณะกรรมการตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ 
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา หรือ องคกรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของดวย 
๓) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ งขอ ๑  และ ขอ ๒ ขางตน     
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๒ 
ผานเกณฑการประเมินทุกขอ และอยางนอยรอยละ ๘๐ 
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
๔) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ขางตน   
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๓ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร 
๕) มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ ๓๐ ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวมีบทบาทในการควบคุมใหมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการดานหลักสูตร  ดานวิชา และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  นอกจากนี้ยังมีอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่
บริหารงานวิชาการภายในหลักสูตรใหมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมถึงมีการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตอไป 
    4. มีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาทําหนาที่บริหารหลักสูตรควบคุมกํากับใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการ
จัดการศึกษา และกํากับดูแลใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
    5. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน 12 หลักสูตร  ซึ่ ง 
ทุกหลักสูตร  มหาวิทยาลัยไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
ใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มาจากสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน  และผูใชบัณฑิต มีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความรวมมือกับสถาบันภาครัฐและเอกชนผานกระบวนการฝกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา และฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงปฏิบัติ ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1.2 การจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) มหาวิทยาลัยโดยสวนสงเสริมวิชาการดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตดาน 4 (3) 2.4 
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เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
๑) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
๒) ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ    ทั้งใน
และนอกหองเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔) มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หนวยงาน หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนร วม  ใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕) มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู  ทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินฯ แตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗) มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของทุกหลักสูตร โดยกําหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร และแตงตั้งคณะทํางานในการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning และความเปนสากล ซึ่ง
เปนยุทธศาสตรหนึ่งของแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต  โดยจัดทําแนวปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตาง ๆ 
    2. ปการศึกษา 2555 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยบันทึกรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ผานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ซึ่งปนี้เปนปแรกที่เริ่มใชระบบ และมีบาง
รายวิชาที่ไมไดบันทึกในระบบแตจัดเก็บไวในรูปแบบเอกสาร มคอ.3   
    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัยผานกระบวนการสอนในรูปแบบตาง ๆ 
เชน การจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ การสัมมนา  การปฏิบัติสหกิจศึกษา การ
ฝกประสบการณวิชาชีพ ( เฉพาะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) และการทํา
โครงงานวิจัย เปนตน 
    4. ทุกหลักสูตรไดมีการเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เชน เชิญบุคคลภายนอกที่มี
ประสบการณดานการสอนหรือการปฏิบัติงานเขามาเปนอาจารยพิเศษ เปนตน 
    5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยสวนสงเสริมวิชาการไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
คณาจารยเรื่อง “การทําวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อสงเสริมใหอาจารยผูสอนสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน สามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นตอไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีอาจารย
และผูชวยสอนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและอาจารยจากสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคใต
ตอนบนเขารวมกิจกรรม จํานวน 51 คน 
    6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
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ที่ได 

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

การศึกษา ทุกรายวิชา  แตในบางรายวิชามีผลการประเมินต่ํากวา 3.51 
    7. ทุกรายวิชาไดนําผลการประเมินรายวิชาไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู 
 
 

1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการ ในขอ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการ ในขอ 1 และขอ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการ ในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการ ในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 
เกณฑ    
1) มีระเบียบ คูมือ คณะกรรมการ และแหลงปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 
2) มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและจัดใหมีการนําสงวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใหกับสถานประกอบการที่จะรับ
นักศึกษาสหกิจ 
3) มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหลงปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 
และจัดหาสถานประกอบการใหม ๆ เพิ่มเติมอยู เสมอ
เพื่อใหมีจํานวนสถานประกอบการที่รวมโครงการใหเลือก
ไดหลากหลายและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
4 )  มี การ ประ เมินการปฏิบั ติ สหกิจศึ กษา ทั้ ง โ ด ย

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจประจําหลักสูตร  และมีประกาศที่เปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจ
สําหรับอาจารยและนักศึกษา  รวมถึงไดจัดทําคูมือและเอกสารเพื่อสรางความเขาใจดานสหกิจ 
ฯ และสามารถจัดหาแหลงสหกิจศึกษาไดตามจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ยื่นสมัครไป
ปฏิบัติงานสหกิจ 
    2. จัดสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนปฏิบัติงานทุก
ภาคการศึกษา ปละ 3 ครั้ง ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
จํานวน 831 คน ผานการประเมิน จํานวน 817 คน ไมผาน จํานวน 14 คน และไดจัดอบรม
เตรียมความพรอมเสริมเพิ่มเติมใหแกนักศึกษา จํานวน 13 ครั้ง  อีกทั้งศูนยสหกิจศึกษา ฯ ได
เขาพบสถานประกอบการใหมเพื่อสรางความเขาใจดานสหกิจศึกษาในหลักสูตรใหมที่สง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและหลักสูตรที่จําเปน  จํานวน 27 แหง   
    3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดดําเนินการจัดหาตําแหนงงานสหกิจศึกษา ที่มี
คุณภาพ และมีกระบวนการรับรองคุณภาพงานจากสํานักวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวของ กอน
ประกาศใหนักศึกษาสมัครงาน 
    4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ  โดยกําหนดใหมีการประเมินใน 3 ลักษณะ ซึ่งในปการศึกษา 2555 มีผลการประเมิน
ในภาพรวมดังนี้  1) อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 4.01  2) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับสูง 
(คะแนนเฉลี่ย 4.16) และ 3) นักศึกษาประเมินตนเอง ผลการประเมินอยูในระดับสูง (คะแนน
เฉลี่ย 3.98) 

5 (2) 2 
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มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่รวมโครงการ    
ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งกอนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5) มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แตละป ตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และตอ
สถานประกอบการที่รวมโครงการ 

    5. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดนําขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาในแตละปมาสัง เคราะห  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรวมกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องและทันทวงที และจัดทํางานวิจัยสถาบัน เรื่อง 
สถานภาพ กระบวนการ และศักยภาพในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  เพื่อศึกษาขอมูลการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในรอบ 9 ป 
ปการศึกษา 2544 - 2553  เสนอตอสภาวิชาการ และเสนอผลการวิจัยรวมถึงขอเสนอแนะ
แกมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร และระบบงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีการดําเนินงานสอดคลองกับมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย 

1.4 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ หรือ 4 ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ขอ 
เกณฑ  
๑) สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส ง เ สริ มผลการ เ รี ยนรู ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน 
๒) มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 
๓) มีการสงเสริมใหนักศึกษานําเอาความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา 
อยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี  และอยาง
นอย 2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม 
ตอไปนี้     

    1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ดาน 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก 
แผนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี/รัฐพิธี กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหนาที่พลเมืองที่ดีในสังคม 2) ดาน
ความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  ไดแก แผนการจัดกิจกรรมแขงชันทักษะทางวิชาการ  การ
นํานักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ บูรณาการกิจกรรมรวมกับชุมชน  และจัดใหมีหลักสูตรการ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา 4) ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  ไดแก  แผนกิจกรรมการตอนรับนักศึกษาใหม  การอบรมทักษะ
พื้นฐานดานวิชาการและการปรับตัวแกนักศึกษาใหม  การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธระหวาง
สมาชิกรวมหอพัก ตลอดจนการจัดกิจกรรมของกลุมอิสระ และชมรมตาง ๆ 5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก แผนกิจกรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา และการอบรมคอมพิวเตอรแกนักศึกษาที่หอพัก 
    2. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ป
การศึกษา 2555  2) จัดกิจกรรมใหความรูกระบวนการดําเนินกิจกรรมดวยวงจรคุณภาพ 
PDCA แกคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจําปการศึกษา 2555 และ 3) จัดกิจกรรมถอด
บทเรียน เพื่อใหคณะกรรมการนักศึกษาไดสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน รวมถึงความรูใหม ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

5 (2) 2 
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

       - กิจกรรมวิชาการที่ส งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
         ที่พึงประสงค 
       - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
       - กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
       - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔) มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 
๕) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการรายงานผล
ความคืบหนาในการปรับปรุงตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

    3. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษานําเอาความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ซึ่งปงบประมาณ 2555 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจัด
กิจกรรมครบทั้ง  5 ประเภท คือ 1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต โครงการครู
ตนกลาภาษาอังกฤษสูโรงเรียน โครงการสู 4 ทศวรรษ 14 ตุลาคม 2516  2) กิจกรรมกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย  โครงการฝกซอมเทเบิลเทนนิส  
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2556  
ชาวหอรักษโลก โครงการพัฒนาหองสมุดจากพี่สูนอง 4) กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการทํามะวันสุข  โครงการคายหนุมสาวเขาใจชีวิต  และ 5) กิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม แลไหรเมืองคอน  We are Asean  ไหวครูประจําปการศึกษา 2555  
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรม 4 ประเภท คือ 1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต โครงการอบรมการใชเครื่องวิเคราะหสารบงชี้ทางชีวภาพ (Luminex)  2) 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม โครงการสาธารณสุขมหาบัณฑิตรวมใจบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน ป 2556 3) กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และ 4) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โครงการสาธารณสุขมหาบัณฑิต จัดโครงการ
สาธารณสุขมหาบัณฑิตรวมใจบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน ป 2556 
    4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน เชน โครงการเสริมศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  
ปฐมนิเทศองคการบริหาร องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2555 และสานตอภารกิจกับ
องคการบริหาร องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2554 เปนตน และมีการสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมกรรมรวมกัน  เชน 
โครงการกีฬาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมมาฆบูชา แหผาขึ้น
ธาตุ รวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 
    5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย
ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อรายงานความสําเร็จของแตละกิจกรรมตอมหาวิทยาลัยทุก 2 ไตรมาส 
    6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
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โดยจัดสัมมนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนเครือขายประสานความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน  และรวมกันพัฒนาแผนกิจกรรม การพัฒนานักศึกษา กีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหสอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัย และงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ หรือ ๓ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ ขอ หรือ ๕ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ขอ หรือ 8 ขอ 
เกณฑ   
๑) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับ
การจัดการเรียนการสอน 
๓) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 
๔) มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัย
และงานสรางสรรค 
๕) มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตามอัตลักษณของสถาบัน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้       
    (๑) หองปฏิบัติการวิจัย ฯ หรือหนวยวิจัย ฯ หรือศูนย

    1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยม ี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัยโดยใชหนวยวิจัยสูความเปน
เลิศเปนตัวนําทาง พรอมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย
อยางเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนการวิจัยเพื่อนําไปสูจุดหมาย 3 ล คือ เปน
แหลงเรียนรู เปนหลักของชุมชนทองถิ่น นําการวิจัยเปนเลิศสูสากล โดยมีนโยบายสนับสนุน
การวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) เพื่อแกปญหาที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่นภาคใตตอนบนเปนหลัก  
    2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดย
กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของคณาจารย ทั้งในรูปแบบของการรวมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย หรือ
การศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษา รวมทั้งจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการ
ของนักศึกษาปริญญาตรีใหมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อนําไปสูการนําเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสงเสริมความรูดานการวิจัยแก
นักศึกษา โดยสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารับฟงการบรรยาย สัมมนา เกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของคณาจารยทั้งจากภายในและตางประเทศ  และจัดใหมีเวทีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการ วลัยลักษณวิจัย  เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย และนําไปสูการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 
    3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค  โดยไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารยตามศักยภาพและตามระดับของการเขาสูความเปน
นักวิจัย  และไดสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยดวยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผล

5 4 4 
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เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยและ
งานสรางสรรค   
    (๒) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย ฯ   
    (๓) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัย ฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย   
    (๔) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี 
อาจารย/ผูเชี่ยวชาญ อาคันตุกะ หรือ อาจารย/ผูเชี่ยวชาญ  
รับเชิญ (Visiting Professor) 
๖) มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และ
ขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัย ของสถาบัน 
๘) มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย บนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

งานวิจัยในดานตาง ๆ เชน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพในวารสารที่
เปนที่ยอมรรับระดับนานาชาติ  สนับสนุนคาใชจายในการสงบทความลงตีพิมพ  เปนตน อีกทั้ง
จัดใหมีรางวัลพนักงานดีเดนดานการวิจัย ดานการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม และดานผลงาน
สิ่งประดิษฐ  สําหรับการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย  
มหาวิทยาลัยไดยกรางและเผยแพรเอกสาร/คูมือจรรยาบรรณการวิจัยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย และของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดกิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณดาน
การวิจัย ซึ่ งรวบรวมขอมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยั งมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย ดําเนินการ
โดยโครงการศูนยวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
    4.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดสรรทุนภายในเพื่อเปนทุนวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 
10 ประเภท ไดแก ทุนสนับสนุนการวิจัยเปนกลุมที่นําไปสูหนวยวิจัยความเปนเลิศ จํานวน 
3 ประเภท ประกอบดวย ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย (Research group) ทุนสนับสนุนหนวย
วิจัย (Research unit) ทุนสนับสนุนหนวยวิจัยความเปนเลิศ (Research unit of 
Excellence) และทุนสนับสนุนการวิจัยผานการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จํานวน 7 ประเภท ประกอบดวย ทุนอุดหนุนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับ
สนับสนุนการศึกษาความเปนไปไดของงานวิจัยขั้นตนกอนการขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม เพื่อสงเสริมผู
เริ่มตนหรือผูที่มีประสบการณนอยในการดําเนินงานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพิ่มขีด
ความสามารถนักวิจัย สําหรับนักวิจัยที่สามารถผลิตผลงานเปน KPI ใหกับมหาวิทยาลัย  
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)  ใหกับนักศึกษาบัณฑิต ที่ทํา
วิจัยรวมกับคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
โครงการของนักศึกษาปริญญาตรี   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral 
Fellowship) และทุนอื่น ๆ เปนทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมใชเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมงานวิจัยที่ใชทุนสวนตัว หรือไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงอื่น
ที่ตองการใชสถานที่หรือเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ 
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    5.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรค ตามอัตลักษณของสถาบัน
ดังนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีระบบการบริหารงานแบบ รวมบริการประสานภารกิจ  
จึงสนับสนุนหองปฏิบัติการวิจัยโดยผานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
หนวยงานใหบริการ  เชน 1) หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2) หองวิจัยทางการพยาบาล 
เปนตน  มหาวิทยาลัยมีหนวยวิจัยความเปนเลิศ 2 หนวย คือ หนวยวิจัยความเปนเลิศพลาสมา
ประยุกตเพื่อการกสิกรรม  2) หนวยวิจัยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ  
ที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหวิจัยแบบบูรณาการศาสตร สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

5.2 มหาวิทยาลัยมีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค  บริหารงานโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเปนแหลงคนควาและใหบริการ
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเอกสาร วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท ฐานขอมูลทางวิชาการตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เปนแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยในดานแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก ขอมูลการวิจัยและ
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ขอมูลแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสาร 
Walailak  Journal of Science and Technology (WJST) การประชุมวิชาการวลัยลักษณ
วิจัย การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการ
เผยแพรผลงานวิจัย รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

5.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคลังขอมูลงานวิจัยโดยออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเก็บขอมูลสารสนเทศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งมีการ
นําขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

5.4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค  มีการคัดสรรโครงการวิจัย
เดนและเปนประโยชน ไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัดและในการประชุม
ระดับชาติ ทั้งในการประชุมเครือขายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) ทั่วประเทศ และ
มหาวิทยาลัยไดคัดสรรผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ รวมจัดนิทรรศการโครงการ  การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
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แหงชาติ (วช.) รวมกับพันธมิตรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งเปนเวทีที่มีความรวมมือจาก
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบวิจัย  ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และกิจกรรมสงเสริมการวิจัยที่เปนประโยชนมารวมโครงการจัดงานเปนจํานวนมาก และใน
ปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมวิชาการประจําป 
วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 5 ซึ่งไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช บรรยายพิเศษในหัวขอ
เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการแกปญหาและพัฒนาประเทศไทย 

 
    6. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดใหผูทําวิจัยสง
รายงานความกาวหนาของโครงการทุก 6 เดือน มีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผู
พิจารณาความกลั่นกรองกาวหนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดกําหนดไวใน
สัญญารับทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัย
ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน ในสวนของคุณภาพผลงานวิจัย กําหนดใหผลงานวิจัยทุกเรื่องตองผานเกณฑการ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
    7. มหาวิทยาลัยไดนําเอาผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสรางสรรคมาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยให
สอดคลองและอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น เชน ปรับปรุง
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินไดเพื่อสนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงเกณฑการจัดตั้งกลุม
วิจัย เปนตน  
    8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการสรางกลไก
และการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมคณาจารยและนักวิจัย ดวยระบบและ
กลไกการสนับสนุนที่หลากหลายและมุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) ทั้ง
ดานสังคมและเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาในพื้นที่และทองถิ่น ขณะเดียวกันมุงเนนการสรางและ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมดุลกับการสรางองคความรู โดยมุงเนนการวิจัยเชิงรับใชสังคม ดวยการ
สงเสริมและกระตุนใหคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดย
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คะแนน
ที่ได 

รวมกับชุมชนทองถิ่นพัฒนาโจทยวิจัยที่มุงใหเกิดการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนอยางเต็มที่ 
และเปนอุทยานการศึกษาที่รวมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสูสังคมอุดมปญญา โดย
เนนการวิจัยเปนกลุมวิจัยและวิจัยแบบบูรณาการศาสตร (Multidisciplinary Research) 
เพื่อใหมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน  
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก
สังคม และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๔ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๕ ขอ  
เกณฑ  
๑) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
๒) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน 
๓) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการวิจัย 
๔) มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
๕) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  
    1. มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการวิชาการ ไดพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจ
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําโครงการริเริ่มประชาสัมพันธและ
เชื่อมโยงเครือขายบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย  ไดมีการประชุมหารือพิจารณาการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการป 2556 และป 2557 รวมกันกับสํานักวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบการประสานงานและผลักดันใหเกิดแนวทางการทํางานรวมกันกับสํานักวิชาตาง ๆ  และ
ไดเผยแพรบริการวิชาการทางดานสื่อทั้งโทรทัศนและวิทยุ  เชน  โครงการโทรทัศนรายการ  
วลัยลักษณ สูสังคม  ไดถายทอดรายการออกสูสถานีวิทยุและโทรทัศนชอง 11 นครศรีธรรมราช 
จํานวน 44 ตอน  โครงการรายการวิทยุวลัยลักษณ  Everyday English ไดมีการถายทอดผาน
คลื่นวิทยุกระแสหลัก 15 ความถี่ 13 สถานี จํานวน 250 ตอน  เปนตน   
    2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยอาจารยที่
ปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคมไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ เชน โครงการ
กายภาพบําบัดเพื่อชาวสิชล  โครงการเยี่ยมบานผูพิการ สรรคสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โครงการการพัฒนาโจทยวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดลอมจากความตองการของชุมชนกับสังคม  
โครงการตรวจสอบคุณภาพสายพันธุ  โครงการโปรแกรมปองกันโรคเบาหวานในชุมชน จัด
อบรมเรื่องการสราง ibooks Author  เปนตน 
    3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ซึ่งมีโครงการบริการ
วิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ เชน โครงการพัฒนาโจทยวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดลอม จากความ
ตองการของชุมชนกับสังคม  โครงการโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานในชุมชน  การวิเคราะห

3 2 1.2 
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วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการ
รายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุงตอผูบริหาร และผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ 

เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลทกุงกุลาดําแบบหลายตําแหนง  โครงการประชุมวิชาการ
ทางดานการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2  เปนตน 
ระบบและกลไกการบริการดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีระบบกลไกการบริการดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว โดยมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานในระยะยาว และกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป  
ซึ่งไดดําเนินการใหเกิดผลงานตามแผนงานและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง   
    2. การดํ าเนินงานดานการบูรณาการงานดานทะนุบํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
การ เ รี ยนการสอน ในป งบประมาณ 2556  นั้ น  อาศร มวั ฒนธรร มวลั ย ลั กษณ 
ไดจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม 
และจัดทําโครงการเฉพาะเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู และพัฒนาทักษะทางวิชาการแกนักเรียน 
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  อานรอยกรองทํานองไทย 
4 ภาค  เพื่อพัฒนาทักษะดานการอานรอยกรอง ทํานองเสนาะตาง ๆ แกนักศึกษาใหไดเรียนรู
ทักษะการอานทํานองเสนาะประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี และคณะครู อาจารยซึ่งถือเปนผู
ถายทอดมรดกดานศิลปะและวัฒนธรรมดังกลาวสามารถถายทอดแกนักเรียน นักศึกษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม อันจะยังผลใหศิลปะและวัฒนธรรมมีการสืบทอดอยางสมบูรณและดํารงอยูคู
สังคมได เหมาะกับกาลสมัย จัดสัมมนาวิชาการ ผายกภูษานคราแดนใต เพื่อถายทอด         
องคความรูและภูมิปญญาเกี่ยวกับผาทอในภาคใต  เปนตน  ตลอดจนการจัดเวทีการประกวด
แขงขันดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาทักษะและ
ฝมือของนักเรียน  นักศึกษาและเปนการสรางแรงจูงใจในการกระตุนใหเยาวชนสนใจและ
เล็งเห็นคุณคาและความสําคัญในมรดกดานศิลปะและวัฒนธรรม และนําความรูจากหองเรียน
มาฝกพัฒนาทักษะในเวทีการประกวดแขงขัน เชน การประกวดเพลงรองเรือเด็ก การประกวด
เรียงความเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ เปนตน 
    3. มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย โดยผลงานที่
ปรากฏเดนชัด คือ โครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต  ผาทอสื่ออัตลักษณวัฒนธรรมแดนใต 
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เพื่อเชิดชูคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตของนครศรีธรรมราชและภาคใต และการศึกษา
องคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต ในชุดโครงการศึกษาอาณาจักรตามพรลิงค  
ศรีวิชัย ลังกาสุกะ และศรีธรรมราชมหานคร  โดยไดศึกษาและรวบรวมองคความรูมา
สังเคราะห  พรอมทั้งจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและทบทวนผลงานการศึกษาวิจัยให
เปนที่ประจักษ สามารถนําองคความรูดังกลาวไปพัฒนาตอยอดสูการนําไปประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การคนควาอางอิงทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของ
ภาคใตตอไปในอนาคต  
    4.  ในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ดังกลาว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดจัดทําแบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม และนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
งานดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

4. การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ. 16) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ ปฏิบัติได ๑ ขอ 
ระดับ ๒ ปฏิบัติได ๒ ขอ  
ระดับ ๓ ปฏิบัติได ๓ ขอ   
ระดับ ๔ ปฏิบัติได ๔ ขอ 
ระดับ ๕ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
เกณฑ 
๑) มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ 
อัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
๒) มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 
และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการ

    1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวนโยบายและแผนการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยในราง
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2557-2559 ที่สอดคลองกับปณิธานที่มุงสราง
บัณฑิตใหเปนทั้ง  คนดีและคนเกง  และอัตลักษณ คือ  บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะ
สูงาน เกงดานศิลปะศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม  และมีนโยบายเชิงยุทธศาสตร 4 
สรางเสริม ไดแก 1) สรางเสริมสังคมสุขภาพ 2) สรางเสริมความสามารถสากล 3) สรางเสริม
สังคมเขมแข็ง 4) สรางเสริมแหลงพัฒนาความรู เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร  ซึ่งผานการพิจารณาและเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว พรอมกับ
ไดกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการดําเนินงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว 
    2.  มหาวิทยาลัยสรางระบบการมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากรในการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ   โดยไดดําเนินการผานกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับพันธกิจและระดับหนวยงาน ซึ่งมีนายกองคการบริหาร
องคการนักศึกษา  ผูบริหารระดับสูง  และผูบริหารของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรวม
เปนคณะกรรมการ  สําหรับการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาผู เรียนใหไดตาม        
อัตลักษณที่กําหนด  รวมถึงพัฒนาผลการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวนั้น 
มหาวิทยาลัยไดสรางระบบการมีสวนรวมภายใตระบบการบริหารแบบ  รวมบริการ ประสาน

4 2 1.6 
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ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
๓) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยอยู ในระดับดี ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐  
๔) ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๕) มีการสํารวจวา ผู เรียนมีความเขาใจ ถึงอัตลักษณ 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อีกทั้งยังมีความมุงมั่นที่จะเปน
บัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม เพื่อทําประโยชนตอ
ประเทศชาติ เกินกวา รอยละ ๘๐ 

ภารกิจ  โดย 1) การจัดการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถ
ทั้งศาสตรและศิลป และมีเทคนิคการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตาง ๆ โดยมี
หนวยงานสนับสนุนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 2) การฝก
ประสบการณวิชาชีพ มีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา อาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา  สถานประกอบการ มี
สวนรวมที่จะใหขอมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 3) มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารยผูสอนสอดแทรกเขาไปในระหวาง
การเรียนการสอน และ 4) การใหบริการดานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
และสื่อการเรียนรูดานตาง ๆ โดยศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร 
และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
    3. มหาวิทยาลัยมีการประ เมินความคิดเห็นของบุคลากรและผูที่ เ กี่ ย วของกับการ
ปฏิบัติ งานเพื่อการพัฒนาบัณฑิตให ไดตามอัตลักษณที่ กําหนด ดั งนี้  1) ประเมินด าน 
การพัฒนานั กศึ กษาให เป นผู ที่ มี ความรู คู การปฏิบั ติ โดยศู นย สหกิจศึ กษาและพัฒนา 
อาชีพ ซึ่ งเปนการประเมินนักศึ กษาและอาจารย นิ เทศงานสหกิจศึ กษา (เกณฑสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย )  2) ประเมินดานการจัดปจจัยเอื้อที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทั้งในดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี โดยสวนสงเสริมวิชาการรวมกับศูนย
คอมพิวเตอร  เชน ดานหองสมุด คอมพิวเตอรและอินทราเน็ต หองเรียนและโสตทัศนูปกรณ
ประจําอาคารเรียน  เปนตน 
    4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดานการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณที่กําหนด เพื่อมุง
สรางบัณฑิตที่เปนทั้ง  คนดีและคนเกง  ดังนี้  1) บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ   มีการ
ดําเนินการดานสหกิจศึกษา เชน มีรายวิชาปฏิบัติทักษะวิชาชีพเปนการจัดใหนักศึกษาบูรณา
การความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษามาทั้งหมด นําไปประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน ทําใหนักศึกษามีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 
จบไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอสังคม  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ ใหผู เรียนไดฝกงานและสัมผัสประสบการณจริงในสถานประกอบการ 
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โรงพยาบาล และชุมชน ทําใหชุมชนไดรับประโยชนและการดูแลในดานสุขภาพ โดยดําเนินการ
ผานกิจกรรม/โครงการของสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 4 สํานักวิชา  และมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Active Learning) ในรูปแบบตาง ๆ โดยดําเนินการผาน
กิจกรรม/โครงการของสํานักวิชาทั้งในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาวิชาการที่ใชงบ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีทักษะการคิด
วิเคราะหสังเคราะห และสามารถนําความรูที่ ได ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงได  
2) อุตสาหะสูงาน  มีการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trimester) ซึ่งมีจุดมุงหมายให
นักศึกษาไดใชเวลาอยางคุมคา กระตุนใหมีการแขงขันกับตัวเอง และอดทนมีคุณภาพและ
ศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น  มีการจัดระบบการศึกษาใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานใน         
สถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรในสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสบการณวิชาชีพ ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
3) เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดโครงสรางหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมีหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กระกอบดวยกลุมวิชาภาษา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กีฬาและนันทนาการ 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถทั้ง
ศาสตรและศิลป  4) มีคุณธรรม มีการปลูกฝงดานจรรยาบรรณวิชาชีพใหนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 
1 มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริมคุณธรรม และมีการมอบรางวัล ศึกษิตแหงปที ่       
วลัยลักษณ (Walailak Award) แกนักศึกษาที่มีผลงานและคุณงามความดีที่กระทําตอเนื่อง
จนเปนที่ประจักษ เปนที่ยอมรับในความรูความสามารถและเปนแบบอยางที่ดี 
     สําหรับผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมนั้น สามารถวัดผลไดดวยผลงาน
และรางวัลที่นักศึกษาไดรับในหลาย ๆ ดาน เชน นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อตนแบบสรางสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1 สารคดีสั้นเรื่อง “กําปนลาฝน”  นักศึกษาสํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ไดรับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาบริหารธุรกิจในงานวิจัยเรื่อง เงินปนผลและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย  และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ไดรับ
รางวัลผลงานวิจัย/สรางสรรคดีเดนทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคทางการจัดการระดับปริญญาตรี 
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ระดับชาติ ประจําป 2556 ในผลงานเรื่อง ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาหุนบนมือถือ  
เปนตน 
    5. มหาวิทยาลัยมีการสรางความเขาใจในเรื่องอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยสอดแทรกไปในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหแกผูเรียน 
อีกทั้งไดกําหนดหัวขอการประเมินในแบบสอบถามแลว และอยูระหวางนําเขาระบบออนไลน
เพื่อใหนักศึกษาประเมินตอไป 

5. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใน   
 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได  1 ขอ  
ระดับ 2  ดําเนินการได  2 ขอ    
ระดับ 3  ดําเนินการได  3 ขอ    
ระดับ 4  ดําเนินการได  4 ขอ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกขอ 
เกณฑ 
1) สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายดาน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานภายใน 
2) มีคณะกรรมการ และหนวยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหนวยงานและการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน ทุกหนวยงาน 
3) มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พัฒนาและ รั กษา ไ ว ซึ่ ง บุ ค ล ากร ที่ มี คุณภ าพ  และ

    1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  การ
บรรลุเปาหมายและความสําเร็จของมหาวิทยาลัยไมไดขึ้นอยูกับบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
เพียงลําพัง  แตเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  โดยสภามหาวิทยาลัยได
เห็นชอบหลักการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยใชแผนยุทธศาสตรเปนตัวตั้ง   
    2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  เพื่ อทําหนาที่  
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
2) ดําเนินการเพื่อใหมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ 3) ติดตามประเมินผล
การนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและจัดทํารายงานผล 4) สงเสริมความรูความเขาใจดาน
การวางแผนบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย  และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน โดยตั้งเปนกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหนวยงาน  ทํา
หนาที่จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานที่สอดคลองกับระบบบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย  ประเมินความเสี่ยงระดับหนวยงาน  จัดทํารายงานและแผนปรับปรุงระดับ
หนวยงาน  จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงาน  และดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
    3. มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง แบบมีสวนรวมของ
บุคลากรเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและการสรางความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมในทุกระดับ  ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1 มุงพัฒนาเสริมสรางความรู ความเขาใจในการบริหารความเสี่ยง  โดยสวนแผนงาน
ดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขาใจแกบุคลากรและหนวยงาน  โดย
เผยแพรขอมูลในเว็บไซตของสวนแผนงาน  แลวเสร็จจํานวน 2 เรื่อง  คือ (1) ความรูเบื้องตน

4 4 3.2 
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 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร กอใหเกิดความสามัคคี และสรางความเขาใจใน
เรื่องความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ทุกระดับ (ทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน) 
4) มีการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร และมีการ
ตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และครอบคลุม ทุก
หนวยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน ตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
5) มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบปองปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผูกระทําผิดที่เหมาะสมและเปนธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอยางเปน
รูปธรรม 
 

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  และ (2) ความรูจากการสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” 
Enterprise  Risk  Management - Integrated  Framework (COSO-ERM 2004) 

3.2 มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานความ
คืบหนาของระบบงานบริหารความเสี่ยง  ทบทวนกรอบ  ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง  รวมถึงการกําหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงรวมกัน 

3.3 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและวางแผน
กิจกรรมควบคุม  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการประชุมแบบระดมสมอง  เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและไดความคิด  มุมมองที่หลากหลายจากผูบริหาร  โดยจัดเปน “การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย”  โดยมีผูบริหารเขารวม
ทั้งสิ้น  35 ทาน 
    4. มหาวิทยาลัยไดรายงานแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ป 2555-2556 
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ครั้งที่ 2/2556) เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ มีมติใหปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหสมบูรณ  โดยมี
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความสี่ยง ใหคําปรึกษาและกํากับดูแล  ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางกระบวนการหารือและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยและพัฒนาแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีความจําเปนเรงดวนเพิ่มเติมจากแผนความเสี่ยงโดยปกติ  
        สําหรับการตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ได
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ตอหนวยรับตรวจ ผูบริหาร และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยางตอเน่ือง     

6 .  ก า ร มี ระบบข อมู ล ส า ร สน เทศ เพื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร 
มหาวิทยาลัย     
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได  1 ขอ  
ระดับ 2  ดําเนินการได  2 ขอ    
ระดับ 3  ดําเนินการได  3 ขอ    

    1.  มหาวิทยาลัย โดยศูนยคอมพิวเตอรไดมีนโยบายการวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  มุงเนนประโยชนของนักศึกษาและชวยใหฝายบริหารไดรับขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบที่จะพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ        
ศูนยคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2556 มีจํานวน 30 ระบบ  ประกอบดวยระบบที่ดําเนิน
เสร็จสิ้น จํานวน 21 ระบบ และระบบที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 19 ระบบ 
 

4 3 2.4 



                                
 

 
                             

 

                                            
W

a
la

ila
k
  U

n
iversity 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ
 2556                                 109 

 ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ 4  ดําเนินการได  4 ขอ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ)  
1) มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ มุงเนนประโยชนของนักศึกษา  และชวยให
ฝายบริหารไดรับขอมูลดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
บริหารมหาวิทยาลัยอยางรวดเร็ว และนาเชื่อถือได เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2) มีการใหบริการดานสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี  
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
3) มีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย สามารถตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา 
ผูบริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมี
ระบบการแกไข ซอมบํารุงอุปกรณทางสารสนเทศที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
4) มีการจัดการอบรมพัฒนา และใหความชวยเหลือ
สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
5) มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในดาน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

    2. มีการใหบริการดานสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุม
ทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 
พันธกิจดานที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใตและของประเทศ  เชน  ระบบติดตามภาระงานตําแหนงวิชาการ  
ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ  เปนตน 
พันธกิจดานที่ 2 ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชใน
การผลิตใหมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับ
นานาชาติ ไดแก ระบบรายงานผลการดําเนิน  ในดานการบริการการศึกษาและงานวิจัย 
พันธกิจดานที่ 3 ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ไดแก ระบบรายงานผลการ
ดําเนินงานในดานการบริการวิชาการ  และ GIS เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบริการวิชาการ 
พันธกิจดานที่ 4 อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะ
บริสุทธิ์และศิลปะประยุกต เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางที่ดี
ของสังคม ไดแก  ระบบงานทะเบียนศิลปะและวัฒนธรรมสวนบุคคล 
    3. มีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของนักศึกษา ผูบริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย โดยไดวางแผนในการ
จัดหาอุปกรณเครื่ องแมขายคอมพิวเตอร  เพื่ อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากร เพื่อใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในอัตราสวน 1 : 1.5  จัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ในอัตราสวน 1 : 1.11 รวมถึงวางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหสามารถเชื่อมตอไดครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  อีกทั้งมีระบบการซอมบํารุง 
ซึ่งไดพัฒนาระบบ e-Services  เพื่อใหบริการในการรับแจงซอมบํารุง และการขอใชบริการตาง 
ๆ จากศูนยคอมพิวเตอร ณ จุดเดียว โดยผูใชบริการสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานในการ
ซอมบํารุงได  อีกทั้งศูนยคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบบริหารวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถที่จะ
ควบคุมการจัดหาวัสดุสําหรับการซอมบํารุง การเบิกจายและติดตามการใชงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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    4. จัดอบรม พัฒนาและใหความชวยเหลือ สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับผูใชระบบภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  รวมถึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    5. ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานระบบสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร 
ไ ด มี ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร สํ า ร อ ง ร ะ บบ แ ล ะ ข อ มู ล ร ะ บบ ส า ร ส น เ ทศ ไ ว เ ป น ป ร ะ จํ า 
ทุกเดือน แตไดมีการเก็บขอมูลไวที่ศูนยคอมพิวเตอรเพียงที่เดียว ซึ่งจะไดมีการวางแผนในการ
พัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 
3.  มิติการเรียนรูและพัฒนา 

  

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
๑.๑ รอยละของรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ TQF 
(มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7) ตอรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 20.๐๐ 
ระดับ ๒  รอยละ 20.01 - 4๐.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ 4๐.๐๑ - 60.๐๐ 
ระดับ ๔  รอยละ 60.๐๑ - 8๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ 8๐.๐๐ 
  ๑ .๒ ร อยละของ รายวิชาระดั บปริญญาตรี ที่ เ น น          
ผูเรียนเปนศูนยกลางตอรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  รอยละ 10 - 19 
ระดับ ๒  รอยละ 20 - 39 

 
     ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 54 หลักสูตร โดย
แบงเปนระดับปริญญาตรี 33 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 21 หลักสูตร  โดยทุก
หลักสูตรมีรายวิชารอยละ 100 ที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ TQF ตอรายวิชาทั้งหมด 
 
 
 
 
 

     การจัดการเรียนการสอนในหลายหลักสูตรของทุกสํานักวิชาใหความสําคัญกับ 
การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยอาจารยผูสอนจะออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งรูปแบบ/วิธีการเรียนการสอนที่ใชอยูมีหลากหลาย เชน  
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานการเรียนรูแบบกรณีศึกษา  การเรียนรูแบบภาคสนาม  การ
เรียนรูแบบโครงงาน  การเรียนรูจากชุมชน เปนตน ทั้งนี้ในปการศึกษา  2555 มีจํานวน
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 ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
ระดับ ๓  รอยละ 40 - 59 
ระดับ ๔  รอยละ 60 - 79 
ระดับ ๕  รอยละ 80 - 1๐0 

รายวิชาที่จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จํานวน 555 รายวิชา จากรายวิชาที่เปด
สอนทั้งสิ้น 1,757 รายวิชา คิดเปนรอยละ 31.59   

๒. การพัฒนาอาจารย และพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
 ๒.๑ รอยละของอาจารยประจําที่ ไดไปศึกษา/อบรม/
สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐.๐๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๘๐.๐๑ - ๘๕.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ ๘๕.๐๑ - ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔  รอยละ ๙๐.๐๑ - ๙๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ ๙๕.๐๐ 
          

 ๒ .๒  ร อยละ ของพนั ก งานสายปฏิ บั ติ ก าร ที่ ไ ด ไ ป         
ศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ตอจํานวนพนักงานทั้งหมด        
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐.๐๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๖๐.๐๑ - ๖๕.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐  
ระดับ ๔  รอยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ ๗๕.๐๐           
   

๒.๓ จํานวนอาจารยที่ ได เลื่อนตํ าแหนงทางวิชาการ        
ในปงบประมาณ ๒๕๕6 คิดเปนรอยละตออาจารยทั้งหมด
(นับจํานวน อาจารย →  ผศ. + ผศ. → รศ. + รศ. → ศ.) 

 
    อาจารยประจําที่ไดไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 
232 คน จากอาจารยประจําทั้งหมด 419 คน คิดเปนรอยละ 55.37 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พนัก งานสายปฏิ บั ติ ก าร ที่ ไ ด ไปศึ กษา/อบ รม/สั มมนาเพื่ อ เ พิ่ ม ประ สิทธิ ภ าพ 
การปฏิบัติงาน จํานวน 242 คน   จากพนักงานทั้งหมด 543 คน คิดเปนรอยละ  44.57  
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ไดเลื่อนตําแหนงในปงบประมาณ 2556 จํานวน  9 คน จากจํานวนอาจารย
ทั้งหมด 419  คน  คิดเปนรอยละ 2.15 
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 ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  รอยละ  0 - 1.00            
ระดับ ๒  รอยละ  1.01 - 2.00  
ระดับ ๓  รอยละ  2.01 - 3.00 
ระดับ ๔  รอยละ  3.01 - 4.00 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ 4.00     
         

 ๒.4 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกวา ๙ ระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 

      หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ไดแก  สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 4 ระบบ  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 2 ระบบ  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  6 ระบบ สํานักวิชา
เภสัชศาสตร 2 ระบบ  สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ 5 ระบบ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร       
1 ระบบ ศูนยบริการการศึกษา จํานวน 6 ระบบ  ศูนยคอมพิวเตอร  2  ระบบ  ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ระบบ   และสวนกิจการนักศึกษา 7 ระบบ   รวมทั้งสิ้น  จํานวน  40  
ระบบ 
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๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ขอ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ขอ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ขอ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ขอ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกขอ 
หมายเหตุ: เกณฑ (ขอ) 
๑) มีการประมวลผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการทํางานวิจัย 
๒) มีการปรับตัวของหนวยงานดานการวิจัยใหเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

    1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดใหมีการ
รายงานความกาวหนา ทุก 6 เดือน มีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูพิจารณา
ความกาวหนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดกําหนดไวในสัญญารับทุน โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยใหคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบทุก 6 เดือน   

มหาวิทยาลัยนําเอาผลประเมินขอเสนอโครงการวิจัยไปปรับปรุงแนวทางการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม  และประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจน
การปรับเกณฑการดําเนินกิจกรรมที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งไดสรุปผลการดําเนินการ
และขอมูลวิจัยในรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  
     2. มีนโยบายมุงเนนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของชุมชน  สามารถเปน
หลักในถิ่นของภูมิภาคและเปนอุทยานการศึกษาที่รวมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู
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 ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
๓) มีการสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยอยาง
เหมาะสม 
๔) มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวารอยละ ๑๐ 
๕) มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวา
รอยละ ๑๐ 

สังคมอุดมปญญา  เพื่อแกปญหาและการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น
ภาคใตตอนบนเปนหลัก  สรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล สงเสริม
การวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการเขา
ดวยกัน เพื่อสรางสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูใหมกับการวิจัยที่สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนและพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนใหงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต  
สามารถตอยอดนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตเชิงพาณิชยที่พึ่งพา
ตนเอง ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  เชน ศูนยความเปนเลิศเทคโนโลยีพลาสมา
เพื่อการกสิกรรม  ไดพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟในเชิงฟสิกสและวิศวกรรม ซึ่งสามารถควบคุม
การทํางานของแมกนีตรอนเพื่อใชในการอบแหงและการใหความรอนกับวัสดุ   การวิจัยไม
ยางพาราเชิงพาณิชย  เปนตน  

การวิจัยเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยและศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ NECTEC รวมกันจัดตั้งศูนยความรูเฉพาะดานนิเวศวิทยาพยากรณ
และการจัดการ  ดําเนินการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สนับสนุน
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนฐานรากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนใน
เชิงพาณิชยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการพัฒนางานวิจัยและ
สนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3. มีการสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัย  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 
เปนผูพิจารณาใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความเหมาะสม 
     4.  ในปงบประมาณ 2555  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 114  โครงการ และใน
ปงบประมาณ 2556   มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 261  โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 
128.95 
     5. ในปงบประมาณ 2555 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 38,249,785 บาท และ
ในปงบประมาณ 2556  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 76,670,107 บาท  เพิ่มขึ้น  
รอยละ 103.06 
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 ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
๔. จํานวนโครงการที่ไดบูรณาการความรูดานการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และนํามาใชในการเรียนการสอน   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับ ๕ โครงการ 
ระดับ ๒  ๖ - ๑๐ โครงการ 
ระดับ ๓  ๑๑ - ๑๕ โครงการ 
ระดับ ๔  ๑๖ - ๒๐ โครงการ 
ระดับ ๕  มากกวา ๒๐ โครงการ                 

มหาวิทยาลัยมีโครงการที่บูรณาการความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และนํามาใชในการเรียนการสอน จํานวน 115 โครงการ ดังนี้  
     1) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  16 โครงการ   
     2) สํานักวิชาแพทยศาสตร 15 โครงการ   
     3) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 7 โครงการ  
     4) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  12 โครงการ  
     5) สํานักวิชาการจัดการ  22 โครงการ 
     6) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  18 โครงการ 
     7) สํานักวิชาวิทยาศาสตร  7  โครงการ 
     8) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  3 โครงการ 
     9) สํานักวิชาเภสัชศาสตร  6 โครงการ 
   10) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 7 โครงการ 
   11) สํานักวิชาศิลปศาสตร  2 โครงการ   
 

 5 3 3 

5 .  ก า ร เ รี ย นรู  ก า ร พัฒนา  และ การ ป รั บ ตั ว ข อง   
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให
ความสนใจ/หวงใย   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ขอ 
ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ขอ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ขอ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ขอ 
ระดับ ๕  บรรลุผลทุกขอ 
หมายเหตุ: เกณฑ (ขอ) 
๑) มีการประมวลผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจ 

    มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู พัฒนา และปรับตัวในประเด็นที่สภาฯ ใหความสนใจ ดังนี้   
    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยสํานักงานสภาฯ ไดประมวลเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่      
สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ/หวงใย ในปงบประมาณ 2556 และที่สืบเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2555 และประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ/รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น 
ๆ รับทราบในชวงตนปงบประมาณ เพื่อจะไดดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงานที่กําหนดไว  
และรายงานความกาวหนา/ผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการดําเนินงาน ณ รอบครึ่งป และสิ้น
ปงบประมาณตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน และ     
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณทราบ 
    2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด และปรับแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่     
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสนใจไวอยางเหมาะสม  ไดแก  (1)  การรับนักศึกษา  (2) 
การพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  (3) การหารายไดของมหาวิทยาลัย  (4) การจัดตั้ง
ศูนยการแพทย และ (5) ความเปนสากล 
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 ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

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

    3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําประเด็นตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนใจ/
หวงใย เสนอตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เชน สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนตน  โดยคณะ
กรรมการฯ ดังกลาว ไดพิจารณาใหแนวทาง/ขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง      4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ไดรายงานผลการดําเนินงาน    ในทุกประเด็นตอสภาฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ 
รอบครึ่ งแรกของป และ ณ สิ้นป งบประมาณ  นอกจากนั้น ผูบริหารระดับสูง  และ           
คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบดูแลในประเด็นตาง ๆ    ไดมีการรายงานรายละเอียดการ
ดําเนินงานในประเด็นนั้น ๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบโดยตรงอีกชองทางหนึ่งดวย โดย   
สภามหาวิทยาลัย ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
    5. ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ไดนํารายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ  รอบครึ่ง
ป และรอบสิ้นปที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเห็นชอบแลว สงใหผูบริหารทุกระดับ/ทุก
หนวยงานเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป รวมถึงเผยแพรไปยังสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ ดวย  

4.  มิติการเงินและงบประมาณ 
    

ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1    ดําเนินการได   1  ขอ     
ระดับ 2    ดําเนินการได   2  ขอ     
ระดับ 3    ดําเนินการได   3  ขอ     
ระดับ 4    ดําเนินการได   4  ขอ     
ระดับ 5    ดําเนินการไดครบทุกขอ  

   1. ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 1,365,088,000 บาท  หลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแลวมีเงินสําหรับการใชจริง 
จํ า น วน  1 ,3 47 , 757 ,12 9 .8 8  บ าท  มี ก า ร เ บิ ก จ า ย งบ ปร ะ มาณ แล ว ทั้ ง สิ้ น 
970,586,972.31  บาท และมีงบประมาณผูกพันรอการจาย 256,660,035.22 บาท  
ดังนั้นอัตราการเบิกจายตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 91.06    
   2. มีการเบิกจายงบประมาณแลวทั้งสิ้น 970,586,972.31  บาท  ดังนั้นอัตราการเบิกจาย
ตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 72.01    

2 10 4 
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 ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
1)  มีอัตราการเบิกจายงบประมาณ (รวมงบผูกพัน) ตอ
งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 
2)  มีอัตราการเบิกจายงบประมาณ (ไมรวมงบผูกพัน) ตอ
งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับประมาณการ 
3)  มีอัตราของงบประมาณที่ประหยัดได ตั้งแตรอยละ 5 
ขึ้นไปของงบดําเนินการ 
4)  สามารถใชเงินเหลื่อมปงบประมาณทั้งหมด ไดภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป         
5)  มีแผนการใชงบลงทุน  และมีการใชจายจริงตามแผน  
ไมนอยกวา รอยละ 80 

   3. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจายดําเนินการ ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 1,020,858,490.20 
บาท ซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 907,148,512.25  บาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 
113,709,977.95 บาท คิดเปนรอยละ 11.14 
   4. ในปงบประมาณ 2556 มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปจากปงบประมาณ 2555 จํานวน
394,061,630.64 บาท ภายในไตรมาสแรก (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 55) มีการเบิกจาย
งบประมาณที่กันไวแลวจํานวน 101,755,399.95 บาท คิดเปนรอยละ 25.82  
    5.  ในปงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบลงทุนและระหวางปได
จัดสรรงบลงทุนเพิ่มเติมอีก รวมงบประมาณทั้งสิ้น 326,898,639.68 บาท  
มหาวิทยาลัยมีผลการใชจายในภาพรวมรอยละ 97.92 ของงบลงทุน  ซึ่งมีผลการ
ใชจายเงินจริงรอยละ 30.65  โดยสวนพัสดุไดจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางรวมกับ
หนวยงานที่ไดรับอนุมัติงบลงทุน จํานวนเงิน  330,881,772 บาท  ซึ่งได
ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางแลวโดยมีการ ใชจายจริงตามแผนรอยละ 37.61  
มีภาระผูกพันรอการจายรอยละ 15.28  และมีรายการกอสรางที่กันเงิน
งบประมาณไปดําเนินการในปงบประมาณ 2557 รอยละ 43.11   

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

     ป ง บป ร ะ มาณ 2556   มห าวิ ท ย าลั ย เ สนอตั้ ง ง บป ร ะ มาณร าย ได  จํ า นวน 
1,263,486,100  บาท มีรายไดจริงจํานวน 1,306,683,475.22 บาท สูงกวาประมาณ
การรายได  รอยละ  3.42   
    โดยแผนงานสวนใหญจะมีรายรับจริงสูงกวาที่ไดประมาณการไวเล็กนอย  ยกเวนแผนงาน
วิจัยและพัฒนา  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม มีรายรับจริงรอยละ 84.78 และ 73.43 
ตามลําดับ  และแผนงานดานบริการที่มีรายรับ  ในสวนของคลินิกกายภาพบําบัด มีรายรับจริง
รอยละ 39.38  ซึ่งมีรายรับจริงต่ํากวาประมาณการคอนขางมาก   

3 7 4.2 

3. การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา

    ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดมีการใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเปนเงิน 
18,390,716.91 บาท คิดเปนรอยละ 1.80  ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ 
1,020,858,490.20 บาท) 
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 ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่

ได 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได 
บุคลากรตองบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 1.00  
ระดับ 2   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 1.01 - 2.00  
ระดับ 3   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 2.01 - 3.00   
ระดับ 4   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 3.01 - 4.00  
ระดับ 5   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ มากกวารอยละ 4.00 

      
      
 
 
 
 
 

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการไมเกินรอยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
ระดับ 4   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 
ระดับ 5   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการมากกวารอยละ ๒.๐0 

ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา
จํานวน 8,070,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.79 ของงบดําเนินการ        (งบดําเนินการ 
1,020,858,490.20 บาท) 
 

2 3 1.2 
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 ตารางท่ี 6 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน  2556) 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

พันกิจยุทธศาสตรที่ 1  701,710.15   79,311.15  11.30  575,612.50   82.03   654,923.65  93.33   46,786.50   6.67  

เปาประสงคที่ 1   701,710.15  79,311.15  11.30   575,612.50  82.03   654,923.65  93.33   46,786.50    6.67  

ยุทธศาสตรที่ 1  627,614.94   56,058.30    8.93   532,225.78   84.80    588,284.08  93.73   39,330.86    6.27  

แผนงานจัดการศึกษา  499,133.35   43,396.16    8.69  429,548.59  86.06    472,944.76  94.75   26,188.59   5.25  

  งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร     74,554.58        0.09  0     67,048.84   89.93       67,048.94  89.93     7,505.64  10.07  

  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 114,108.30  4,458.68  3.91  104,983.81  92.00  109,442.49  95.91  4,665.80  4.09  

  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 160,513.40  2,919.03  1.82  149,650.71  93.23  152,569.73  95.05  7,943.67  4.95  

 งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* 146.00  -   -   71.43  48.92  71.43  48.92  74.57  51.08  

 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม  148,620.62    36,018.36  24.24  107,163.52  72.11     143,181.89  96.34      5,438.74    3.66  

  โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม*        1,190.45                   -          -          630.28  52.94            630.28  52.94        560.17  47.06  

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  113,610.69      9,310.63    8.20    94,305.11  83.01    103,615.75  91.20     9,994.95    8.80  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   100,015.08      9,051.63    9.05  84,165.81  84.15       93,217.44  93.20      6,797.63    6.80  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา *     13,595.62        259.00    1.91     10,139.30   74.58       10,398.30  76.48      3,197.31  23.52  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร     14,870.90     3,351.50  22.54      8,372.07   56.30      11,723.57  78.84     3,147.33  21.16  

  งานพัฒนาวิชาการ       8,370.90                 -     -        6,963.13   83.18         6,963.13  83.18      1,407.77  16.82  

  งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการสูประชาคมอาเซียน       2,000.00                   -          -           481.34   24.07            481.34  24.07      1,518.66  75.93  
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

  งานพัฒนามหาวิทยาลัย         4,500.00     3,351.50  74.48          927.60   20.61         4,279.10  95.09        220.90    4.91  

ยุทธศาสตรที่ 2    74,095.21  23,252.85  31.38     43,386.72   58.56      66,639.57  89.94     7,455.64  10.06  

แผนงานกิจการนักศึกษา    51,595.21        752.85    1.46  43,386.72  84.09      44,139.57  85.55     7,455.64  14.45  

  งานกิจการนักศึกษา    28,069.53         750.00    2.67     24,166.95  86.10       24,916.95  88.77      3,152.58  11.23  

งานกิจการนักศึกษา* 11,503.67  -           -      7,573.35   65.83         7,573.35  65.83    3,930.32  34.17  

  งานหอพักนักศึกษา      11,269.90            2.40    0.02     10,901.51   96.73       10,903.90  96.75        365.99    3.25  

  งานอาหารและรานคา           752.12            0.46  0.06          744.92   99.04            745.37  99.10             6.75    0.90  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร    22,500.00   22,500.00    100                   -        -       22,500.00    100                -         -   

  งานพัฒนามหาวิทยาลัย  22,500.00              22,500.00               100                          -         -   22,500.00                    100                  -           -   

พันกิจยุทธศาสตรที่ 2  133,886.55    22,675.88  16.94    85,046.80   63.52    107,722.68  80.46   26,163.87  19.54  

เปาประสงคที่ 2     68,240.75   21,807.12  31.96    36,357.30   53.28      58,164.42  85.23   10,076.34  14.77  

ยุทธศาสตรที่ 3    31,756.31     1,118.80   3.52     24,310.95   76.55      25,429.75  80.08     6,326.56  19.92  

แผนงานวิจัย : งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี     30,973.85     1,118.80   3.61    23,762.58   76.72      24,881.38  80.33     6,092.47  19.67  

  การบริหารเพื่อสนับสนุนการวิจัย       3,824.28            2.94    0.08       3,738.21   97.75         3,741.15  97.83          83.13    2.17  

  ใหทุนวิจัยและพัฒนา     10,141.05                  -          -        9,658.46  95.24         9,658.46  95.24        482.59    4.76  

   การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการเผยแพร       3,941.00                 -          -        3,844.18   97.54         3,844.18  97.54           96.82    2.46  
  การประยุกตผลงานวิจัยในการบริการเกี่ยวกับ  
ทรัพยสินทางปญญา            95.97                  -   

        
-   

           
70.96   73.94              70.96  

 
73.94          25.01  

 
26.06  

  การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย          250.00                  -          -             60.88  24.35              60.88  24.35        189.12  75.65  
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

  ประสานงานและดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยที่
ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐ 

      
8,454.60  

 
1,078.00  12.75     5,297.96   62.66         6,375.96  75.41      2,078.64  24.59  

  ใหทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง ฯ) 

                         
100.00  

                           
-   

           
-   

                     
68.02  

      
68.02  

                        
68.02  

      
68.02  

                   
31.98  

        
31.98  

  ใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัย       4,166.95          37.86    0.91       1,023.91   24.57         1,061.77  25.48     3,105.18  74.52  
แผนงานวิจัย : งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ 

                 
782.46  

                          
-   

           
-   

                   
548.37  

      
70.08  

                     
548.37  

      
70.08  

                 
234.09  

        
29.92  

  การบริหารเพื่อสนับสนุนการวิจัย           502.46                 -    -           449.21  89.40            449.21  89.40           53.25  10.60  

  สรางเสริมสมรรถนะดานการวิจัย             80.00                  -          -             32.08   40.10              32.08  40.10           47.92  59.90  
  ประสานงานการจัดกิจกรรมรวมกันของกลุม
สํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                         
200.00  

                           
-   

           
-   

                     
67.08  

      
33.54  

                        
67.08  

      
33.54  

                 
132.92  

        
66.46  

ยุทธศาสตรที่ 4    36,484.44   20,688.32  56.70     12,046.35   33.02      32,734.67  89.72     3,749.78  10.28  
แผนงานวิจัย : การวิจัยท่ีรับทุนอุดหนุนจาก
ภายนอก 

                   
23,341.24  

               
9,779.13  

     
41.90  

              
10,190.19  

      
43.66  

                
19,969.32  

      
85.55  

              
3,371.92  

        
14.45  

   งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี*    23,341.24     9,779.13  41.90     10,190.19  43.66       19,969.32  85.55      3,371.92  14.45  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร 13,143.20 10,909.19 83.00 1,856.16 14.12 12,765.35 97.13 377.85 2.87 
  งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ปรับปรุง
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวตกรรม,
ปรับปรุงอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

                    
13,143.20  

              
10,909.19  

     
83.00  

                
1,856.16  

      
14.12  

                 
12,765.35  

      
97.13  

                 
377.85  

          
2.87  
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

 
 
 

เปาประสงคที่ 2    65,645.80        868.76    1.32     48,689.51   74.17     49,558.27  75.49   16,087.53  24.51  

ยุทธศาสตรที่ 5  65,645.80    868.76  1.32     48,689.51  74.17      49,558.27  75.49   16,087.53  24.51  
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม : งานบริการ
วิชาการแกชุมชน 

                   
61,246.35  

                  
843.05  

       
1.38  

              
45,059.91  

      
73.57  

                
45,902.97  

      
74.95  

            
15,343.39  

        
25.05  

การบริหารเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม 7,149.67 1.46 0.02 6,964.38 97.41 6,965.84 97.43 183.82 2.57 

  สนับสนุนการบริการวิชาการ           500.00               -    -         472.26   94.45            472.26  94.45          27.74    5.55  

  การพัฒนาความรูใหกับกลุมโรงเรียนที่ใชงาน
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก LIS II 

                    
20.00  

                           
-   

           
-   

                           
-   

            
-   

                             
-   

            
-  

                   
20.00  

           
100  

  สรางเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาชุมชนสาธิตวลัย
ลักษณพัฒนา/แกปญหาที่ดิน และปองกันและดูแล
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

                         
850.00  

                           
-   

           
-   

                   
576.02  

      
67.77  

                      
576.02  

      
67.77  

                 
273.98  

        
32.23  

  บริการดานสุขภาพ/สวัสดิการชุมชน         150.00                   -           -           67.08   44.72              67.08  44.72           82.92  55.28  

  งานบริการวิชาการแกชุมชน *      52,576.69     841.59    1.60    36,980.18   70.34   37,821.77  71.94    14,754.92  28.06  

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : งาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                     
4,399.45  

                    
25.71  

       
0.58  

                
3,629.59  

      
82.50  

                  
3,655.30  

      
83.09  

                 
744.15  

        
16.91  

  การบริหารเพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุง ฯ    1,365.05         25.71  1.88      1,336.91   97.94         1,362.61  99.82             2.43   0.18  

 จัดกิจกรรมเชิงประเพณีและการประกวดแขงขัน      1,795.00                  -         -        1,212.92   67.57        1,212.92  67.57      582.08  32.43  

  สงเสริมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม         559.00                 -         -           527.50  94.37            527.50  94.37          31.50   5.63  
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

  เผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม          640.00                  -           -           511.87   79.98            511.87  79.98        128.13  20.02  

  รวมสืบสานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             40.40                  -         -             40.40  100              40.40  100                  -           -   

พันกิจยุทธศาสตรที่ 3  26,248.94       609.22    2.32     21,541.47  82.07      22,150.69  84.39     4,098.25  15.61  

เปาประสงคที่ 3    26,248.94      609.22   2.32     21,541.47   82.07  22,150.69  84.39     4,098.25  15.61  

ยุทธศาสตรที่ 6    26,248.94       609.22  2.32     21,541.47  82.07      22,150.69  84.39     4,098.25  15.61  

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม       1,238.91            -         -   1,209.46  97.62      1,209.46  97.62          29.45    2.38  

  งานอุทยานการศึกษา "เฉลิมพระเกียรต"ิ                    

    - อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         742.30             -         -           713.79  96.16            713.79  96.16          28.51    3.84  

    - อุทยานพฤกษศาสตร         446.61                  -     -           446.18   99.90            446.18  99.90             0.43    0.10  

  การเผยแพรและนําเสนอผลงานดานวิทยาศาสตร            50.00                  -     -         49.49  98.98              49.49  98.98             0.51    1.02  

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          635.00               -          -          518.76   81.69           518.76  81.69        116.24  18.31  

  งานอุทยานโบราณคดี       215.00                   -     -          159.34   74.11        159.34  74.11           55.66  25.89  

  งานอุทยานธรรมนิทัศน        420.00                   -   -           359.41  85.57            359.41  85.57          60.59  14.43  

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ    20,397.33        464.30   2.28     18,256.21   89.50      18,720.51  91.78     1,676.82    8.22  

  งานฟารมมหาวิทยาลัย      7,064.02         433.65    6.14       6,510.12  92.16         6,943.77  98.30        120.25    1.70  

  งานเรือนวลัย        2,087.48                  -          -        1,938.36   92.86         1,938.36  92.86        149.12    7.14  

  งานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ        1,574.84                  -          -        1,553.93   98.67         1,553.93  98.67           20.91    1.33  

  งานศูนยกีฬาและสุขภาพ       4,847.73             3.65    0.08      4,801.31   99.04         4,804.96  99.12          42.77    0.88  
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

  งานศูนยกีฬาและสุขภาพ*          550.00                   -         -        541.52  98.46            541.52  98.46          8.48  1.54  

  งานอาศรมยาวลัยลักษณ       3,292.76          27.00   0.82       2,526.00   76.71       2,553.00  77.53        739.75  22.47  

  งานคลีนิกกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ        980.50                  -          -           384.97  39.26            384.97  39.26        595.53  60.74  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร        3,977.70   144.92   3.64       1,557.06   39.14        1,701.97  42.79     2,275.73  57.21  
  งานพัฒนามหาวิทยาลัย (โครงการปลูกปาลม
น้ํามัน, โครงการปลูกยางพารา และโครงการปลูก
สนประดิพันธ) 

                      
3,977.70  

                   
144.92  

       
3.64  

                
1,557.06  

      
39.14  

                   
1,701.97  

      
42.79  

              
2,275.73  

        
57.21  

พันกิจยุทธศาสตรที่ 4  471,344.28  150,544.99  31.94   279,975.52   59.40    430,520.51  91.34   40,823.77    8.66  

เปาประสงคที่ 4  471,344.28  150,544.99  31.94   279,975.52   59.40    430,520.51  91.34   40,823.77    8.66  

ยุทธศาสตรที่ 7 454,404.97  150,282.29  33.07  269,273.55   59.26    419,555.84  92.33   34,849.13    7.67  

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา   454,404.97  150,282.29  33.07   269,273.55   59.26    419,555.84  92.33   34,849.13    7.67  

  งานบริหารจัดการกลาง      92,898.80   1,822.43  1.96     70,265.24  75.64       72,087.66  77.60    20,811.13  22.40  

  งานบริการสาธารณูปโภค ฯ 218,160.19    22,184.77  10.17  183,502.29   84.11     205,687.06  94.28    12,473.13    5.72  

  งานกอสราง ปรับปรุง และซอมบํารุงอาคาร ฯ    142,545.99  126,169.19  88.51     14,930.79   10.47     141,099.98  98.99     1,446.00    1.01  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา            800.00        105.90  13.24          575.23   71.90         681.13  85.14       118.87  14.86  

ยุทธศาสตรที่ 8   16,939.31        262.70    1.55  10,701.97   63.18      10,964.67  64.73     5,974.64  35.27  

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 10,476.61                 -      -        8,719.13  83.22        8,719.13  83.22     1,757.48  16.78  

   การจัดการทั่วไป         2,265.61              -   -        1,996.61  88.13         1,996.61  88.13        269.00  11.87  

   การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่         5,311.00              -         -        4,871.37   91.72    4,871.37  91.72        439.63    8.28  

   พัฒนาสมรรถนะองคกร           985.30                  -   -           877.12   89.02         877.12  89.02       108.18  10.98  



         

         W
a
la

ila
k
  U

n
iversity

 

 
                  

 
                                    
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ
 2556                               124 

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (หนวยพันบาท) 

 คงเหลือ  รอยละ  จัดสรร(หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผูกพัน รอยละ จายจริง รอยละ รวมใชไป รอยละ 

  พัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ     1,200.00              -          -          436.06   36.34            436.06  36.34     763.94  3.66  

   พัฒนาศักยภาพในการทํางานแกกรรมการสภา ฯ            714.70                -    -           537.97   75.27            537.97  75.27        176.73  24.73  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร       6,462.70    262.70  4.06    1,982.83  30.68        2,245.53  34.75     4,217.17  5.25  

 การพัฒนาคุณวุฒิพนักงาน    6,462.70      262.70    4.06       1,982.83   30.68         2,245.53  34.75      4,217.17  65.25  

พันกิจยุทธศาสตรที่ 5     14,567.21     3,518.80  24.16       8,410.68   57.74      11,929.48  81.89     2,637.73  18.11  

เปาประสงคที่ 5  14,567.21     3,518.80  24.16     8,410.68   57.74      11,929.48  81.89     2,637.73  18.11  

ยุทธศาสตรที่ 9    14,567.21    3,518.80  24.16       8,410.68   57.74      11,929.48  81.89     2,637.73  18.11  

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร   14,567.21      3,518.80  24.16       8,410.68   57.74      11,929.48  81.89   2,637.73  18.11  
  การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร      9,151.74                -    -       8,113.43  88.65         8,113.43  88.65      1,038.31  11.35  
  การจัดการความรูเพื่อพัฒนามหาวิยาลัย           650.00            -      -           297.25  45.73            297.25  45.73        352.76  54.27  
  งานพัฒนาองคกรและบุคลากร *        4,765.47     3,518.80  73.84                    -          -      3,518.80  73.84      1,246.67  26.16  
 งบประมาณ มวล. 1,240,088.00  242,261.51  19.54   904,460.72   72.94  1,146,722.24  92.47   93,365.76   7.53  
เงินสนับสนุนจากภายนอก  107,669.13  14,398.52  13.37     66,126.25   61.42      80,524.77  74.79   27,144.36  25.21  

รวมงบประมาณ พ.ศ.2556 1,347,757.13  256,660.04  19.04   970,586.97   72.01  1,227,247.01  91.06  120,510.12    8.94  

         ขอมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 
หมายเหตุ  * เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกที่ไดรับมาระหวางป  
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ตารางท่ี   7 

 ประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
ประมาณการ รวม 

จากรัฐ รับจริง รอยละ มวล. รับจริง รอยละ ประมาณการ รับจริง รอยละ 

แผนหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 727,967,700 100 413,996,000 480,650,307 116.10 1,141,963,700 1,208,618,007 105.84 

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 617,184,300 617,184,300 100 296,596,000 318,285,268 107.31 913,780,300 935,469,568 102.37 

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 76,583,400 76,583,400 100 85,237,000 80,411,575 94.34 161,820,400 156,994,975 97.02 

งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 117,213,800 117,213,800 100 77,025,000 75,254,231 97.70 194,238,800 192,468,031 99.09 

งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ* - - - - - - - - - 

งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

318,318,100 318,318,100 100 73,752,000 80,549,516 109.22 392,070,100 398,867,616 101.73 

โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 105,069,000 105,069,000 100 22,950,000 24,347,300 106.09 128,019,000 129,416,300 101.09 

โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม* - - - 37,632,000 56,448,000 150.00 - - - 

รายไดจากการรับบริจาค - - - 647,000 585,200 90.45 647,000 585,200 90.45 

รายไดจากเงินชวยเหลือ - - - 586,446 586,446 100.00 586,446 586,446 100.00 

รายไดจากโครงการ - - - 103,000 103,000 100.00 103,000 103,000 100.00 
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แผนงาน/โครงการ 

ประมาณการ รวม 

จากรัฐ รับจริง รอยละ มวล. รับจริง รอยละ ประมาณการ รับจริง รอยละ 

แผนรอง  แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

110,783,400 110,783,400 100 67,792,498 112,561,442 166.04 178,575,898 223,344,842 125.07 

งานสนับสนนุการจัดการศึกษา - - - 7,200,000 14,986,674 208.15 7,200,000 14,986,674 208.15 

งานสนับสนนุการจัดการศึกษา * - - - 14,648,498 13,091,942 89.37 14,648,498 13,091,942 89.37 

งานบริหารจัดการกลาง - - - 45,244,000 83,152,275 183.79 45,244,000 83,152,275 183.79 

งานบริหารจัดการกลาง * - - - - - - - - - 

งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

- - - 700,000 1,330,551 190.08 700,000 1,330,551 190.08 

งานกอสราง ปรับปรุง และซอมบํารุง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

110,783,400 110,783,400 100 - - - 110,783,400 110,783,400 100.00 

โครงการจัดหาอุปกรณทางการแพทย - - - - - - - - - 

แผนงานรอง  แผนงานกิจการนักศึกษา - - - 38,000,000 45,038,128 118.52 38,000,000 45,038,128 118.52 

งานกิจการนักศึกษา* - - - 11,503,668 10,956,468 95.24 11,503,668 10,956,468 
 

งานหอพักนักศึกษา - - - 32,000,000 33,071,250 103.35 32,000,000 33,071,250 103.35 

งานอาหารและรานคา - - - 6,000,000 1,010,410 16.84 6,000,000 1,010,410 16.84 

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

- - - 4,765,468 4,765,468 100.00 4,765,468 4,765,468 100.00 

งานพัฒนาองคกรและบุคลากร* - - - 4,765,468 4,765,468 - 4,765,468 4,765,468 100.00 
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 แผนงาน/โครงการ 
ประมาณการ รวม 

จากรัฐ รับจริง รอยละ มวล. รับจริง รอยละ ประมาณการ รับจริง รอยละ 

แผนหลัก  แผนงานวิจัย 8,454,600 8,454,600 100 30,500,000 24,571,535 80.56 38,954,600 33,026,135 84.78 

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 8,454,600 8,454,600 100 25,195,043 24,571,535 97.53 33,649,643 33,026,135 98.15 

งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 8,454,600 8,454,600 100 500,000 16,749 3.35 8,954,600 8,471,349 94.60 

งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี * - - - 24,695,043 24,554,786 99.43 24,695,043 24,554,786 99.43 

งานสนับสนนุการวิจัยวิทยาการสุขภาพ - - - - - - - - - 

แผนหลัก  แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

917,800 917,800 100 70,000,000 51,157,139 73.08 70,917,800 52,074,939 73.43 

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

917,800 917,800 100 70,000,000 51,157,139 73.08 70,917,800 52,074,939 73.43 

งานบริการวิชาการแกชุมชน 917,800 917,800 100  - 82,720 - 917,800 1,000,520 109.01 

งานบริการวิชาการแกชุมชน * - - - 55,119,181 51,074,419 92.66 55,119,181 51,074,419 92.66 

แผนหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

500,000 500,000 100  - 8,603 - 500,000 508,603 101.72 

แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

500,000 500,000 100  - 8,603 - 500,000 508,603 101.72 

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 500,000 100  - 8,603 - 500,000 508,603 101.72 
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แผนงาน/โครงการ 

ประมาณการ รวม 

จากรัฐ รับจริง รอยละ มวล. รับจริง รอยละ ประมาณการ รับจริง รอยละ 

แผนหลัก  แผนงานดานการบริการที่มี
รายรับ 

- - - 11,150,000 12,375,791 110.99 11,150,000 12,375,791 110.99 

แผนงานรอง  แผนงานดานการบริการที่มี
รายรับ 

- - - 11,150,000 12,375,791 110.99 11,150,000 12,375,791 110.99 

งานเรือนวลัย - - - 2,000,000 1,788,824 89.44 2,000,000 1,788,824 89.44 

งานศูนยกีฬาและสุขภาพ - - - 4,550,000 4,849,191 106.58 4,550,000 4,849,191 106.58 

งานฟารมมหาวิทยาลัย - - - 3,650,000 3,342,509 91.58 3,650,000 3,342,509 91.58 

งานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ - - - - - - - - - 

งานอาศรมยาวลัยลักษณ - - - 1,500,000 1,900,657 126.71 1,500,000 1,900,657 126.71 

คลินิกกายภาพบําบัด - - - 1,256,000 494,610 39.38 1,256,000 494,610 39.38 

แผนหลัก  แผนงานพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร 

- - - - 80,000 - - 80,000 - 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ 

- - - - 80,000 - - 80,000 - 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ - - - - 80,000 - - 80,000 - 

รวมงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

737,840,100 737,840,100 100  525,646,000 568,843,375 108.22 1,306,683,475 103.42 

 
หมายเหต ุ * เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกที่ไดรับมาระหวางป        
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ตารางท่ี 8 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
พันธกิจยุทธศาสตร : 1. เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสภาพแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล 
เปาประสงค : 1. บัณฑิตเปนผูมุงทําความดี สรางความสุข พัฒนาความสามารถและพรอมทํางานเพื่อสวนรวม 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ≥4 4.12 100.00     ผลสํารวจบัณฑิตที่จบไปแลวเมื่อปการศึกษา 2553 

จํานวน 1,138 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 300 คน  
มีระดับความพึงพอใจ 4.12   

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ   Active Learning และความเปนสากล 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 85 77.85 91.59     ผลสํารวจบัณฑิตที่จบไปแลวเมื่อปการศึกษา 2555  
จํานวน 1,230  คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,052  
คน มีบัณฑิตที่ไดงานทั้งสิ้น จํานวน 819 คน  คิดเปนรอย
ละ 77.85  ประกอบดวย  ทํางานในประเทศ  796  คน  
ทํางานพรอมเรียนตอ 22 คน  ทํางานในตางประเทศ 1 คน   

2 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผูที่เขา
ศึกษาในรุนนั้น) 

รอยละ 65 45.13 69.43     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรหัส 52 มีจํานวน 1,839 คน 
สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ  830 คน คิดเปนรอยละ 
45.13  

3 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) รอยละ ≤15 9.03 100.00     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรหัส 52  มีจํานวน 1,839 
คน มีนักศึกษาสูญเสียตอรุนโดยการพนสภาพจากผลการ
เรียน 166 คน  คิดเปนรอยละ 9.03   

4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผาน
ในครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบครั้งแรกทั้งหมด 

รอยละ 65 68.23 104.97     บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2555 สอบใบประกอบวิชาชีพผาน   มีจํานวนทั้งสิ้น 174  คน 
จากจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด  255 คน  ประกอบดวย  
        1. นักศึกษาของสํานักวิชาเภสัชศาสตรที่สอบผานและ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกจํานวน 74 คน จาก
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 ที่เขาสอบ  
86 คน  คิดเปนรอยละ 86.05 
       2. นักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลฯ   สอบผานและไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกจํานวน 35 คน จากจํานวน  
63 คน คิดเปนรอยละ 55.56 
       3. นักศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ มี 2 หลักสูตร
คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย   สอบผานและได รับใบ
ประกอบวิชาชีพในครั้งแรกจํานวน  33 คนจากจํานวน 63  
คนคิดเปนรอยละ  52.36   และหลักสูตรกายภาพบําบัด
จํานวน  23 คน จากจํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ  
69.69 
       4.  นักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สอบผานและ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพจํานวน  9  คน จากจํานวน  10  
คน คิดเปนรอยละ 90  

5 รอยละบัณฑิตที่ทํางานในตางประเทศหรือบริษัทตางชาติในไทย
ตอจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด 

รอยละ ≥1 0.12 12.00     ในปการศึกษา 2555 มีบัณฑิตที่ ไดทํางานในบริษัท
ตางประเทศมี  1 คน  จากจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํางาน
ทั้งสิ้น 819  คิดเปนรอยละ 0.12 

6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ชิ้นงาน 9 1 11.11     ผลงานวิทยานิพนธ ดร.ฐิติกุล  ภาคคีรี   สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรฯ เรื่อง กระบวนการทําใหแบน การคง
สภาพของแผนบอดรจากไมไผ   

7 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสภา
มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภา
วิชาชีพ   

รอยละ 100 100 100.00     ทุกหลักสูตรของระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สกอ. และสภา
วิชาชีพ(กรณีที่มีสภาวิชาชีพควบคุม) 

8 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน
หลักสูตรและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 100 100 100.00     ทุกหลักสูตรของระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ไดรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 กอนดําเนินการจัดทําเลม
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตร 

9 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประเมินตามกรอบมาตรฐาน TQF
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

รอยละ 100 90.32 90.32     หลักสูตรของระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามี
จํานวน  62 หลักสูตร   หลักสูตรที่เปดสอนผานประเมินตาม
กรอบมาตรฐาน TQF จํานวน 56 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
90.32 

10 รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning 

รอยละ 100 100 100.00     ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning 

11 จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
Active  Learning ตอป 

ชิ้นงาน ≥1 1 100.00     โครงการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active  Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
และระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา  

ระดับ ≥4 3.61 90.25     มหาวิทยาลัยไมไดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ
อาจารยที่ปรึกษา    แตสวนกิจการนักศึกษาไดสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาหอพักตอระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 3/2555  จํานวน 4,138 คนมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 3,467 คน พบวานักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ที่ระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.61 

13 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ  

GPAX 2.76 2.54 92.03     จํานวนนักศึกษาทั้งหมดสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2555 จํานวน 1,250 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) เทากับ 2.54 

14 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบภาษาตางประเทศ
ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตอจํานวนนักศึกษาที่เขา
สอบทั้งหมด 

รอยละ 35 1.57 4.49     ในรอบครึ่งปแรกไดดําเนินการจัดสอบเมื่อวันที่ 14 พ.ย.
55 นักศึกษาเขาสอบทั้งหมด 445 คน สอบผานเกณฑ (70 
คะแนนขึ้นไป) จํานวน 7 คน     
    จากการดําเนินการจัดสอบที่ผานมาพบวาผลการสอบของ
นักศึกษายั งไม เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องดวย
กระบวนการที่จัดสอบยังไมมีมาตรฐานเทาที่ควร และในเชิง
นโยบายยังไมไดมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ ที่ชัดเจน เชน
ผูเขาสอบ ขอสอบ เกณฑการสอบผาน การนําผลการสอบไป
ใช  
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
15 จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

ตางประเทศ 
คน 35 18 51.43     จํานวนนักศึกษาไปสหกิจภาค 2/2555 จํานวน 12 คน 

ภาค 3/2555 จํานวน 3 คน และภาค 1/2556 จํานวน 3 
คน 

16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมประสบการณดานนานาชาติ โครงการ 30 36 120.00     ดําเนินการโครงการทั้งสิ้น  36 โครงการประกอบดวย 
   1)  โครงการที่ ไดดําเนินการโดยสวนวิเทศสัมพันธ 

จํานวน  16 โครงการ  ไดแก  โครงการแลกเพื่อเสริมสราง
ประสบการระยะสั้น  6  โครงการ  และโครงการที่เนน 
Education of the 21st Century Character และการ
พัฒนาภาษาตางประเทศ 10 โครงการ    

   2) โครงการที่ดําเนินการดวยสํานักวิชา 19  โครงการ  
ไดแก สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ   4  โครงการ  
สํานักวิชาแพทยศาสตร  3  โครงการ   
สํานักวิชาศิลปศาสตร  5 โครงการ 
สํานักวิชาการจัดการ  1 โครงการ 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร  2 โครงการ 
สํานักวิชาวิศกรรมศาสตร  2 โครงการ 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  2 โครงการ 

   3) ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณจํานวน 
1 โครงการ 

17 จํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติที่สอนในมหาวิทยาลัย คน 12 8 66.67     อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ช า ว ต า ง ช า ติ  มี จํ า น ว น  8  ค น 
ประกอบดวย สํานักวิชาศิลปศาสตร 7 คน และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร 1 คน 

18 รอยละของ MOU ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตอ MOU ที่มี
อยูในปจจุบันทั้งหมด 

รอยละ 75 95.83 127.77     มหาวิทยาลัยมีจํานวน MOU อยางเปนทางการจํานวน  
24  ฉบับ  MOU ที่ Active  จํานวน 23 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ95.83   ไดแก   
สํานักวิชาศิลปศาสตร  7  ฉบับ 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 8 ฉบับ 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 ฉบับ 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 2 ฉบับ 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 ฉบับ จาก 2 ฉบับ 
สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 ฉบับ 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 2 ฉบับ 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 ฉบับ 

19 จํานวนอาจารยอาคันตุกะหรือผูทรงคุณวุฒิ (Visiting Professor) 
ที่เขามารวมกระบวนการเรียนการสอน 

คน 12 12 100.00     อาจารยอาคันตุกะหรือผูทรงคุณวุฒิ (Visiting Prof.) ที่
เขามารวมกระบวนการเรียนการสอนมีจํานวน 12 คน
ประกอบดวย  

1. Dr. Laura Rozek และ Assoc. Prof.  Dr. Michele L. 
Cote จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. Dr. Arinafril, Sriwijaya University จากประเทศ
อินโดนีเซีย 

3. Professor Jonathan Schroeder และ Professor 
Janet L. Borgerson จาก Rochester Institute of 
Technology, USA 

4. Dr. Frederic Vignat  จากสถาบันวิจัยของประเทศฝรั่งเศส 

5. Professor Geoffrey Millward  จากประเทศอังกฤษ 

6. Oliver  Raendchen  จากประเทศเยอรมัน 

7. Dr. Torikai Kohei, Kyushu University ประเทศญี่ปุน 

8  Dr. Pierre-Yves Manguin แหง L’ Ecole Francaise d’ 
Extreme-Orient (EFEO) สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพทิศ  

9. Ms. Sudhashree  Parvati, Lecturer, จาก Bannari 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
Amman Institute of Technology  ประเทศอินเดีย  

10. Dr. Yanchun Yan, Director of Biology 
Department, Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

20 จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศในระดับ
ปริญญาตรี 

คน 30 111 370.00     ป 2556 มีโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสราง
ประสบการณในระยะสั้นกับม.ตางประเทศเพิ่มขึ้นกวาปที่
ผาน  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 111  คน  ประกอบดวยนักศึกษา
จาก  
1. Edith Cowan University (ECU) จํานวน  7 คน   
2. Universiti Putra Malaysia (UPM) จํานวน 30 คน  
3. Soka University ประเทศญี่ปุน จํานวน 1 คน     
4. Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 
จํานวน 2 คน 
5. Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย  จํานวน  7   
คน 
6. Universiti Malaysia Perlis  (UniMAP) จํานวน 19 คน  
7. UIKA    จํานวน    10 คน 
8. University Malaysia Perlis   จํานวน    9 คน 
9. University Sains Malaysia   จํานวน 6 คน 
10. Universiti Putra Malays   จํานวน  12   คน 
11. Universiti Teknologi MARA จํานวน 8 คน  

21 จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คน 10 6 60.00     นักศึกษาจากตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวน  
6  คนประกอบดวย  
1) Miss Moe Pwint Phyu สัญชาติพมา  
2) Mr. Wardi Anggara สัญชาติอินโดนีเซีย 
3) Miss Fahmida Wazed Tina สัญชาติบังกลาเทศ   
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
4) Mr. McWinner Yawman สัญชาติกานา  
5) Mr. Muhammad Ariful Haque  สัญชาติบังคลาเทศ  
6) Mr.Nurcahyo Widyodaru Saputro  สัญชาติอินโดนีเซีย 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางปจจัยเอื้อใหมหาวิทยาลัยสรรคสรางเมืองแหง การเรียนรู อยูอาศัย ( Residential  University ) 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ ประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 20 35 175.00     ขอมูลจากประชาสัมพันธขาวในอินทราเน็ตโดยจําแนก
เปนดานวิชาการจํานวน 32  คนดานนันทนาการจํานวน   1  
คน  ดานกีฬาจํานวน 2 คน 

2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจหรือฝกประสบการณวิชาชีพ 

ระดับ ≥4 3.92 98.00     ผลการประเมินปการศึกษา  2555  จากการสํารวจ
ความพึงพอใจดานกระบวนการจัดสหกิจศึกษาและในกลุม
สถานประกอบการ ซึ่งพบวามีความพึงพอใจ รอยละ 78.4 
เทียบเปนระดับเทากับ  3.92  

3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูรวมกันภายใน
มหาวิทยาลัยและรวมกับชุมชนภายนอก 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 41 164.00     โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดโดยสวนกิจการนักศึกษา จํานวน 9  สํานักวิชา  28 
โครงการ และองคการนักศึกษา  4  โครงการ    

4 จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการ ≥1 11 100.00     ในป 2556  มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น  11  โครงการ 
ดังนี้ 
1. เขารวมประชุมวิชาการดานกิจการนิสิตนักศึกษาระดับชาติ   
2. สัมมนายุทธศาสตรพัฒนานักศึกษา กีฬาศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3.เขารวมประชุมสัมมนากีฬามหาวิทยาลัยฯสูประชาคม
อาเซียน 
4. ประชุมสัมมนากองทุนเงินใหกูยืม 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต 
6.เขารวมการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมสรางเสริม
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ตนทุนชีวิตเด็กวัยรุนดวยเกมสคอมพิวเตอร 
7.รวมกิจกรรมเรียนรูโครงการตามพระราชดําริฯอ.หวย
ทราย จ.เพชรบุรี 
8. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปองกันสุขภาพ 
กอนซอม (วิธีบําบัดโรคดวยกัวซา) 
9. อบรมอาสาสมัครหองแชท "Love care"  
10. อบรมหลักสูตรเปนมิตรกับตัวเอง   
11. โครงการอบรมอาณาปนสติภาวนา  

5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบุคลากรดานการพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ ≥4 3.50 87.50     ปการศึกษา 2555 ผลประเมินความพอใจตอบุคลากร
ดานการพัฒนานักศึกษาในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50  โดย
สํารวจเฉพาะนักศึกษาหอพักในภาคที่ 3/2555  จํานวน 
4,138 คน  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,467 คน   

6 จํานวนเครือขายที่มีกิจกรรมรวมกัน เครือขาย ≥4 10 100.00 1. เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนบน  
2. เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
3. เครือขายคณะทํางานจัดระเบียบสังคมพื้นที่รายรอบ
มหาวิทยาลัย   
4. เครือขายคณะทํางานสงเสริมสุขภาวะทางเพศ   
5. เครือขายพนักงานควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
6. เครือขายสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    
7. เครือขายคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  
8. เครือขายคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทุกประเภท   
9. เครือขายผูประกอบการรานคา รานอาหารในมหาวิทยาลัย  
10.เครือขายประสานงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตออาคารสถานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ระดับ ≥4 3.67 91.75     ปการศึกษา 2555  ผลการประเมินความพึงพอใจดาน
กายภาพที่ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษา มีผลการ
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ประเมินระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 

8 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอที่พักอาศัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ≥4 3.55 88.75     ปการศึกษา 2555 ผลประเมินความพอใจตอที่พักอาศัย
ภายในมหาวิทยาลัยระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55  โดยสํารวจ
เฉพาะนักศึกษาหอพักในภาคที่ 3/2555  จํานวน 4,138 
คน  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,467 คน   

9 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตออาคารสถานที่สนับสนุนการทํางาน ระดับ ≥4 N/A N/A     ส วนอาค าร สถ านที่ ไ ม ไ ด ดํ า เนิ นกา ร ปร ะ เ มิ น ใ น
ปงบประมาณ 2556 

10 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอที่พักอาศัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ≥4 3.23 80.75     ผลสํารวจกับผูพักทั้งหมดในปงบประมาณ 2556 จํานวน 
334 คน มีผูตอบ 120 คนคิดเปนรอยละ 35.93  สรุปผล
สํารวจผูพักอาศัยสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  
มีคาเฉลี่ย  3.23   

11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥1 1 100.00     ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทําโครงการจัดตั้งมุม
ภาษาอังกฤษ  โดยอาจารยวรวัตน  หวานจิตต สํานักวิชา
ศิลปศาสตร  สวนโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา
นานาชาติ  ยังไมดําเนินการ 

12 รอยละของนักศึกษาที่มีสุขภาวะที่ดีและมีความสุข รอยละ ≥80 83.78 100.00      ปการศึกษา 2555  ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาหอพักในภาคที่ 3/55 จํานวน 4,138 คน มีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน  3,467 คน  พบวาการใชชีวิตและทํา
กิจกรรมที่หอพักทําใหเปนผูมีสุขภาพกาย สุขนิสัยสุขภาพจิต
ที่ดี   มีความพึงพอใจในระดับมาก   คิดเปนรอยละ 83.78    

พันธกิจยุทธศาสตร : 2 สรางเสริมคุณคางานวิจัยและงานบริการสังคม 
เปาประสงค : 2 ผลงานดานการวิจัยและการบริการสังคมเปนฐานอางอิงที่สําคัญสําหรับภาคใตตอนบนและประเทศ ในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
1 รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก ชิ้นงาน ≥1 4 100.00 1. รางวัลจากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาประเทศไทย

ประจําป 2555 (ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ กอเก้ือ) 
2. รางวัลจากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร
ประเทศไทยประจําป 2555 (ผศ.ดร.นฤมล  มาแทน) 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ "วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ" 
จากวุฒิสภา (นายไพวัลย  เกิดทองมี,  ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ) 
4. รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติระดับดีเดน (ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ 
หนิสอ, นายไพรัลย เกิดทองมี, นายพันธุศักดิ์  เกิดทองมี, 
นายอาทิตย พรรณา)  

2 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ (เขนฐานขอมูล ISI) 

ครั้ง 65 221 340.00     ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ  มีจํานวน  221 ครั้ง   

3 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการยื่นจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา 

ชิ้นงาน 5 5 100.00 1. เปนผลงานที่รับการยื่นจดทะเบียน 2 ชิ้นงาน  ไดแก  
   1)  โปรแกรมทํานายสมบัติของไมปาลมน้ํามันเปนไส

และไมบางยางพาราเปนผิวนอก  
   2)  วิธีการเตรียมไมปาลมน้ํามันสําหรับใชเปนไสของ

โครงสรางแผนแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไมแผนแซนวิช
น้ําหนักเบาที่มีไมปาลมนํ้ามันเปนไส   
 2. ผลงานที่ ไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ใน
ปงบประมาณ 2556   3  ชิ้นงาน ไดแก  

    1)   อุปกรณบังคับทิศทางการหวานปุยที่ใชประกอบ
กับเครื่องหวานปุย 
        2) เครื่องอบแหงลูกเดือยสําหรับแปรรูปดวยคลื่น 
ไมโครเวฟ 

3)  สูตรอาหารสําหรับใชเลี้ยงเพรียงทราย 
4 ผลประเมินการนําไปใชประโยชนจากผูใชบริการทุกโครงการ รอยละ 80 N/A N/A     ศูนยบริการวิชาการไมสามารถรายงานผลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยได 
5 รางวัลผลงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับจาก

หนวยงานภายนอก 
ชิ้นงาน ≥1 2 100.00     ในปงบประมาณ  2556  ไดรับรางวัล  2 รางวัล  ไดแก 

1. รศ.ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม
ไดรับรางวัลผูใชภาษาถิ่นดีเดน   พ.ศ.2556  จากกระทรวง
วัฒนธรรม  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
2. นางสาวกวินศรา สุดใจ  และนายกนกพล  ธราพร  
นักศึ กษาสํ านักวิชาศิ ลปศาสตร    ตั วแทนนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับรางวัลชมเชย  การแขงรอย
กรอง เนื่องในงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช  2556   

ยุทธศาสตรที่  3 มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ ( Area-based Research ) 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ผานการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงาน/ชุมชน 

ชิ้นงาน 100 83 83.00     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 จํานวน 10 
สํานักวิชา ประกอบดวย    

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 10 ชิ้นงาน 
2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 ชิ้นงาน  
3. สํานักวิชาวิศวกรรมฯ 17  ชิ้นงาน 
4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 4   ชิ้นงาน 
5. สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ 5 ชิ้นงาน 
6. สํานักวิชาพยาบาล 7 ชิ้นงาน 
7. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1  ชิ้นงาน 
8. สํานักวิชาแพทย 1 ชิ้นงาน 
9. สํานักวิชาการจัดการ 7  ชิ้นงาน 
10. สํานักวิชาสารสนเทศ 14  ชิ้นงาน 
11. สํานักวิชาศิลปศาสตร 11 ชิ้นงาน 

2 ระดับความพึงพอใจของบุคคล/หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

รอยละ ≥4 N/A N/A     ศูนยบริการวิชาการไมสามารถรายงานผลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได 

3 มีเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคเพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมา  

รอยละ ≥10 11.22 100.00     มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยในปงบประมาณ2555   
จํานวน 6,273,580  บาท ( ไมร วมทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก)   และในป งบประมาณ 2556  ได รั บขอ
งบประมาณทั้งสิ้น 6,977,500 บาท  เพิ่มขึ้นจากป 2555 
จํานวน 703,920 บาท คิดเปนรอยละ 11.22 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
4 มีความพรอมดานหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัย รอยละ 80 88.75 110.94     ผลความพึงพอใจการใหบริการหองปฏิบัติการเพื่อการ

วิจัย  มีคาเฉลี่ย รอยละ  88.75   ไดจากการสํารวจความ
พึงพอใจหองวิเคราะหทดสอบรอยละ 86.31  และการ
ใหบริการเครื่องมือชั้นสูงรอยละ  91. 20   

5 จํานวนโครงการวิจัยประเภทการวิจัยพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 

โครงการ ≥4 11 100.00     ปงบประมาณ 2555  โครงการวิจัยประเภทการวิจัย
พัฒนาพื้นที่ เปนทุนระหวาง มวล. กับ สกว. จํานวน 5 
โครงการ ไดแก  1) รูปแบบการดูแลผูสู งอายุและผูที่
ชวยเหลือตนเองไมไดเมื่อเกิดภัยพิบัติ : บานหวยพาน ตําบล
กรุ ง ชิ ง  อํ า เ ภ อ น บ พิ ตํ า  จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช               
2)  โครงการวิจัย เชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการ
จัดบริการสุขภาพผูปวยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติของเครือขายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  3)  การศึกษาสภาพปญหาและการ
จัดการน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่ไดรับภัยพิบัติตนน้ําคลองทา
ทน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  4)  การมีสวนรวม
ของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาดินโคลนถลมใน
พื้นที่ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
5)  การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยและการพยากรณ
น้ําหลาก อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ในปงบประมาณ 2556  มีโครงการวิจัยประเภทการวิจัย
พัฒนาเพิ่มขึ้นจากป 2555  จํานวน   11  โครงการยอย  
จากทุนสนับสนุนหนวยวิจัยชุดโครงการใหญ  3  ชุดโครงการ  
ดังนี้   1) ชุดโครงการรูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออก
อ ย า ง ยั่ ง ยื น ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง สู ง แ ล ะ ต่ํ า ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ประกอบดวย  3 โครงการยอย  2)  ชุด
โครงการการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 5 โครงการยอย  
3)  ชุดโครงการการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีพลาสมา
และคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร
ประกอบดวย  3 โครงการยอย 

6 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  รอยละ 10 165.71 1,657.10     ในปงบประมาณ 2555 ไดรับทุนสนับสนุนระหวาง มวล. 
และ สกว. จํานวน 1,600,000 บาท ซึ่งเปนงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัย MOU สนับสนุนงบประมาณเทากันทุกป 
ตอเนื่อง 3 ป  
    ในป 2556 ไดรับทุนสนับสนุนระหวาง มวล. และ สกว. 
จํานวน 1,265,000 บาท   และไดรับงบสนับสนุนจาก 
สกว. เพิ่มอีกจํานวน 2,986,500 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
4 ,251,500 บาท  เพิ่ มขึ้ นจ ากป  2555 จํ านวน 
2,651,500 บาท คิดเปนรอยละ 165.71  

7 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับเครือขายวิจัยเชิงพื้นที่
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

โครงการ ≥4 11 100.00     ปงบประมาณ 2555  มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการ
รวมกับเครือขายวิจัยเชิงพื้นที่  จํานวน  5  โครงการ  
    ปงบประมาณ 2556 โครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับ
เครือขายวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 11 โครงการ  
(ขอมูลเทากับตัวชี้วัดลําดับที่ 5) 

8 จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  โครงการ ≥15 19 100.00     มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ไดบูรณาการความรูดานการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
นํามาใชในการเรียนการสอน  จํานวน 15 โครงการ  ดังนี้  
1.  สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ  3 โครงการ   
2.  สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 โครงการ   
3.  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  3 โครงการ.  
4.  สํานักวิชาวิทยาศาสตร  4 โครงการ 
5.  สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ  3 โครงการ 
6.  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  4  โครงการ 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
9 จํานวนกลุมวิจัย/หนวยวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  กลุม/หนวย ≥1 1 100.00     ปงบประมาณ  2555  มหาวิทยาลัยมีหนวยวิจัย 12 

หนวยและหนวยเปนเลิศ 2 หนวย กลุมวิจัย 2 กลุม 
    ปงบประมาณ  2556  หนวยวิจัย 13 หนวยและหนวย
เปนเลิศ 2 หนวย กลุมวิจัย 2 กลุม  หนวยที่เพิ่มขึ้นไดแก  
หนวยวิจัยโบราณคดีของสํานักวิชาศิลปศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสูสากลและพัฒนานวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ชิ้นงาน 357 507 142.02     ตีพิมพระดับนาชาติ 80 ชิ้นงาน  ตีพิมพระดับชาติ 75 
ชิ้นงานเผยแพรที่ประชุม วิชาการนานาชาติ 162 ชิ้นงาน  
ระดับชาติ 190 ชิ้นงาน  

2 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

โครงการ ≥4 5 100.00     เปนโครงการของสํานักวิชาวิทยาสาสตรจํานวน 5 
โครงการ  ไดแก  
1. การวิจัยวัสดุนาโนรวมกับมูลนิธิโทเร  
2. การวิจัยวัสดุนาโนรวมกับศูนยวิจัยรวมเฉพาะดาน
สวนประกอบ Harddisk Drive   
3. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใชความรอนไมโครเวฟ
รวมกับสวทช.  
4. การวิจัยปะการังรวมกับสวทช.  
5. การวิจัย/ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาคลื่นวิทยุและ
ไมโครเวฟ รวมกับมอ.  

3 จํานวนหนวยวิจัยที่ไดรับการยอมรับใหเปนศูนยความเปนเลิศ
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

หนวย ≥1 0 0.00     ไมมีหนวยวิจัยเพิ่มขึ้น 

4 จํานวนทุนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทุน ≥4 2 50.00     เปนทุนที่สนับสนุนสํานักวิชาวิทยาศาสตรดานการพัฒนา
นวัตกรรมการอบแหงดวยไมโครเวฟ 1 ทุน  และการพัฒนา
นวัตกรรมการตรวจสอบแกวในมังคุด 1 ทุน 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการวิจัยในหองปฏิบัติการที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 
คน 10 13 130.00 1. ไดรับการพัฒนาศักยภาพจํานวน 5  คน  ไดแก 

1) นางเบญจพร สมจิต 
2) นางพีรดา  ภักดีพิน 
3) นางสาวนันทวัน หนูแจม 
4) นางณฐมน  นุนรักษา 
5) นางสาวยุพเรศน  พัลพัฒน 

2. พัฒนาศักยภาพ รวมวิจัยกับอาจารย ไดแก 
1) นายไพรวัลย เกิดทองมี    
2) นายเฉลิม  เตะสนู 
3) นางอุบล  รัตนปญญา 
4) นางจรรยพร  ขาวคง 
5) นางราตรี  นิตยเดชพัฒน 
6) นางสาวอารารัตน  หอเพชร 
7)  นางสาวรุงฤดี  กิ้มเสง   
8)  นางสาวธัญลักษณ  พลายดวง 

6 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากสถาบัน คน 100 92 92.00 1. สํานักวิชาศิลปศาสตร 7 คน  
2. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 คน     
3. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 12 คน 
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 11 คน 
5. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 8 คน 
6. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 19 คน 
7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 9 คน 
8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 5 คน 
9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 8 คน 
10. สํานักวิชาการจัดการ 7 คน  
11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 คน 
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7 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบัน 
คน 100 86 86.00 1. สํานักวิชาศิลปศาสตร 7 คน  

2. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 10 คน     
3. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 10 คน 
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน 
5. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 14 คน 
6. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 4 คน 
7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 12 คน 
8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 คน 
9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 คน 
10. สํานักวิชาการจัดการ 12 คน  

8 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 120 122 101.67 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 20 คน 
2. สํานักวิชาศิลปศาสตร 13 คน 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ 10 คน 
4. สํานักวิชาการจัดการ 10 คน 
5. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 3 คน 
6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 22 คน 
7. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 13 คน 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 10 คน 
9. สํานักวิชาแพทยศาสตร 18 คน 
10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 3 คน 

9 รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ.และ ศ.) มี 
Ongoing Research Project 

รอยละ 100 65.14 65.14 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 66.67  
2. สํานักวิชาศิลปะศาสตร รอยละ 33.33 (2 คน ใน 6 คน) 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ รอยละ 66.67  6 คน ใน 9 
คน) 
4. สํานักวิชาการจัดการ รอยละ 100 (5 คนใ น 5 คน) 
5. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร รอยละ 40 (2 คน ใน 5 
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คน) 
6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ 80 (20 คน ใน 
25 คน) 
7. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ รอยละ 42.86 (6 คน ใน 
14 คน 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 81.82 (9 คน ใน 11 
คน) 
9. สํานักวิชาแพทยศาสตร รอยละ 75 (3 คน ใน 4 คน) 

10 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับเชิญนําเสนอ ผลงานวิจัย
(Plenary/Invited Speakers)ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

คน 20 28 140.00 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 คน(ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 
ในการประชุมฟสิกไทย) 
2. สํานักวิชาศิลปศาสตร 20 คน 
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน 
4. สํานักวิชาแพทยศาสตร 3 คน 
5. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 1 คน 

11 รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 50 46.97 93.94 อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 194 คน ตออาจารย
ประจําทั้งหมด 413 คน 

12 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

คน 230 202 87.83 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 17 คน 
2. สํานักวิชาศิลปศาสตร 26 คน 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ 41 คน 
4. สํานักวิชาการจัดการ 11 คน 
5. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 31 คน 
6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 13 คน 
7. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 9 คน 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 15 คน 
9. สํานักวิชาแพทยศาสตร 23 คน 
10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 16 คน 
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13 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คน ≥1 3 100.00 1. สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 คน 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 1 คน 
3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 คน 

14 รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 45 20.34 45.20     อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 84 
คน ตออาจารยประจําทั้งหมด 413 คน (จํานวนอาจารย ณ 
ก.ย.56)  ประกอบดวย  
1. ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 21 คน   
   1) สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 คน  
   2) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 1 คน  
   3) สํานักวิชาวิทยาศาสตร 4 คน 
   4) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
   5) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 2 คน 
   6) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 4 คน 
   7) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 คน 
   8) สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 คน 
   9) สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 คน 
3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 62 คน  
   1) สํานักวิชาศิลปศาสตร 5 คน  
   2) สํานักวิชาการจัดการ 4 คน 
   3) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 3 คน  
   4) สํานักวิชาวิทยาศาสตร 10 คน 
   5) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน 
   6) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 11 คน 
   7) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 4 คน 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
   8) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 9 คน 
   9) สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 คน 

15 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
(สมศ.7) 

ชิ้นงาน 40 71 177.50     จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน ปการศึกษา 2555 ไดแก 
1. สํานักวิชาศิลปศาสตร 29 เรื่อง 
2. สํานักวิชาการจัดการ 11 เรื่อง 
3. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 3 เรื่อง 
4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 5 เรื่อง 
5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 เรื่อง 
6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 4 เรื่อง 
7. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 3 เรื่อง 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 3 เรื่อง 
9. สํานักวิชาแพทยศาสตร 4 เรื่อง 
10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 2 เรื่อง 
11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 
เรื่อง 

16 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(เนนทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ) แตละ
หลักสูตร 

คน 275 239 86.91 1. สํานักวิชาศิลปศาสตร 6 หลักสูตร ไดแก 
   1)  หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา (ก2)  จํานวน 8 คน 
   2)  หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ก1)  จํานวน 5 คน 
   3)  หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ก2)  จํานวน 12 
คน 
   4)  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
(ก2)  จํานวน 4 คน 
   5)  หลักสูตรเอเชียศึกษา (1.1)  จํานวน 8 คน 
   6)  หลักสูตรเอเชียศึกษา (2.1)  จํานวน 5 คน 
2. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 10 หลักสูตร ไดแก 
   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา (ก2)  จํานวน 4 คน 
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   2)  หลักสูตรฟสิกส (ก2)  จํานวน 3 คน 
   3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ก2) จํานวน 1 คน 
   4)  หลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ก2) จํานวน 5 คน 
   5)  หลักสูตรฟสิกส (1.1) จํานวน 7 คน 
   6)  หลักสูตรเคมี (2.1) จํานวน 6 คน 
   7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรนานาชาติ)
(2.1) จํานวน 6 คน 
   8)  หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรนานาชาติ)
(2.2) จํานวน 1 คน 
   9)  หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (2.1) จํานวน 2 คน 
   10)  หลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (2.1) จํานวน 7 คน 
3. สํานักวิชาการจัดการ 3 หลักสูตร  ไดแก 
   1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ก2) จํานวน 19 คน 
   2)  หลักสูตรการจัดการ (ก2) จํานวน 1 คน 
   3)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (2.1) จํานวน 10 คน 
4. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 2 หลักสูตร  ไดแก 
   1)  หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.1) 
จํานวน 6 คน 
   2)  หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1) 
จํานวน 9 คน 
5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 13 หลักสูตร ไดแก 
   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร พืชศาสตร (ก2) 
จํานวน 4 คน 
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   2)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (ก2) จํานวน 5 คน 
   3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรการ
ประมง (ก2) จํานวน 9 คน 
   4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรการ
ประมง (ก1) จํานวน 1 คน 
   5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร สัตวศาสตร (ก2) 
จํานวน 1คน 
   6)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (ก2) 
จํานวน 1 คน 
   7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร พืชศาสตร (2.1) 
จํานวน 5 คน 
   8)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร สัตวศาสตร (1.1) 
จํานวน 1 คน 
   9)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (2.2) 
จํานวน 2 คน 
   10)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (2.1) จํานวน 3 คน 
   11)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรการ
ประมง (2.1) จํานวน 2 คน 
   12)  หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร พืชศาสตร (2.2) 
จํานวน 1 คน 
   13)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
(2.1) จํานวน 2 คน 
6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ  8 หลักสูตร ไดแก 
   1)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (ก1) จํานวน 
6 คน 
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   2)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (ก2) จํานวน 
8 คน 
   3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (ก1) จํานวน 
1 คน 
   4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (ก2) จํานวน 
10 คน 
   5)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (1.1) จํานวน 
4 คน 
   6)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (2.1) จํานวน 
4 คน 
   7)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (2.2) จํานวน 
2 คน 
   8)  หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (1.1) 
จํานวน 5 คน 
7. สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ 6 หลักสูตร ไดแก  
   1)  หลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ (ก2) จํานวน 3 คน 
   2)  หลักสูตรบริหารสาธารณสุข (ก2) จํานวน 7 คน 
   3)  หลักสูตรชีวศาสตร (ก2) จํานวน 3 คน 
   4)  หลักสูตรชีวศาสตร (ก1) จํานวน 1 คน 
   5)  หลักสูตรชีวศาสตร (2.1) จํานวน 4 คน 
   6)  หลักสูตรชีวศาสตร (2.2) จํานวน 1 คน 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 2 หลักสูตร ไดแก 
   1)  หลักสูตรการพยาบาลผูใหญ (ก2) จํานวน 6 คน 
   2)  หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ก2) จํานวน 
8 คน 
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ปริญญาโท 
  - ก1 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธอยางเดียว 
  - ก2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา 
ปริญญาเอก  
  - แบบ 1.1, 1.2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธอยาง
เดียว 
  - แบบ 2.1, 2.2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและ
ศึกษารายวิชาวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา
ศึกษา 

17 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีกระบวนการวิจัยไดมาตรฐาน
นานาชาติและตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

หลักสูตร 6 7 116.67 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก  
   1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาเคมี  
   2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาฟสิกส  
   3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตรเชิง
คํานวณ  
   4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชานิเวศ   
2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  
   1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมวัสดุ   
   2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดลอม  
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตร
การเกษตร 

18 จํานวนทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ทุน ≥60 10 16.67     เปนทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาจํานวน 10 โครงการ เปน
เงิน2,496,000 บาท  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักวิชาตาง ๆ 
ดังนี้ 
1. สํานักวิชาการจัดการ 1 โครงการ 
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2. สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ 4 โครงการ 
3. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 2 โครงการ  
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 โครงการ 

19 จํานวนบทความวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับนานาชาติ 

เรื่อง ≥1 21 100.00 1. บทความวิทยานิพนธเรื่องNutrient Assessment with 
Omission Pot Trials for management of Rubber 
Growing Soil ของนางปราโมทย  ทิมขํา 
2. บทความวิทยานิพนธเรื่องDevelopment of a 
compact permanent manage helicon plasma 
source for ion beam bioengineering ของนายพันธุศักดิ์  
เกิดทองมี 
3. บทความวิทยานิพนธเรื่องDevelopment of a 
compact high voltage switched mode power 
supply for microwave plasma sources supply for 
low pressure plasma  ของนายพันธุศักดิ์  เกิดทองมี 
4. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Implementation of edge 
detection algorithms to characterize magnetic 
micropillars patterned by X-ray lithography  ของนาย
อุดมโชค  พรหมสุวรรณ 
5. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Application of image 
processing to determine size distribution of magnetic 
nanoparticles  ของนายอุดมโชค  พรหมสุวรรณ 
6. บทความวิทยานิพนธเรื่อง L1 Use with University 
Students in Southern Thailand: a Facilitating Tool 
or a Language Barrier in English Learning?  ของ
น.ส.ณปภัช  ทองวิจิตร 
7. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Flattening and fixation 
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processes of bamboo boards from half tubular 
culm sections  ของน.ส.ฐิติกุล  ภาคคีรี 
8. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Inhibition of Aspergillus 
flavus on agar mesid and brown rice cereal bars 
using cold atmospheric plasma treatment  ของ  
น.ส.กิติยา  สุเหม 
9. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Low pressure RF plasma 
effects on the mold control,physical 
quality,nutritional value,mineral centent and trace 
element content of brown rice snack bar   ของน.ส.
กิติยา  สุเหม 
10. บทความวิทยานิพนธเรื่อง In vitro and in vitro 
antifungal activities of various gas species under 
plasma jet treatment against brown rice cereal 
spoilage molds   ของน.ส.กิติยา  สุเหม 
11. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Validiation of 
Photometric Ellipsometry for Refractive Index and 
Thickness Measurements  ของนายศิริพงษ ศรีสุวรรณ 
12. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Synchrotron X-Ray 
Absorption Spectroscopy Study of Self-Assembled 
Nanoparticles Synthesized from Fe (acac)2                
ของนายคมกริช โชคสมบัติ 
13. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Composition syudy of 
FePt nanoparticles synthesized from modified 
polyol process  ของนายคมกริช โชคสมบัติ 
14. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Monodisperse magnetic 
nanoparticles : Effects of surfactants on the 
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reaction between iron acetylacetonate and 
platinum acetylacetonate  ของนายคมกริช โชคสมบัติ 
15. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Synthesis and 
characterization of CoFe2O4 particle by PVA sol-
gel method  ของนายอนุชิต ฮันเย็ก 
16. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Electromagnetic and 
dynamic mechanical properties of extruded cobalt 
ferrite-polypropylene composites  ของนายอนุชิต 
ฮันเย็ก 
17. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Formation of cobal 
ferrites from aqueous solutions of metal nitrates 
containing PVA:effects of the amount of PVA and 
annealing temperature ของนายอนุชิต ฮันเย็ก 
18. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Structure and magnetic 
properties of cobalt ferrites synthesized using sol-
gel techniques  ของนายอนุชิต ฮันเย็ก 
19. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Magnetic and dielectric 
properties of natural rubber and polyurethane 
composites filled with cobalt ferrite  ของนายอนุชิต 
ฮันเย็ก 
20. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Characterization of 
octahedral zinc oxide synthesized by sonochemical 
method  ของนายฉัตร ผลนาค 
21. บทความวิทยานิพนธเรื่อง Sono-synthesized sword-
like zinc oxide and its use as a filler in 
polyurethane composites  ของนายฉัตร ผลนาค 
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20 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง

(Citation) ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

รอยละ 100 6.25 6.25 บทความตีพิมพของนักศึกษาสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาชาวิชาฟสิกส 1 เรื่อง จาก
บทความที่นักศึกษาสงฉบับสมบูรณใหกับงานบัณฑิต ฯ ใน
ปงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 16 บทความ 

ยุทธศาสตรที่ 5  เพิ่มขีดความสามารถการใหบริการสังคมใหครอบคลุมพื้นที่ภาคใตตอนบน 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ              
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง  
ของสังคมและชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

110 86 78.18 
 

    ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ 24 โครงการ และ
หนวยงานอ่ืนๆ จํานวน  62 โครงการ   

2 มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานบริการวิชาการจากสถาบัน
และหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

รอยละ 10 25.88 258.80     ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2555 ไ ด รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ 
37,547,717.04 บาท และ ปงบประมาณ 2556  ไดรับ
งบประมาณ  47,263,313.37  บาท  เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
มา 9,715,596.37 บาท คิดเปนรอยละ 25.88  

3 จํานวนผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูดานบริการวิชาการ คน ≥1,000 22,625 100.00     ผูใชบริการฐานขอมูลเปนผูใชบริการของศูนยบริการ
วิชาการในป 2556 จากกิจกรรมวิสาหกิจบริการ คลินิก
เทคโนโลยี สนับสนุนวิชาการแกสังคม รายการโทรทัศน
โครงการเผยแพรบริการวิชาการทางสื่อมวลชนและรายการ
วิทยุวลัยลักษณ 

4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูดานบริการ
วิชาการ 

ระดับ ≥4 4.25 100.00     ความพึงพอใจของผู ใชบริการฐานขอมูล/ความรูดาน
บริการวิชาการ  เก็บขอมูลจากผูใชบริการในงานฝกอบรม
ระยะสั้นและถายทอดเทคโนโลยี ของศูนยบริการวิชาการใน
ป 2556  

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
เขากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

โครงการ/
กิจกรรม 

110 6 5.45     ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ  2 โครงการ และ
สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ  4 โครงการ 

6 จํานวนสมาชิกเครือขายที่รวมมือกันอยางเปนทางการ (MOU) 
และมีกิจกรรมความรวมมือ 

เครือขาย 8 11 137.50 1. โครงการและเครือขายรวมมือที่มีการดําเนินงานตอเนื่อง
อยู ไดแก  
   1) เครือขายคลินิกเทคโนโลยี  
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   2) เครือขาย NEC  
   3) เครือขายสมัชชาสุขภาพ  
   4) เครือขาย PATH   
   5) เครือขาย YSC  
2. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือของสํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร ฯ รวมกับ 
   1) บริษัทเอสซีจีโลจิสติกส เมเนจเมนท จํากัด โดยเปน
ความรวมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาและการบริการ
วิชาการที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทางโลจิสติกส การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ของระบบโลจิสติกสและประเด็นอื่นๆที่เกียวของ 
   2) บริษัทเอสซีจี สกิลล เดเวลลอปเมนท จํากัด บันทึกลง
นามความเขาใจระหวางสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิอรน คณะสาธารณสุขศาสตรและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา     
    โดยกิจกรรมความรวมมือกับบริษัทเอสซีจี คือ "การ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย บริเวณ
ทาเรือขนสงวัตถุดิบ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง" ซึ่งทําการ
ตรวจวัดในชวงเดือนพฤษภาคม 2556 โดยหนวยงานที่
ดําเนินการคือ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม รวมกับศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3. สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีกิจกรรมความรวมมือกับ 4 เครือขาย 
ไดแก  
   1) มหาวิทยาลัยมาเลเซีบเปอรลิส  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
   2) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
   3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
   4) มหาวิทยาลัย Siwijaya อินโดนีเซีย 

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางความโดดเดน(แบรนด)  ดานการ
บริการวิชาการ 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

2 6 300.00 1. โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ของสํานักวิชาแพทยศาสตร 
2. ใหบริการและจัดตั้งหนวยบริการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ฯ  
3. คลินิกกายภาพบําบัด 
4. จัดประชุมวิชาการ เรื่องกฎหมายวิชาชีพฯ โดยสํานัก
วิชาสหเวชศาสตร ฯ 
5. การบริการวิชาการดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากร
น้ํา โดยสํานักวิชาศวกรรมศาสตร ฯ 
6. การใหบริการดานการแปรรูปและกระบวนการผลิต
ยางพาราโดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นภาคใตและของไทยโดยรวม 

โครงการ/
กิจกรรม 

50 63 126.00 1. ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรม  จํานวน 56 โครงการ 
ไดแก  

1) งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและสารนิทัศน 37 โครงการ 
2) งานสงเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยดานวัฒนธรรม 10 

โครงการ 
3) งานอุทยานโบราณคดี 6 โครงการ 
4) งานอุทยานธรรมนิทัศน 3 โครงการ 

2. ดําเนินการโดยสํานักวิชา  จํานวน 7 โครงการ  
9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเขากับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โครงการ/
กิจกรรม 

50 17 34.00 1. ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรมจํานวน 11 โครงการ 
2. ดําเนินการโดยสํานักวิชา  จํานวน 6 โครงการ ดังนี้  
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 โครงการ  สํานัก
วิชาแพทยศาสตร จํานวน 1 โครงการ  สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร จํานวน 1 โครงการ  สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 1 
โครงการ  สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 2 โครงการ 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
10 จํานวนฐานขอมูล/ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนา เรื่อง ≥1 1 100.00     ฐานขอมูลความรูสื่อสารคดีชุดการแสดงพื้นบานภาคใต   
11 จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนา แหลง ≥1 1 100.00     ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูอุทยานโบราณคดี 

"โบราณสถานตุมปง"โดยปจจุบันอยูในกระบวนการพัฒนาผัง
กายภาพแหลงโบราณตุมปงใหเอื้อตอการเขาชมและเรียนรู
ตามอัธยาศัยโดยกําหนดใหมีการปรับปรุงถนนทางเขาปายชื่อ 
และปายนิเทศความรู เปนตน  

12 จํานวนผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูหรือแหลงเรียนรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คน ≥5,000 54,597 100.00 1. ผูเขาชมเว็บไซต 4,365 คน 
2. ผูเขาชมโบราณสถานตุมปง 4,532 คน 
3. ผูเขาชมนิทรรศการดานวัฒนธรรม 1,400  คน 
4. ผูเขารวมกิจกรรมอบรม/สัมมนาดานศิลปะและวัฒนธรรม  
1,300 คน  
5. ผูรับฟงรายการวิทยุดานศิลปะและวัฒนธรรม ประมาณ 
10,000 คน 
6. ผูรับชมรายการวิทยุโทรทัศนคุยภาษาหาสารทั่วภาคใต 
ประมาณ 30,000 คน 
7. ผูเขารวมกิจกรรมเชิงประเพณีวันสําคัญทางศาสนา และ
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3,000 คน 

13 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล/ความรูและแหลง
เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ ≥4 4 100.00     ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูลและแหลง
เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่กลาวมาอยูในระดับ 4  
โดยเฉพาะการบริการแหลงเรียนรูอุทยานโบราณคดีมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ92 ของ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

พันธกิจยุทธศาสตร : 3. พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต 
เปาประสงค : 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนภาคียุทธศาสตร (Strategic Partner) ในการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
 มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการเปนอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรูทั้ง   มี มี 100.00     ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูอุทยานโบราณคด ี
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย  และตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 

"โบราณสถานตุมปง"โดยปจจุบันอยูในกระบวนการพัฒนาผัง
กายภาพแหลงโบราณตุมปงใหเอื้อตอการเขาชมและเรียนรู
ตามอัธยาศัย  โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงถนนทางเขาปาย
ชื่อ และปายนิเทศความรู  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
งบประมาณในการจัดสรางหลังคาคลุมแหลงโบราณสถานตุม
ปง 1 ลานบาท  และปรับสภาพภูมิทัศนเปนเงิน 
2,500,000 บาท  ซึ่งขณะนี้อยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
และกําหนดคา BOQ ราคาการกอสราง  สําหรับในสวนของ
การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรมีการดําเนินการจัดหา
พรรณไมซอมแซมตามวงศตาง ๆ เชน วงศ Annonacea, 
Bignoniaceae ฯลฯ  รวบรวมพืชวงศ Myrtaceae, 
Rutaceae, Lauraceae, Euphorbiaceaeจัดทําชั้นวาง
กระจกในตูเก็บตัวอยางพรรณไมแหงจัดหาพรรณปรงเพิ่ม 
จัดทําซุมไมเลื้อยทรงแปดเหลี่ยมเพิ่ม 3 ซุม 1 ซุมน่ัง 
(พวงโกเมน, เครือออน, ไกฟายักษ, พวงคราม) จัดทําสวนไม
น้ําโดยการขุดสระบริเวณดานหนาเรือนพักที่มีน้ําทวมขัง
ในชวงหนาฝน  และหาพรรณไมมาจัดแสดงจัดหาเฟองฟาสี
ตาง ๆ ไวในโรงเรือนเพื่อเตรียมความพรอมลงปลูกในบริเวณ
ดานหนาอุทยานปลูกชบาสีตาง ๆ  ไวบริเวณแปลงปลูก
ดานหนาเรือนพักรับรอง รวมถึงจัดโครงการนักพฤกษศาสตร
รุนเยาวดานการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีี
การดําเนินปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑตัวอยางอางอิง  จัดทํา
คูมือศึกษาสัตวที่พบในปาชายเลน จัดทําและซอมแซมนิทร
รณการ จัดทําเมนูวิทยาศาสตร เรื่อง เครื่องตะบันน้ํา และ
เครื่องกรองน้ําอยางงาย  สําหรับงานภัตตาคารวิทยาศาสตร 
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร  งานคายวิทยาศาสตร  งาน
นิทรรศการเคลื่อนที่  จัดทําสื่อเพื่อการศึกษา เพื่อใชในการ
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
เผยแพรใหความรูในรูปแบบโปสเตอร สื่อสิ่งพิมพและโมเดล
จําลองที่ใชในการประกอบนิทรรศการภายใน และภายนอก 

ยุทธศาสตรที่ 6  สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของสังคม 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินของมหาวิทยาลัยไปจัดหา
ประโยชน 

รอยละ 4 3.17 79.25 คํานวณจาก เงินสดและเงินลงทุน ที่มหาวิทยาลัยบริหารเอง 
รวมกับสวนที่ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการบริหาร โดยมีเงิน
ลงทุนรวม 2,194,238,716.24 บาท มีผลตอบแทน 
69,498,980.93 บาท คิดเปน 3.17% /ป   

2 ความสามารถในการหารายไดเพิ่มขึ้นของหนวยงาน   ระดับ 4 4 100.00 จากป 2555 รายไดของหนวยงานที่มีรายรับ 5 หนวยงาน
เทากับ 21,107,879.13 บาท ในป 2556 มีรายไดทั้งสิ้น
24,243,125.57 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.85 
- ฟารมมหาวิทยาลัย มีรายได 3,496,790.40 บาท 
- โครงการศูนยกีฬาฯ  มีรายได 5,083,650.98 บาท 
- โครงการศูนยหนังสือฯ มีรายได 13,379,250.19 บาท 
- เรือนวลัย มีรายได 1,788,824 บาท 
- คลินิกกายภาพบําบัด มีรายได 494,610 บาท 

3 รายไดสุทธิ(รวมคาเสื่อมราคา)ตอรายไดทั้งหมด  รอยละ 5 2.19 43.80      รายไดสุทธิ 28,973,860.01 บาท ตอรายไดรวม
ทั้งหมด  (ซึ่งรวมศูนยหนังสือมวล) 1,320,710,585.19 
บาท คิดเปนรอยละ 2.19  

4 มีจํานวนแหลงทุนจากภายนอกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา แหลง ≥1 2 100.00 1. กองทุนสงเสริมกิจกรรมของผูรับพระราชทานทุนอานันท
มหิดล 2. ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ 

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถถายทอดภูมิปญญาสูสากล โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 5 100.00 1. งานสัมมนาวิชาการนานาชาติสํานักวิชาศิลปศาสตร จัด
สัมมนาวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการ “การศึกษาสู
อาเซียน : มิติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 
2. การเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมผานเว็บไซต    
3. การเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปงผาน
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
เว็บไซตและสื่อแผนพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริการแก
ชาวตางชาติ 
4. จัดโครงการประชุม วิชาการนานาชาติ"ศิลปะการเลนเงา
อาเซียน"(Shadow play of Asean)   ระหวางวันที่ 10-11 
กันยายน 2556     
5. โครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต : ผาทอสื่ออัตลักษณ
วัฒนธรรมแดนใตเพื่อเผยแพรแงมุมความรูเกี่ยวกับผาทอ
พื้นบานภาคใตใหเปนที่รูจัก และกระตุนใหเกิดการพัฒนาตอ
ยอดสูการนําผาทอพื้นบานภาคใตไปใชในวิถีชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากภูมิปญญา 

พันธกิจยุทธศาสตร : 4. เพิ่มสมรรถนะองคกร 
เปาประสงค : 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทุกกลุม(นักศึกษา/

ผูปกครอง/บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอก) 
ระดับ ≥4 3.67 91.75     ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ

ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ
อุปกรณและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต  โดยในปงบประมาณ 
2556 ไมไดประเมินผลความพึงพอใจของผูปกครอง  
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 

ยุทธศาสตรที่  7 พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และการสื่อสารขององคกร 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน  รอยละ 75 90.66 
 

121.07 กลุมสํานักวิชา 
1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 100 
2. สํานักวิชาศิลปะศาสตร รอยละ 89.74 
3. สํานักวิชาการจัดการ รอยละ 82.93 
4. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร รอยละ 70 
5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ 100 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ รอยละ 87.50 
7. สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ รอยละ 93.55 
8. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 81.25 
9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร รอยละ 86.20 
10. สํานักวิชาแพทยศาสตร รอยละ 100 
11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ รอยละ 80 
กลุมศูนยสถาบัน 
1. ศูนยคอมพิวเตอร รอยละ 100 
2. ศูนยบริการการศึกษา รอยละ 88 
3. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ รอยละ 96.67 
4. ศูนยสหกิจศึกษาฯ รอยละ 100 
5. อาศรมวัฒนธรรมฯ รอยละ 97.83 
กลุมสํานักงานอธิการบดี 
1. สวนแผนงานรอยละ 88.46 
2. สวนสารบรรณฯ รอยละ 90 
3.  สวนการเงิน ฯ รอยละ 78.46 
4.  สวนกิจการนักศึกษา รอยละ 88.90 
5.  สวนประชาสัมพันธ รอยละ 90.47 
6.  สวนการเจาหนาที่ รอยละ 100 
อืนๆ 
1. หนวยตรวจสอบภายใน รอยละ 95.83 
2. ศูนยกีฬา ฯ รอยละ 90 

2 รอยละของหนวยงานที่มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รอยละ 100 100 100.00     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ครบทั้ง  11  สํานักวิชา 

3 ระดับการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงาน ระดับ 5 3 60.00 ระดับ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน 3
ระดับ ไดแก  ระดับสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการกํากับ
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ดูแลการบริหารความเสี่ยง) ระดับมหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย) ระดับ
หนวยงาน (คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2555) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการวิเคราะห/ระบุ
ความเสี่ยง จํานวน 7 ดาน ไดแก  ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
ความเสี่ยงดานการดําเนินงานความเสี่ยงดานการเงิน  ความ
เสี่ยงดานชื่อเสียงและภาพลักษณ  ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  ความเสี่ยง
ตามมิติธรรมาภิบาล   โดยไดมีการรวบรวม  ประเมินและ
จัดลําดับ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย กอนที่จะทําแผน
บริหารความเสี่ยงตอไป 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยไดมีการคัดเลือกความเสี่ยง ที่อยูใน
ระดับ  E = Extreme Risk , H = High Risk  มาจัดทําเปน
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยโดยการตอบสนอง
ตอความเสี่ยงนั้น มี 4 แนวทางไดแก การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง การกระจายความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยง  การยอมรับ
ความเสี่ยง จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในระดับสูง
มาก (Extreme Risk) จํานวน 9 เรื่อง  ระดับสูง (Hight risk) 
จํานวน 21 เรื่อง  และไดแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 31 
แผนงาน และไดมีการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง มวล.ป 
2555-2556นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ (ครั้งที่ 2/2556) เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหมีการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยงใหสมบูรณ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง ใหคําปรึกษาและ 
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
กํากับดูแล ซึ่งขณะนี้อยูระหวางกระบวนการหารือและพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยและพัฒนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีความจําเปนเรงดวนเพิ่มเติม จากแผนความ
เสี่ยงโดยปกติ 
      ทั้งนี้ ในสวนของการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัดระดับที4่)ยังไม
สามารถติดตามประเมินผลในสวนของการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงไดโดยตรง เนื่องจากแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ผานมา ยังไมสามารถปรับใชไดทันที  โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  มีความเห็น
วา ควรวางโครงสรางและระบบใหเหมาะสมและเพียงพอ 
และปรับการประเมินใหมีความเหมาะสมกอนนําผลการ
ประเมินมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และควรจัดทําระบบ
ทั้งระบบใหมีความพรอมเพื่อใหการบริหารความเสี่ยง มี
ความเหมาะสมและแกไขความเสี่ยง อยางแทจริง ไมใชเพียง
การแกไขปญหาตามปกติ แตอยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยไดมี
การรายงานตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลตาม
แผนงานจํานวน 2 ครั้ง เพื่อนําเสนอ ความคืบหนาการ
ดําเนินงานระบบการบริหารความเสี่ยง 

4 ระดับการดําเนินงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและถายทอด
แผนสูการปฏิบัติ 

ระดับ 5 5 100.00 ระดับ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 3 
ระดับ (ระดับมหาวิทยาลัย ระดับพันธกิจและระดับ
หนวยงาน) 
ระดับ 2 มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรมวล. 
เพื่อนํามากําหนดเปนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 
3 ป ขางหนา คือ ในป พ.ศ.2557-2559 
ระดับ 3 มีการสื่อสารและถายทอดแผนพัฒนาเชิง
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร 2555-2557 ใหหนวยงานภายในใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
หนวยงานในปงบประมาณ2556 ผานการจัดกิจกรรม
สัมมนาชี้แจงแผน และเขาพบหนวยงานเพื่อชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (กิจกรรม DPLสัญจร) รวมถึงให
คําแนะนํา/ปรึกษาทางโทรศัพท  
ระดับ 4 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรของแผน รอบครึ่งแรกและรอบสิ้นปงบประมาณ
2556 ทั้งในระดับสํานักวิชาที่ใชงบพัฒนาวิชาการและ
หนวยงานสนับสนุน  พรอมกับรายงานผลการดําเนินงานให
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ  
ระดับ 5 มีการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการติดตาม ฯ มาดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
แผนยุทธศาสตรโดยจัดกิจกรรมระดมความเห็นผูบริหารและ
บุคลากรเพื่อทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรที่นําไปสูการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ฯ 

5 จํานวนระบบงานและ/หรือระเบียบที่ไดรับการพัฒนา เรื่อง ≥1 8 100.00 1. ระบบฐานขอมูลออนไลนเพื่อการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  สํานักวิชาสหเวช ฯ 
2. พัฒนาระเบียบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการจัดหา
รายไดจากทรัพยสินและการลงทุนพ.ศ. 2556 สวนการเงินฯ 
3. ศูนยเครื่องมือวิทย ฯ พัฒนา 5 ระบบงาน  ดังนี้  
   3.1 พัฒนาระบบการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ
หองปฏิบัติการ   
   3.2 ระบบการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  
   3.3 ระบบซอมขอมูลครุภัณฑประจําอาคาร 
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   3.4 ระบบการจัดทําคําของบประมาณและการติดตามการ
ใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3.5 ระบบการพบปะนักศึกษา/อาจารย รายวิชาโครงงาน 
4. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
สวนแผนงาน 

6 ความมีประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณตามพันธกิจหลัก  ระดับ 5 4 80.00 
 

1. มหาวิทยาลัยมีการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ 
2556 ทั้งสิ้น 1,227,247,007.53 บาท  จาก
งบประมาณที่ไดจัดสรร 1,347,757,129.88 บาท  คิด
เปนรอยละ 91.06 
2. มีผลการเบิกจายงบประมาณตามพันธกิจหลัก ดังนี้ 

2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน เบิกจาย 
1,040,255,917.03 บาท จากงบประมาณที่จัดสรร 
1,118,744,220.75 บาท  คิดเปนรอยละ 92.98 

2.2 ดานการวิจัย เบิกจาย 25,429,750.13 บาท จาก
งบประมาณที่จัดสรร 31,756,310  บาท  รอยละ 80.08 

2.3 ดานการบริการวิชาการ  เบิกจาย 9,290,651.23 
บาท จากงบประมาณที่จัดสรร 9,908,575 บาท รอยละ 
93.76 

2.4 ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เบิกจาย 
4,174,056.78 บาท  จากงบประมาณที่จัดสรร 
5,034,446 บาท รอยละ 82.91 

2.5 ดานการบริการที่มีรายรับ เบิกจาย 
18,720,508.60 บาท จากงบประมาณที่จัดสรร 
20,397,329 บาท รอยละ 91.78 

2.6 ดานการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
เบิกจาย 50,936,422.17 บาท  จากงบประมาณที่จัดสรร 



                              

 
                             

 

                                            
 W

a
la

ila
k
  U

n
iversity 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ
 2556                                167 

 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
60,954,500 บาท รอยละ 83.56 
3. มีผลการจัดซื้อจัดหาของงบลงทุนที่ประหยัดได รอยละ
4.25  เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร 
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณ  เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีการนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
ตัดสินใจในปงบประมาณ 2556 มีการประชุม จํานวน 5 
ครั้ง 

7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ระดับ ≥4 4 100.00 จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ดวยระบบออนไลน 
มีผูแสดงความคิดเห็นและรวมประเมินความพึงพอใจ จํานวน
นอยมากคือ จํานวน 14 คนจากจํานวนผูเขาชม ทั้งหมด 
1,091 คน คิดเปนอัตรารอยละ 1.56 ทั้งนี้ สามารถสรุปผล
จากผูเขารวมแสดงความเห็นจํานวน 14 คน ปรากฏวา 
บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบบริหารงานบุคคล อยูใน
ระดับ 4 คือระดับดีมาก 

8 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงดานบริหาร  ระดับ 4 4 100.00 ระดับ 1 มีแผนในการพัฒนาความกาวหนาทุกกลุมงาน 
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนการประเมินเขาสูตําแหนง 
ระดับ 3 มีการพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพสําหรับทุก
กลุมตําแหนงงาน มีหลักเกณฑการประเมินเขาสูตําแหนงโดย
พิจารณาจาก 1. ผลงาน 2. ผลการประเมินสมรรถนะ 3. 
คุณวุฒิ และ 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักเกณฑ
อื่น ตามขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑวิธีการ กําหนดระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไปใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556 และ
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ขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการประกาศใหพนักงาน
เตรียมผลงานและความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง
ดังกลาว  
ระดับ 4 มีการประเมินสมรรถนะ โดยดําเนินการในคราว
เดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร 

9 จํานวนผูเขาใชงานระบบ(นักศึกษา/พนักงาน/ผูบริหาร) คน ≥3,000 28,190 100.00     จํานวนผูเขาใชงานระบบนับจากผูเขาชมที่ไมซ้ํากันของ
ระบบสงขาวอินทราเน็ตระบบใหม ซึ่งเริมดําเนินการเดือน
มีนาคม 2556 

10 ระดับความพึงพอใจของผูเขาใชงานระบบ   (วัดจากคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของระบบและตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย) 

ระดับ ≥4 4.73 100.00     ระดับความพึงพอใจของผูเขาใชงานระบบสรุปผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการระบบ e-Services  ใน
ระยะเวลา 6 เดือน 

11 จํานวนรูปแบบและ/หรือชองทาง กิจกรรม ขาวสารสู
กลุมเปาหมายภายนอก(ศิษยเกา/ผูปกครอง/นักวิชาการ/
ผูประกอบการ/บุคคลทั่วไป) 

รูปแบบ/
ชองทาง 

2 15 750.00 1.รูปแบบที่ศูนยคอมพิวเตอรติดตอกับหนวยงานภายนอก  
จํานวน 4 รูปแบบ ดังนี ้
   1) เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://www.wu.ac.th 
   2) เว็บไซตศิษยเกา http://alumni.wu.ac.th   
   3) Facebook 
http://www.facebook.com//WalailakUniversity   
   4) YouTube  
http://www.youtube.com/user/WalailakUniversity 
2. รูปแบบที่สวนประชาสัมพันธติดตอกับหนวยงานภายนอก  
จํานวน 9 รูปแบบ  ดังนี้  
   1) สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน)  
   2) สื่อ Internet และ Intranet  
   3) เว็บไซตสวนประชาสัมพันธ http://dpr.wu.ac.th  
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   4) สื่อสังคมออนไลน Facebook ของสวนประชาสัมพันธ 
   5) สื่อเว็บไซต เชน  kapook.com, enn.co.th, 
vcharkarn.com  เปนตน  
   6) สื่อเอกสารของมหาวิทยาลัย เชน จดหมายขาว “สาร 
วลัยลักษณ” เอกสารเลม 
   7) สื่อนิทรรศการ จัดทําชุดนิทรรศการ และรวมจัด
นิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
   8) สื่อบุคคล (การตอนรับและนําชม)  
   9) สื่อพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธเนื่องในโอกาสปใหม   
   10) สื่อองคกรเฉพาะกิจ เชน ปายไวนิล Light box และ 
back drop เปนตน 
   11) สื่อกิจกรรม โดยรวมกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทั้ง ภาครัฐและเอกชน 

12 ระดับของการรับรูขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยของกลุมเปาหมาย
ภายในและภายนอก 

ระดับ ≥4 ≥4 100.00     จากการสอบถามความคิดเห็นของผูชมนิทรรศการ พบวา
มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
80  สําหรับดานการตอนรับและนําชมมหาวิทยาลัย พบวาผู
มาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจตอภาพรวมกวารอยละ 85  

13 จํานวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลาง (ERP) เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ระบบ ≥1 3 100.00     มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาจากระบบ ERP 
จํานวน 3 ระบบ  ไดแก  
  1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงิน  
  2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเรียนการสอน  
  3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานวิจัย 

14 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบงาน ระดับ ≥4 4.07 100.00     สํารวจจากผูบริหารทั้งหมด โดยแจงขอมูลทางระบบ e-
officeใหผูบริหารประเมินผานระบบออนไลน ซึ่งมีผูตอบ
กลับมา 5 คน เปนผูบริหารระดับรองอธิการบดี 2 คน 
คณบดี ผูอํานวยการศูนยและหัวหนาสวน อยางละ 1 คน  
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15 Internet  Bandwidth ตอจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ต kpbs : 1 

user 
256:1 267:1 104.30     จํานวน Bandwidth จาก Link Unnet = 1 gpbs. link 

จาก TOT = 500/300 Mpbs ซึ่งปริมาณการใชของของ
นักศึกษา จํานวน 6,650 คน และบุคลากร จํานวน 1,040 
คน 

16 มีเครือขายไรสายที่สามารถรองรับการใชงานอุปกรณที่
หลากหลายระบบมากขึ้น 

ระบบ 3 3 100.00 1.  PC, Notebook ที่ใชระบบปฏิบัติการ windows XP, 
windows7, windows8  
2. IOS Device เชน iPhone, iPad   
3.  Android Mobile/Tablet 

17 มีจํานวน Spare Part ของอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย
แบบมีสายและแบบไรสาย (เชน Switch Access Point) 

รอยละ 5 5 100.00     มีงบประมาณและแผนในการจัดหาอุปกรณ spare part 
ของอุปกรณเครือขายโดยจัดซื้อตามความตองการจริงในกรณี
ทดแทนวัสดุเดิมที่ชํารุด 

18 มีอุปกรณสํารองไฟฟาและ Spare Part ที่รองรับการใชงาน รอยละ 5 5 100.00     ในปงบประมาณ 2556 ไดมีการเปลี่ยนและติดตั้ง UPS 
ในหองคอมพิวเตอรหลัก และติดตั้ง UPS สําหรับอุปกรณ
เครือขายตามที่มีความจําเปนในการใชงานจริง 

19 สัดสวนคอมพิวเตอรตอบุคลากร  เครื่อง:คน 1:1.2 1:1.15 104.17 
 

    สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1,200 เครื่อง ตอ
จํานวนบุคลากร 1,040 คน 

ยุทธศาสตรที่ 8 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      

1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ทํางาน 

รอยละ 75 63.43 84.57     จํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,083 คน ไดรับการพัฒนา
ความรูทักษะในการทํางานจากหนวยงานภายนอกและ
ภายในจํานวน 687  คนคิดเปนรอยละ  63.43 

2 จํานวนกิจกรรม/โครงการหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรม 

15 15 100.00 1. โครงการถวยฟูสูคุณภาพ (ศูนยเครื่องมือฯ)  
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอนวัตถุรูปทรงเลขาคณิตจากไม 
3. การผลิตอุปกรณการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
Goninometer (ชุดวัดองศาการเคลื่อนไหว ROM) 
4. การเตรียมสารละลายใหถูกวิธีไมยากอยางที่คิด 
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5. การลดปริมาณของเสียที่ไดจากการวิเคราะห BOD 
6. การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่องการกําทอนของคลื่น
เสียง 
7. การพัฒนาการฟสิกส(ตนแบบ) เรื่องการใหความรอนดวย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สําหรับวิชาปฏิบัติการฟสิกส (PHY-102) 
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการหองปฏิบัติการ
ทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
9. การพัฒนา Application on Mobile สําหรับบริการ
การศึกษา (DEMO)   
10. การพัฒนาระบบนัดหมายผูบริหารออนไลน 
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุศูนย
คอมพิวเตอร 
12. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยเนนกระบวนการเรียนรู
เชิงรุกรายวิชา NUR–341การพยาบาลจิตเวชสําหรับ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 
13. การพัฒนาระบบศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย มวล. 
14. การจัดฐานขอมูลโรงแรมและรถทัวรเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจใชบริการสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการ 
15. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานประกอบการ
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ปการศึกษา 2556   

3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมองคกร โครงการ/
กิจกรรม 

5 7 140.00     ไดดําเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น  7  โครงการ ไดแก 
     1. โครงการ Green Campus  กิจกรรมธนาคารขยะ
และ CSR วลัยลักษณเพื่อปวงชน จัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2555  (Walailak for all)   
     2.  โครงการรณรงคประหยัดทรัพยากรและลดโลกรอน 
จัดสอดแทรกรวมกับโครงการวัฒนธรรมองคกรระดับ
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน วันที่ 14 มีนาคม 2556  (Walailak for all)   
     3. โครงการใครรักวลัยลักษณ ยกมือขึ้น (โครงการ
อธิการบดีพบประชาคม ) จัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 
(Pride of  Walailak)       
    4.  โครงการสงการดอวยพรวันเกิด จัดไดไมครบทุกเดือน
เนื่องจากมีกิจกรรมจํานวนมาก (Pride of  Walailak) 
      5.  โครงการเสริมสรางพลังองคกร (จิบน้ําชายามบาย 
สานสายใยวลัยลักษณ) รวมกับภาคีเครือขาย Healthy work 
place และ ภาคีเครือขายการจัดการความรู จัด 3 ครั้ง 
ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 56 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค.
56 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ก.ย.56 (Pride of  Walailak) 

6. โครงการเสริมสรางพลังองคกร  ทุงทานตะวัน จัด
วันที่ 2 พ.ค. 2556 (Pride of  Walailak) 
     7. โครงการประกวดภาพถายทานตะวัน จัดวันที่ 15 
ส.ค. - 18 ก.ย.56 

4 รอยละของหนวยงานตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร รอยละ ≥50 22.72 45.44     ในปงบประมาณ 2556 มีหนวยงานสงโครงการเขารวม
จํานวน 10 หนวยงาน   มี 15 โครงการหนวยงานจาก  44  
หนวยงาน  ที่โดดเดนในการจัดกิจกรรมไดแก ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ,สํานักวิชาการจัดการ
ซึ่งคาดวาในปงบประมาณ 2557 จะมีหนวยงานเพิ่มขึ้นและ
มีการดําเนินงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนมาก
ขึ้น 

5 จํานวนหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ
ที่จัดอบรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

หลักสูตร ≥1 3 100.00 1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ "การจับประเด็น  สรุปประเด็นดวยโปรแกรม Mind 
Manager"จัดเมื่อวันที่ 23 และ 28 พ.ค.56   
2.หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ " อิงลิชออนทัวร สู อาเซียน"
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สําหรับบุคลากร จัดวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556  
3.หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ " อิงลิชออนทัวร สู อาเซียน 
"สําหรับหัวหนาสวนหัวหนาฝาย จัดวันที่  21มิถุนายน 
2556   

6 รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม รอยละ ≥80 89.16 100.00 1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ "การจับประเด็น  สรุปประเด็นดวยโปรแกรม Mind 
Manager" มีบุคลากรเขารวม 35 คน คิดเปนรอยละ 87.5 
ของกลุมเปาหมาย 
2.หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ " อิงลิชออนทัวร สู อาเซียน"
สําหรับบุคลากร มีบุคลากรเขารวม 15 คนคิดเปนรอยละ 
100 ของกลุมเปาหมาย 
3.หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ " อิงลิชออนทัวร สู อาเซียน 
"สําหรับหัวหนาสวนหัวหนาฝาย  มีบุคลากรเขารวม 12 คน 
คิดเปนรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

7 รอยละของบุคลากรที่เขาอบรมนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ ≥80 N/A N/A     หนวยพัฒนาองคกรไมสามารถรายงานผลไดเนื่องจาก
ไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามการนําความรู ไปใช
ประโยชน     

พันธกิจยุทธศาสตร : 5 ชื่นชมคุณคาบุคลากร 
เปาประสงค : 5. งานเพิ่มผล  คนเปนสุข 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
1  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง/ชื่นชม คน ≥10 197 100.00 1. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติตามภารกิจหลัก   จํานวน  27  รางวัล 

2. รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. (บุคลากรสายวิชาการ/
สายปฏิบัติการ , หนวยงานตนแบบสถานที่ทํางานนาอยู/การ
บริการเดน) จํานวน 7 รางวัล  
3.รางวัลชื่นชมคุณคาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง
ครบปที่ 20 , 15 และ 10   จํานวน 145 รางวัล 
4. ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผู เกษียณอายุการทํางาน
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ  2556 จํานวน 6 ทาน  
5. รางวัลครูดีเดนดานความเปนครูและดานการวิจัยจํานวน 
2 รางวัล 
6. รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเดน  จํานวน 10 รางวัล 

2 รอยละของบุคลากรที่มีสุขภาวะที่ดีและมีความสุข รอยละ ≥80 85.32 100.00     วัดผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เขารวมโครงการ 
Healthy  Workplace และไดผานการประเมิน จํานวน 30 
หนวยงาน มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 924 คนจากจํานวน
พนักงานทั้งสิ้น 1,083 คน ซึ่งกิจกรรมดําเนินงานภายใต
โครงการมีดังนี้   
     1. กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน เชน 
Monthly Big Cleaning 
     2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสุขภาพ เชนกิจกรรม
ประกวดเมนูอาหารตานโรคกิจการรักวลัยลักษณ รักษณ
สุขภาพ 
     3. กิจกรรมรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 
     4. กิจกรรมอบรมอานาปนสติภาวนา 
     5. กิจกรรมขอรับการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน 
     6. กิจกรรมหนวยงานตนแบบ 

ยุทธศาสตรที่ 9 ประยุกตใชหลักคดิของการจัดการความรู ( Knowledge Management ) และองคกรแหงการเรียนรู ( Learning  Organization ) เปนเครื่องมือการพัฒนาคน 
 พัฒนางาน และพัฒนาองคกร 

 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร      
1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยใชกระบวนการจัดการความรู

(KM) 
โครงการ/
กิจกรรม 

11 14 127.27 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสุนทรียสนทนาชุมชนนักปฏิบัติ  
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนคนสรางทางรวย  
3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภารกิจดานการวิจัยครั้งที่ 1  
4. เวทีถายทอดประสบการณรุนพี่สูรุนนอง  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภารกิจดานการวิจัยครั้งที่ 3  
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบรวมบริการ
ประสานภารกิจของสวนอาคารสถานที่  
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการจัด 
UKM ครั้งที่ 23 (27 พ.ค. 56) 
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมยอยเรื่อง R2Q ใหกับศูนย
เครื่องมือวิทยฯ (12 มิ.ย. 56) 
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ R2Q ใหกับ
บุคลากรใหม (14 มิ.ย. 56) 
10. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผูบริหาร UKM เพื่อจัดทํากฎ
บัตร UKM (24 มิ.ย. 56) 
11 .  จั ด เวที แลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู การนํา เครื่ อ งมื อ  KM 
ขับเคลื่อนองคกรรวมกับคณะเภสัชศาสตร มอ. (2 ส.ค. 56) 
12. เขารวมเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 (29-30 ส.ค. 56) 
13.  จัด เวที เสวนาประสบการณในการทํ างานของผุ
เกษียณอายุการทํางานประจําปงบประมาณ2556 (18 ก.ย. 
56) 
14. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ Show &Share  การ
ประกวดภาพถายดอกทานตะวัน Pride of Walailak (18 
ก.ย. 56) 

2 รอยละของหนวยงานที่ใช KM เปนเครื่องมือในการพัฒนาคน
พัฒนางาน 

 รอยละ 100 100 100.00     เปนเครื่องมือที่ทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติและประยุกตใช
ในการทํางาน เพื่อพัฒนางาน 

3 ระดับการดําเนินงานดานการพัฒนาทุกหนวยงานสูหนวยงาน
เรียนรู  

ระดับ 5 5 100.00     มีการกําหนดประเด็นความรูในการพัฒนาดานการจัดการ
ความรู ตามแผนงานขององคกร โดยมีการกําหนด
กลุมเปาหมายเปนบุคลากรใหมที่ยังไมผาน KM และบุคลากร
เกาเพื่อตอยอด Cop อีกทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
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 ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ภายในองคกรเพื่อเผยแพรความรูที่มีใหกับผูที่สนใจ และ
จัดเก็บองคความรูตางๆ เขาระบบคลังความรูขององคกรเพื่อ
เปนแหลงศึกษาคนควาตอไป 

4 รอยละของหนวยงานที่เขารวมโครงการ R2R  รอยละ 70 18.18 25.97      มีโครงการสงเขารวมทั้งสิ้น 15 โครงการ จาก 8 
หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 18.18 ของหนวยงานทั้งหมด 
(44 หนวยงาน)  ประกอบดวย 
     1. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 8  โครงการ 
     2. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1  โครงการ 
     3. โครงการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 โครงการ 
     4. ศูนยบริการการศึกษา 1 โครงการ 
     5. หนวยพัฒนาองคกร 1 โครงการ 
     6. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 1 โครงการ 
     7. หนวยงานชวยนักบริหาร 1 โครงการ 
     8. ศูนยคอมพิวเตอร  1 โครงการ 

5 รอยละของโครงการ R2R  ที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จตอ
โครงการ R2R ที่เขารวมทั้งหมด 

 รอยละ 90 73.33 81.48     มีโครงการที่พัฒนาระบบงานสําเร็จและเสร็จสิ้นใน
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 11 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 15 โครงการ  คิดเปนรอยละ 73.33 ประกอบดวย  
1. โครงการถวยฟูสูคุณภาพ (ศูนยเครื่องมือฯ)  
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอนวัตถุรูปทรงเลขาคณิตจากไม 
3.  การผลิตอุปกรณการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
Goninometer (ชุดวัดองศาการเคลื่อนไหว ROM) 
4. การเตรียมสารละลายใหถูกวิธีไมยากอยางที่คิด 
5. การลดปริมาณของเสียที่ไดจากการวิเคราะห BOD 
6. การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่องการกําทอนของคลื่น
เสียง 
7. การพัฒนาการฟสิกส(ตนแบบ) เรื่องการใหความรอนดวย
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สําหรับวิชาปฏิบัติการฟสิกส (PHY-102) 
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการหองปฏิบัติการ
ทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
9. การพัฒนา Application on Mobile สําหรับบริการ
การศึกษา (DEMO)   
10. การพัฒนาระบบนัดหมายผูบริหารออนไลน 
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุศูนย
คอมพิวเตอร 

 

หมายเหตุ    N/A  (Not Available or Applicable or Not Complete  at Time  of Report )  หมายถึง ไมปรากฏขอมูลที่ใชไดกับกรณี หรือ ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดไมรายงานผล   ณ เวลาที่

จัดทํารายงาน  
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 ตารางที่  9 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอ 

การบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จาํนวน  10  โครงการ 
 

โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

1.  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 9 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 66 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 9 สํานักวิชา รวม 63 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาการจัดการ  
- จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนักศึกษาในกระบวนการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ไดแก  
1. กิจกรรมนํารอง Work Based Learning 

 
 
 
ดําเนินกิจกรรมโดยเนนการเรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานในสถานที่จริงที่ตรงตาม

สายอาชีพของสาขาวิชาที่เรียน โดยใชการเรียนการสอนในรูปแบบ Work - based Learning 
หรือ “การเรียนรูโดยใชการทํางานเปนฐาน” โดยสํานักวิชาการจัดการ ไดรวมกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จัดโครงการ Work-Based Learning (WBL) @ Koh 
Samui โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางทฤษฎีรวมกับ
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง เกิดการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จน
สามารถสังเคราะหเปนองคความรูใหมที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในการทํางานได 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรบัญชี จัดประชุมคณาจารยและบุคลากรในหลักสูตรบัญชี  เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และจัดทํา มคอ. 7 สําหรับการจัดการเรียนการสอนและโครงการที่เกิดขึ้นในปการศึกษาที่
ผานมา และเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
อนาคต รวมทั้งการจัดทําแผนโครงการแขงขันทางบัญชีสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามแผนที่วางไวของหลักสูตร  
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรเศรษฐศาสตร จัดประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู และทําความเขาใจรวมกันเพื่อเตรียมความพรอม
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อันจะสงผลใหการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรม จํานวน 
3 ครั้ง ในหัวขอดังนี้ 
 1. สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ (3 ครั้ง) ทําอยางไรจึงจะสําเร็จ 
 2. มคอ. 5 และ มคอ. 7  เสร็จไดไมยากเย็น 
 3. ศตวรรษที่ 21 century ภาษาและอาเซียน 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรบริหารธุรกิจ  จัดประชุม เพื่อรวมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสะทอนการเรียนการสอน 
โครงการที่เกิดขึ้นในปการศึกษาที่ผานมา และเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน และโครงการของหลักสูตรที่กําลังจะเกิดขึ้นในปการศึกษาถัดไป อันจะสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนและโครงการของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมหารือ
ครั้งแรกของหลักสูตรไดมีการหารือเกี่ยวกับการทํา มคอ.7  และการจัดทําแผนการเปด
รายวิชาในหลักสูตรเดิม 2549 และ หลักสูตรใหม 2554  

5.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพบัณฑิต       สํานักวิชาการจัดการ ไดจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และเสริมสราง
ศักยภาพ ประกอบดวย 

1. การใหความรูดานการปฏิรูปการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผูเชี่ยวชาญ ทางดาน
การจัดการเรียนรู 2 ทาน คือ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร  และ ศ.นพ.วิจารณ พานิช  ซึ่งไดสราง
แรงบันดาลใจใหคณาจารย ไดเห็นมุมมองในการปรับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอาจารยผูสอนจะตองเปนผูที่สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา 
ในการแสวงหาความรูและตอยอดความรูใหเกิดชิ้นงานที่โดดเดน 

2. การรวมเสวนา โดยศิษยเกาสํานักวิชาการจัดการ ในหัวขอ “การสรางแรงบันดาลใจ
และมุมมองการพัฒนา WMS” เปนการแลกเปลี่ยนความรู การใหมุมมองในการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองกับผูเรียนและความตองการของตลาดแรงงาน 

3. การเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนเทศเพชรบุรี  
มีการเยี่ยมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบ
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

อาเซียน การบริหารจัดการของคณะที่สามารถสรางรายไดใหกับคณะไดตลอดป 
4. การรายงานผลการดําเนินโครงการ และผลการประเมินการประกันคุณภาพ เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักวิชาการในปงบประมาณถัดไป 
5. การจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร เปนการนําความรูและขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ มาจัดทําแผนพัฒนาการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร 
6. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สํานักวิชาการไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารยและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต ไดแก 
1. กิจกรรมสัมมนาในหัวขอ “WMS Strategic Thinking For Working 

Development”  
2. กิจกรรม WMS How to become a High-performance organization 
3. การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ จรรยาบรรณของความเปนอาจารย บทเรียนและ

ประสบการณที่มีคุณคา 
4. กิจกรรม Best Practice in Active Teaching 
5. กิจกรรมพัฒนาบัณฑิต อาทิ การเลาประสบการณและความสําเร็จในการไปศึกษา

ภาษาในตางประเทศ โดย นักศึกษาหลักสูตรการทองเที่ยวและการบริการ  การแลกเปลี่ยน
แนวทางในการเรียนและการทํากิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํา
ผลไปขยายตอใหกับนักศึกษาคนอื่น ๆ เปนตน ซึ่งทางสํานักวิชาการจัดการ ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหมีขึ้นประจําทุกเดือน 

7. จัดประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาดานการจัดการระดับชาติ จัดงานประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติภายใตชื่อ “วลัยลักษณวิจัยทางการ
จัดการ ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย 
ไดมีเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มีการเผยแพรผลงานวิจัย อันนํามา
ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติตอไป ซึ่งงานประชุม
วิชาการครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่ งแวดลอม” และการเสวนาในหัวขอ “ Green and Innovation 
Management strategies in Business นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานวิชาการ
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

ทางดานการจัดการ โดยมีนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาตางทั้ง
ประเทศ จํานวน 12 สถาบัน  

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
8. จัดทําเอกสารจดหมายขาวภาษาจีน (Chinese Newsletter) 

 
จัดทําเอกสาร Chinese Newsletter จํานวน 100 เลม เพื่อใชในการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร ความรูดานภาษาจีน 
9. สัมมนาอาเซียนศึกษา จัดสัมมนาใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา REG-793 นําเสนอโครงการที่ได

ดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 3/2555  ซึ่งไดกําหนดหัวขอใหนักศึกษาแตละกลุมจัดทํา
โครงการ และเชิญนักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาเปนผูวิจารณ  ใหคําแนะนําเพื่อให
เกิดการปรับปรุงผลงานใหดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีการตอบขอซักถามระหวางนักศึกษาและ 
ผูวิจารณ  มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 142 คน 

10. โครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปลวรรณกรรมแปลอินโดนีเซีย 
และการพัฒนาทักษะทางการเขียนบทความวิชาการ 

1. จัดกิจกรรมบรรยายและ workshop ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการแปลวรรณกรรม
อินโดนีเซีย  ใหนักศึกษาไดฝกแปลวรรณกรรม การนําเสนอผลงานของตนเอง รวมทั้งมีสวนรวม 
ในการปรับแกประโยคใหมีความสมบูรณถูกตองตามหลักภาษาไทย ทําใหนักศึกษาไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะตนเองได มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 36 คน 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนเชิงวิชาการและสารคดีใหกับนักศึกษาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาชั้นปที่ 2 และ 4 ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูไปใชประโยชนใน
การปรับแกงานเขียนของตนเอง ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกงานเขียนของนักศึกษาที่มีคุณภาพไป
ตีพิมพในสารอาเซียนศึกษา มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 39 คน 

11. เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดสัมมนาเรื่อง “การศึกษาสูอาเซียน: มิติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมี
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ เปนองคปาฐก ในเรื่อง “อาเซียน:ใกลกันหรือ
ใกลชิด” จากนั้น เปนการบรรยายพิเศษเรื่อง “จินตนาการคือบทสนทนาวาดวยเรื่องที่เปนไปได : 
ขอเสนอจากพระพุทธองคและขงจื่อ” โดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันต  เรื่อง “ฉันคือใครใน
อาเซียน: สูวิธีวิทยาแบบเพื่อนบานศึกษา” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร  เรื่อง “General 
Education : The Malaysian Experience” โดย Dr.Roosfa Hashim จาก Universiti 
Putra Malasia จากนั้นเปนการเสวนาเรื่อง “ประสบการณการจัดการเรียนการสอนวิชา
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ศึกษาทั่วไป” มีผูเขารวม จํานวน 309 คน 
ทั้งนี้การสัมมนายังมุงแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อ

เปดประตูสูอาเซียนและรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคลองกับองคความรูที่มีความเปนพลวัต เพื่อ
เกื้อหนุนใหนักเรียน/นักศึกษาสามารถปรับตัวไดในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง โดยหวังวาความ
คิดเห็นและผลที่ไดจากการสัมมนาจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป และอาเซียนศึกษา 

12. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ดานสังคมศาสตร จัดกิจกรรมโดยการบูรณาการโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ดานสังคมศาสตร  มีผูเขารวม จํานวน 309 คน ลักษณะการจัดกิจกรรมคือ จัดสัมมนาหัวขอ 
“การศึกษาสูอาเซียน: มิติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมีศาสตราจารยเกียรติคุณ  
ดร.เจตนา นาควัชระ เปนองคปาฐก ในหัวขอ “อาเซียน:ใกลกันหรือใกลชิด” จากนั้น เปนการ
บรรยายพิเศษ หัวขอ “จินตนาการคือบทสนทนาวาดวยเรื่องที่เปนไปได : ขอเสนอจาก 
พระพุทธองคและขงจื่อ” โดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันต หัวขอ “ฉันคือใครในอาเซียน:  
สูวิธีวิทยาแบบเพื่อนบานศึกษา” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร   

13. กิจกรรม Special Guest Lecture 1. จัดบรรยายพิเศษรายวิชา POL-413 ในเรื่อง "ประวัติศาสตรฉบับยอของลัทธิเสรีนิยม
ใหม (A Brief History of Neoliberalism) ซึ่งไดใหความรูเรื่องลัทธิเศรษฐกิจ การเมืองแบบ
เสรีนิยมใหมแกนักศึกษา มีกิจกรรมถาม-ตอบจากนักศึกษาและผู เขารวมเสวนา ทําให
นักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักทฤษฎีมากขึ้น มีผูเขารวม จํานวน 117 คน 

2. จัดบรรยายพิเศษรายวิชา POL-223 ในเรื่อง "พัฒนาการและแนวคิดธรรมาภิบาลกับ
รัฐศาสตรและการบริหารรัฐกิจ"  และเรื่อง "กระบวนการสรางธรรมาภิบาลในสังคมการ
เมืองไทย : กรณีการสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาล" ซึ่งผูเขารวมจะไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พัฒนาการและแนวคิดธรรมาภิบาลกับรัฐศาสตรและการบริหารรัฐกิจ และกระบวนการสราง
ธรรมาภิบาลในสังคมการเมืองไทย อีกทั้งนักศึกษามีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางความรูความเขาใจในองคความรูมากขึ้น มีผูเขารวม จํานวน 61 คน 

3. การจัดบูรณาการรายวิชา POL-327 ทฤษฎีการเมืองและความเปนการเมือง กับวิชา 
POL-216 การเมืองและจริยธรรมทางการเมือง โดยการบรรยายในเรื่อง ปรัชญาการเมือง
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ของรุสโซในประวัติศาสตรการเมืองไทยรวมสมัย และทฤษฎีความยุติธรรมของจอหน รอลว  
และไดเสวนาหนังสือ เรื่อง ความเรียงวาดวยตนกําเนิดและรากฐานแหงความไมเทาเทียมกัน
ของมวลมนุษยชาติ  ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางปรัชญาของรุสโซและทฤษฎี
ความยุติธรรมของจอหน รอลว มีผูเขารวม จํานวน 122 คน 

4. จัดบรรยายพิเศษรายวิชา POL-103 รัฐ องคการ และประชาชนในการเมืองระหวาง
ประเทศ  ในเรื่อง ทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย  ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูใหม ๆ และ
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรมีผูเขารวม จํานวน 137 คน 

5.  จัดสัมมนาความคิดทางกฎหมายและการเมืองของ Charl Schmitt  บรรยายพิเศษใน
เรื่อง ทฤษฎีรัฐธรรมนูญของ Carl Schmitt  เรื่อง เอกเทวนิยมกับ Carl Schmitt  และเรื่อง 
ความรุนแรง-อํานาจอธิปตย-ประชาธิปไตย  ซึ่งนักศึกษาและอาจารยที่เขารวมโครงการได
แลกเปลี่ยนความเห็นทําใหไดรับความรูมากขึ้น มีผูเขารวม จํานวน 95 คน  

6. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ณารค ลากอง กับจิตวิเคราะหในชีวิตประจําวัน และ เรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศแนวจิตวิเคราะห  ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูทางดาน
จิตวิเคราะหและสามารถนําความรูที่ไดไปใชวิเคราะหปรากฏการณการเมืองได และไดเรียนรู
แนวคิดใหม ๆ ในการศึกษาดานความสัมพันธระหวางประเทศ มีผูเขารวม จํานวน 131 คน 

7. จัดบรรยายพิเศษในรายวิชา POL-417 (อํานาจและนโยบาย) เรื่อง บทบาทของ
มหาอํานาจ (สหรัฐอเมริกา) กับอิทธิพลและกระบวนการใชอํานาจในการกําหนดวาระของโลก
ยุคใหม  ซึ่งนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอยาง
เกี่ยวกับตัวกระบวนการใชอํานาจและการกําหนดวาระของโลกยุคใหมมีผูเขารวม จํานวน 36 คน 

8. จัดบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "มองความขัดแยงและการปรองดองสังคมการเมืองไทย ผาน
งานวิจัยสถาบันพระปกเกลา" ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูประเด็นการศึกษาประวัติการ
เมืองไทย ประเด็นความขัดแยงทางการเมืองมีผูเขารวม จํานวน 63 คน 
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สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
14. โครงการพัฒนากลุมวิจัยดานโมบายเทคโนโลยี 

 
ไดมีการดําเนินงาน ๒ กิจกรรม คือ  
     ๑. ประสานงานในการนํา Application ที่นักศึกษาพัฒนาไดไปใชเชิงธุรกิจ โดยขณะนี้ได
ดําเนินการติดตอใหนักศึกษาที่พัฒนา Mobile application และ Game on Mobile ไดมี
โอกาสนําเสนอผลงานของตนกับบริษัทที่สนใจ 
     ๒. จัดเตรียม Facility รองรับการพัฒนากลุมวิจัย ไดจัดซื้ออุปกรณเพื่อสนับสนุนโครงการ
ตามที่ไดกลาวไวขางตนเรียบรอยแลว และไดจัดเตรียมหองวิจัยและที่ปรึกษา ณ อาคาร
วิชาการ ๖ ชั้น ๒ ซึ่งเปนการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานของโครงการ 

     สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมการพัฒนา Application บน Mobile device ตาง ๆ 
นั้น  ไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากในขั้นตอนของการจัดเตรียม Facility ลาชากวา
กําหนด ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองดําเนินกิจกรรมดังกลาวน้ีปการศึกษาหนา 

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
15. Structural Lightweight Design Workshop (ARC-341) 

 
จัดกิจกรรมโดยมอบหมายโจทยใหนักศึกษาแตละกลุมทําการเสนอแนวความคิดและทํา

หุนจําลอง  ซึ่งผลของการจัดทํา Post Test ภายหลังการทํากิจกรรมพบวานักศึกษามีความรู
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 85 มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น  และผลคะแนนประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษา 30 คน ไดระดับคะแนน 3.96 จากคะแนนเต็ม 5  อยูในระดับดี   

16. การปฏิบัติการออกแบบและกอสรางโครงสราง Lightweight Structure (ARC-432) อยูระหวางการดําเนินการ (การดําเนินงานเกินงบประมาณที่ตั้งไว และใชเวลามากกวาที่
วางแผนในเบื้องตน) 

17. ทัศนศึกษาสถาปนิก 56 และดูงานสถาปตยกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 นํานักศึกษาชั้นปที่  1 จํานวน 22 คน ออกทัศนศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2556 

18. กอสรางออกแบบ งานระบบ งานออกแบบ จังหวัดภูเก็ต นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 14 คน ดูงานการออกแบบ งานระบบอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ  จังหวัดภูเก็ต  ระหวางวันที่ 24-25 พ.ย.2556 

19. กอสรางออกแบบ งานระบบ งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 ออกศึกษาระบบโครงสรางและอุปกรณอาคารดานสถาปตยกรรม ณ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 13-18 ม.ค. 2556 
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20. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนออกแบบอุตสาหกรรม นํางานบริการวิชาการโครงการ “การใหคําปรึกษาแนะนําผลิตภัณฑโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค” ซึ่งดําเนินใหกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 10 กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2556 มาใชบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา  
IND-262 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 ในภาคการศึกษาที่ 3/2555 (ระหวางเดือน
ธันวาคม 2555-มีนาคม 2556) โดยนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจแหลงวัสดุ ผูประกอบการ
หัตถกรรมและแนวทางในการออกแบบมาเปนขอมูลในการเรียนการสอน (ไมมีคาใชจาย 
ในการดําเนินงาน) 

21. เผยแพรผลงานวิชาการผานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ดําเนินการจัดทําเว็บไซต โดยจัดจาง บริษัทชารโคล จํากัด เขามาทําการวางระบบรูปแบบ 
โดยปจจุบันไดดําเนินการอัพเดตขอมูล ขาวสารของสํานักวิชาฯ เพื่อประชาสัมพันธใหผูที่สนใจ 
ไดรับทราบ โดยเฉพาะกลุมผูที่ตองการศึกษาตอใน 2 หลักสูตร ของสํานักวิชา โดยเว็บไซต
ดังกลาวจะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจในการเรียนการสอนของทั้ง 2 หลักสูตรไดเปน
อยางดี   นอกจากนี้ยังเปนชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ 
สํานักวิชา รวมทั้งใชเปนแหลงเรียนรูและคนควาหาความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรม
และการออกแบบ ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบการสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ  และปรากฏวามี
ผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอในสํานักวิชาเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากระบบยังไมสมบูรณ อยูในชวง
ของการปรับปรุงกรอบโครงสรางของเว็บไซตใหสมบูรณ  ซึ่งคาดวาระบบจะเสร็จสิ้นภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2556 นี้  และจะทําใหอาจารยผูดูแลระบบสามารถอัพเดตขอมูลไดงาย
และเร็วขึ้น 

22. จัดโครงการประกวดแบบระดับชาติและระดับนานาชาติ  สงผลงานนักศึกษาเขาประกวด 10 ชิ้น จากรายวิชาการออกแบบ 6  และรายวิชาการ
กอสรางอาคาร 7 

23. จัดโครงการประกวดแบบ   นักศึกษาการออกแบบอุตสาหกรรม 4 คน ไดรับคัดเลือกแบบเพื่อจัดทําผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร 
รวมแสดงในงาน Thailand International Furniture Fair 2013 

24. ศึกษาดูงานการกอสรางอาคารขนาดเล็ก กิจกรรมจัดขึ้นในชวงระหวางการเรียนการสอนรายวิชา ARC-341 โครงสรางอาคาร  
โดยมีการมอบหมายโจทยใหนักศึกษาแตละกลุมทําการเสนอแนวความคิดและทําหุนจําลอง  
ซึ่งสรุปผลโครงการได ดังนี้ 
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ผลของการจัดทํา Post Test ภายหลังการจัดทํากิจกรรมพบวานักศึกษามีความรูทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม  โดยรอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น 

2. จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 28 คน ไดระดับคะแนน 3.96 
จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดี 

3. มีคาใชจายเกิดขึ้น 750 บาท 
25. จัดโครงการวิทยานิพนธดีเดนแหงป (สาขาวิชาสถาปตยกรรม) จั ดส ง ผลง านไปยั งสภาคณบดี คณะ สถาป ตยกรรมศาสตร แห งปร ะ เทศไทย 

กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อนําไปเผยแพรตอสาธารณะในรูปแบบ
นิทรรศการและหนังสือรวบรวมผลงานวิทยานิพนธดีเดนแหงป โดยมีโครงการที่คัดเลือกจัดสง
ไป 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการโรงแรมที่พักตากอากาศ 120 หอง อําเภอตะกั่วปา  
จังหวัดพังงา 2) โครงการศูนยศึกษาและอนุรักษพันธุไมอุทยานแหงชาติเขาหลวง อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3) โครงการศูนยศึกษาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต (ทั้งนี้ ผลงานทั้ง 3 โครงการไมไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการใหผานเขารอบ) 

26. อบรมประกันคุณภาพระหวางสถาบัน สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
บุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจบทบาทหนาที่ และความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนําความเขาใจไปเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
สถาบันใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยไดเชิญ รศ.จันทนี เพชรานนท ซึ่งเปนวิทยากรที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามาบรรยายใหความรูแกบุคลากร  ซึ่งผล
คะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการโดยภาพรวม ไดคะแนน 3.96 จาก
คะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดี  และผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจในประโยชนที่
ผูเขารวมโครงการไดรับและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ไดคะแนน 
4.81 จากคะแนนเต็ม 5  อยูในระดับดีมาก 

27. สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2556 โดยไดเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอก คือ รศ.ดร.นภดล  
สหชัยเสรี อ.ธันว ศรีจันทร และ รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับ
การบูรณาการการเรียนการสอนใหกับคณาจารยของทั้ง 2 สาขาวิชา ในวันที่ 13 มี.ค.56 
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

28. โครงการจัดการความรู (KM) "เสวนาสถาปตยฯ (ออกแบบ แอบบอก) สาขาสถาปตยกรรมจัดโครงการการจัดการความรู (KM) เสวนาสถาปตย ฯ (ออกแบบ 
แอบบอก)  โดยมีวัตถุประสงคเพี่อใหเกิดประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสังคมวงกวาง  
ซึ่งผลที่ไดรับคือ อาจารย นักศึกษาและผูสนใจที่เขารวมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
ตรงดานการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งยังสามารถนําผลการจัดการความรูไปใช
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐาน
คุณวุฒิและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

29. ศึกษาดูงานการกอสรางอาคารสาธารณะขนาดกลาง จัดศึกษาดูงานอาคารสาธารณะขนาดกลางประเภทโรงแรมพักตากอากาศ ณ จังหวัด
กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 17-18 พ.ย. 2555 

30. ประชาสัมพันธหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม นํานักศึกษาออกประชาสัมพันธหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ระหวางวันที่ 20-22 
ก.พ. 2556 ณ จังหวัดสงขลา 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
31. จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เนนการเรียนรูเชิงรุก 

 
สํานักวิชา ฯ สนับสนุนให อ.อุษา นวมเพชร และ อ.กําไล สมรักษ เขารวมประชุมการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
32. พัฒนารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเนนการเรียนรูเชิงรุก  1. ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 สํานักวิชา ฯ  ไดเปดการเรียนการสอนรายวิชา 

NUR-207 โภชนาการและโภชนบําบัด โดยใชบทเรียนบนเว็บไซต สื่อวีดิทัศน กิจกรรมการเรียน
การสอน  เชน  กระดานเสวนา บน m-Learning ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาได 
แสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหารายวิชาที่ไดเรียนรู 

2. ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 สํานักวิชาฯ ไดเปดการเรียนการสอนรายวิชา 
NUR-341 การพยาบาลจิตเวช โดยใชบทเรียนบนเว็บไซต สื่อวีดิทัศน กิจกรรมการเรียนการ
สอน  เชน  กระดานเสวนา แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน บน m-Learning ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดกระบวนการการเรียนการสอน สามารถ 
แสดงความคิดเห็น สรุปเนื้อหารายวิชาที่ไดเรียนรู เปนตน 

33. พัฒนาใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูเชิงรุก เชน e-Learning สงเสริมใหมีสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาล  โดยสนับสนุนให น.ส.กชพรรณ  
นุนสังข  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เขาอบรมการ What’s Animation สรางสรรคการตูน 
แอนิเมชั่นดวย Flash รุนที่ 2 เพื่อนําความรูมาผลิตสื่อทางการศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร 
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

34. สงเสริมกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและหองปฏิบัติการ สํานักวิชา ฯ สนับสนุนใหทุกรายวิชานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหการเรียนการสอน
และหองปฏิบัติการ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น 

35. อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียน
การสอนเนนการเรียนรูเชิงรุก 

จัดอบรมการใช m-Learning ใน รายวิชา NUR-207 โภชนาการและโภชนบําบัด ใน 
ภาคการศึกษาที่  1/2556 และรายวิชา NUR-341 การพยาบาลจิตเวช ประจํา 
ภาคการศึกษาที่  2/2556 ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาเรียนรู เนื้อหารายวิชาไดดวยตนเอง  
ทุกสถานที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีกิจกรรมกระดานเสวนา ใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมและรวม
แสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน 

36. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูตลอดกระบวนการเรียนการสอน รายวิชา NUR-207 โภชนาการและโภชนบําบัดประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ
รายวิชา NUR-341 การพยาบาลจิตเวช ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556   ใหจัดรูปแบบ
การเรียนที่นํา M-learning มาใชประกอบการเรียนการสอน  

37. สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกันเปนกลุม ดําเนินงานรวมกับกิจกรรมที่ 36  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
38. จัดกิจกรรม SPA วิชาการ 2556 

 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ระหวางนักศึกษาของสํานักวิชาและนักเรียนระดับ

มัธยมในสถานศึกษาใกลเคียง ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556 
39. จัดกิจกรรม 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทยไทย มิ่งขวัญราชาวดี จัดกิจกรรม ณ โรบินสัน โอเชี่ยน จังหวัดนครศรีธรรมราช  หางสรรพสินคาโลตัส อําเภอ

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมประกอบดวยการ  
- จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรวิชาชีพเทคนิคการแพทย ความรูดานสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมการแสดง หรือเวทีเสวนาเผื่อเผยแพรวิชาชีพ และใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 
-  รวมออกหนวยรับบริจาคโลหิต 
-  ออกหนวยตรวจสุขภาพทางหองปฏิบัติเบื้องตน 

40. กิจกรรมเทคนิคการแพทยวลัยลักษณเพื่อชุมชน จัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู เขารวมประกอบดวยนักเรียน  
ครู ประชาชนหมู 3 ชุมชนบานบางคู จํานวน  136 คน นักศึกษาเทคนิคการแพทยชั้นปที่ 3-4  
จํานวน 58 คน นักศึกษาเทคนิคการแพทยชั้นปที่  3 จํานวน 36 คน คณาจารยหลักสูตร 
เทคนิคการแพทย จํานวน  13 คน ดําเนินการตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยใชแบบสอบถาม 
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- การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ําหนักสวนสูง 
- การตรวจภาวะซีด (ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน) การตรวจกรองธาลัสซีเมีย 
- การตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด 
- การตรวจหาหนอนพยาธิ (และเรียกตรวจซํ้าในผูที่มีประวัติติดเชื้อที่ไดรับยาแลว) 
- การคนหาปญหาทางจุลชีววิทยาในชุมชน และพัฒนากระบวนการวิจัยทางจุลชีววิทยา 

ของนักศึกษา 
- จัดบรรยายพอสังเขปเกี่ยวกับความสําคัญในการตรวจภาวะซีด  การตรวจวัดระดับ 

น้ําตาลในเลือดและการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดของคนในชุมชน 
- จัดนิทรรศการใหความรูในการดูแลสุขภาพใหกับนักเรียน ผูปกครอง ผูเขารวมกิจกรรม

ในชุมชน 
41. กายภาพบําบัดเพื่อชาวสิชล จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนํานักศึกษา 

ใหบริการทางกายภาพบําบัด เชน ในกลุมผูปวยเบาหวาน ความดัน โรคจิตเวช และภาวะตั้งครรภ 
เปนตน 

42. กายภาพบําบัดเพื่อผูสูงอายุ สอนการดูแลตัวเองดวยทาออกกําลังกายที่เหมาะสมในโรคเรื้อรังตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ ซึ่ง
มีผูเขารวม จํานวน 45 คน 

43. กายภาพบําบัดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรม ณ ศาลาวัดขรัวชวย หมูที่  14 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 

44. เยี่ยมบานผูพิการ สรรสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการ 
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดําเนินการ ณ หมูที่ 1 - 9  ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2556 โดยนํานักศึกษาลงเก็บ
ขอมูลและปญหาของผูพิการในชุมชน 

45. อบรม Mind Mapping Workshop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
กายภาพบําบัด 

จัดกิจกรรมแกนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัดชั้นปที่ 2 จํานวน 53 คน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2556 

46. อบรมการใช M-Learning จัดกิจกรรมแกนักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 1  2 และ 4 จํานวน 50 คน เมื่อ 23 -
24 กรกฎาคม 2556 

47. เปดโลกกายภาพบําบัด  เนื่องในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 2555 จัดโดยนักศึกษากายภาพบําบัดชั้นปที่ 2 เมื่อ 22-24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  
ณ โถงดานลางอาคารไทยบุรี 
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48. จัดกิจกรรมพี่นองรวมใจ  มอบใหชุมชน จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด จํานวน 230 คน ณ รพสต.บานโรงเหล็ก ตําบล
นบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

49. วันเด็กแหงชาติ อนามัยสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยปลอดโรค จัดนิทรรศการใหความรูดานการอนามัยสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยปลอดโรค ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในชวงเดือนมกราคม 2556  

50. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร  อนามัยสิ่งแวดลอม อาหารปลอดภัย จัดนิทรรศการใหความรูดานการ อนามัยสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในชวงเดือนสิงหาคม 2556 

51. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดําเนินการวิเคราะหสถานการณการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของ
หลักสูต รอาชี วอนามัยและความปลอดภัย จั ดทําร ายละ เอียดวิชาที่ สอดคลองกับ 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน Active learning ของรายวิชาในหลักสูตร โดยดําเนินการ
ในชวงกอนเปดภาคการศึกษา 3/55 และ 1/56 โดยกิจกรรมประกอบดวยการกําหนด
เนื้อหารายสัปดาห รายละเอียดวิธีการสอน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การวัดและ
ประเมินผล โดยมีการประชุมกลุมอาจารยที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ครั้ง 

52. พัฒนาการเรียนการสอนดวย CAI และการทําวิจัยในชั้นเรียน จัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนดวย CAI และการทําวิจัยในชั้นเรียนใหแกคณาจารย 
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 20 คน 

53. พัฒนาสุขภาพชุมชน (รายวิชาชุมชนกับสุขภาวะ) จัดทําประชาคมเพื่อพิจารณากําหนดความจําเปนดานสุขภาพ  ดานบริการวิชาการ  ดาน
การวิจัยที่เปนไปตามความตองการของชุมขนประชาชน และแกนนําชุมชน ในเขตพื้นที่  
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน ระหวางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2555 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
54. อบรมเชิงปฏิบัติการ m-Learning 

 
สํานักวิชาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ m-Learning มีผูเขารวมโครงการ จํานวน  

11 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ 4.77  
55. พัฒนาศักยภาพผูปวยจําลองเพื่อการเรียนการสอนชั้นคลินิก สํานักวิชาดําเนินการเตรียมผูปวยจําลองเพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา CCS-412 

การแกไขปญหาหลักทางคลินิก ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 โดยฝกซอมอาจารยผูปวย
จําลองในสวนของการตอบคําถามในการซักประวัติ และการตรวจรางกาย  

56. จัดกิจกรรม Leadership in Professional จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางภาวการณเปนผูนํา  การเขาใจตนเอง  รูจักตนเอง และบุคคล
อื่น 
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57. เตรียมความพรอมสําหรับการเรียนแบบ PBL และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ
การการเรียนรูของนักศึกษาแพทยใหมเรื่อง  Learning how to learn 

สํานักวิชา ฯ กําหนดจัดโครงการในวันที่ 3 และ 13 สิงหาคม 2556 ณ หองบรรยาย 2 
และหองเสริมทักษะวิชาชีพแพทย 1-6 อาคารศูนยเครื่องมือฯ 6 (B6) อยูระหวางขั้นตอน
การเตรียมงานและกําหนดการตาง ๆ 

58. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช Lab Tutor Software ในการเรียนปฏิบัติการ
สรีรวิทยา 

สํานักวิชาไดจัดอบรมใหกับนักศึกษาแพทย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสวนของ
การเตรียมความพรอมในการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ดานสรีรวิทยา 

59. อบรมเชิงปฏิบัติการ Thinking Skills ในรายวิชา MSS-102 สํานักวิชาจัดกิจกรรม Thinking Skill ใหกับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 จํานวน 48 คน มี
ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก 4.50 คะแนน 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
60. การจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อเสริมสราง Active  Learning 

 
สํานักวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning ใน 28 รายวิชา 

และไดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active  Learning โดย
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1-2 คือ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active  Learning  ในรายวิชาของสํานักวิชาเภสัชศาสตร ผาน 1) การนําเสนอ
ของนักศึกษาในโครงการปญหาพิเศษทางเภสัชกรรม และผานรายวิชา PHA-565 ปญหา
พิเศษทางเภสัชกรรม มีนักศึกษาเขารวม 88 คน  2) การสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร ผาน
รายวิชา PHA-352 ความรูเบื้องตนทางเภสัชพฤกษศาสตร ฯ มีนักศึกษาเขารวม 32 คน  ซึ่ง
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมมากกวา 4 (คะแนนเต็ม 5) 

61. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเนนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

จัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 86 คน เขา
สอบใบประกอบวิชาชีพทุกคน  มีผูสอบผานขอเขียนจํานวน 78 คน (รอยละ 90.70) เพื่อ
เขาสอบรอบปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบผานทั้งสองรอบและไดรับใบประกอบวิชาชีพใน
ครั้งแรกมีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 61.63 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
62. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูฝกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
จัดสอนเรื่อง 1) Syntax ของภาษา c และการเขียนโปรแกรมเบื้องตนพรอมทําโจทย  

2) Array และการวนลูป และ 3) สอนเรื่องการเขียนโปรแกรมเปน function โดยมีนักศึกษา
เขารวม 76 คน 
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63. จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรายวิชาระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอรสูการปฏิบัติจริง จัดโครงการคอมพิวเตอรคลินิก ณ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตลอด 
ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 19 คน 

สวนสงเสริมวิชาการ เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 2 
กิจกรรม ดังนี้ 

 

    1. ปรับปรุงหองเรียนแบบ Active Learning ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เปนที่เรียบรอยแลว และอยูระหวาง
การปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 ซึ่งคาดวาจะเปดใชงานในภาคการศึกษาที่ 3/2556 

    2. สงเสริมการเรียนรูเชิงรุก ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก ดังนี้ 
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 

จํานวน 7 รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2555 จํานวน 5 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 1/2556 
จํานวน 5 รายวิชา 

2. จัดประชุมคณะทํางาน ฯ Active Learning และ PBL 4 ครั้ง 
3. จัดทํารายงานการวิจัยติดตามผลการจัดการเรียนรูเชิงรุกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับอาจารย 
5. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
6. สํารวจขอมูลการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก และจัดทําสื่อการเรียนรูเชิงรุก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดแก จุลสาร PBL วลัยลักษณ ที่คั่นหนังสือ PBL สําหรับใชในการ
อบรมและการเรียนการสอน และวิดีทัศน PBL ฉบับประชาสัมพันธ 

7. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต Active Learning ผานทาง url : 
http://active-learning.wu.ac.th 

2.  โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 9 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไป จํานวน 24 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาการจัดการ 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดจัดโครงการเรียน
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

ภาษาอังกฤษในตางประเทศ (In-Country) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3  
ณ สถาบัน  Malaysian Hospitality College (MH College) ตั้งแตเดือน มกราคม-
กลางเดือนเมษายน 2556 โดยมีนักศึกษาเขารวมในครั้งแรก จํานวน 53 คน และมีผูแทน
ของหลักสูตร ทําหนาที่ประสาน ดูแล และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการ
เรียนในตางประเทศ โดยใชรูปแบบการเรียนแบบ Block Course โดยมีรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 หนวยวิชา ประกอบดวย ENG-106 Integrated English Skills  
ENG-107 English for Aesthetics และ ENG-109 English for Social Sciences และ
วิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพของหลักสูตร จํานวน 1 หนวยวิชา รวมทั้งสิ้น 4 หนวยวิชา 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
2. กิจกรรมเสริมความรูคูประสบการณชีวิตใกลชิดประเทศเพื่อนบาน 

 
นํานักศึกษาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาและสถานที่สําคัญตาง ๆ  

ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร  มีผูเขารวม จํานวน 32 คน ประกอบดวย นักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตร 27 คน อาจารย 2 คน บุคลากร 3 คน 

 
3. จัดสัมมนาวิชาการประจําปทางรัฐศาสตร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง“นักศึกษารัฐศาสตรกับการปรับตัวสูบริบทใหมกับการกาวขาม

ภาวะทาทายแหงศาสตร”  เรื่อง “การเรียนการสอนรัฐศาสตรในสังคมการเมืองระยะเปลี่ยน
ผาน”  เรื่อง “แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองเพื่ออธิบายการเมืองไทย”  และเรื่อง “ความทรง
จําทางการเมืองในสังคมรวมสมัย” มีผูเขารวม จํานวน 378 คน  และเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ขอจํากัด และโอกาสในการใชแนวคิดรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เพื่อการ
อธิบายปรากฏการณทางการเมืองไทย” และไดนําเสนอบทความของนักศึกษา จํานวน  
13 คน เปนนักศึกษาจากสาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จํานวน 6 คน 
และนักศึกษาจากหลักสูตรรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 7 คน 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
4. กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือในตางประเทศและเชิญอาคันตุกะชาวตางชาติ 
รวมสอนและวิจัยในสํานักวิชา 

 
เดินทางไปเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ Graduate School of Chinese 

Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS) ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัย UniMap 
ประเทศมาเลเซีย 
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 โครงการ 
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ผลการดําเนินงาน 

5. สงเสริมประสบการณดานนานาชาติใหกับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัย UniMap  และทัศนศึกษา เมือง
ปนัง คาเมรอน ไฮแลนด ประเทศมาเลเซีย 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
6. ศึกษาดูงานสรางความรวมมือการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 

 
เจรจาความรวมมือระหวางสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอรลิส  

โดยไดติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 3 คน และเจรจาเรื่องการสง
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเขาฝกสหกิจศึกษาในรุนตอไป 

7. สงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาที่มีความรวมมือระหวางกัน เชน UNIMAP 
4 คน เปนตน 

เจรจาความรวมมือระหวางสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอรลิส 
(University Malaysia Perlis, UniMAP มาเลเซีย) โดยไดติดตามความกาวหนาของนักศึกษา
สหกิจศึกษา จํานวน 3 คน, นักศึกษาไดนําเสนอผลงานทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและ
ทรัพยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ MUCET 2012, UniMAP และสํานักวิชาไดมีการ
เจรจาเรื่องการสงนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเขาฝกสหกิจศึกษาในรุนตอไป
และเรื่องอื่น ๆ เชน โอกาสในการจัดคายนิเวศวิทยา (Ecology Camp) รวมกัน เปนตน 

8. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย เขามาศึกษาตอ 
ณ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 4 คน ในระหวางเดือน
มิถุนายน - ตุลาคม 2556 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
9. โครงการเตรียมสอบสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา ป 4 

 
อบรมการเตรียมสอบสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของสํานักวิชา 

ทุกหลักสูตรที่สนใจ มีนักศึกษาเขารวม 37 คน 
10. โครงการฝกพูด (บทสนทนาในชีวิตประจําวัน) เปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา  ป 3 อบรมทักษะการสนทนาเปนภาษาอังกฤษ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของสํานักวิชา ทุก

หลักสูตรที่สนใจ มีนักศึกษาเขารวม 39 คน จากที่ตั้งเปาไว 70 คน 
11. เชิญอาจารยทั้งไทยและตางประเทศมาสอนทักษะ ฟง พูด อาน เขียน เชิญอาจารยชาวตางชาติมาเปนวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 2 หลักสูตร  

จัดอบรม หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 ชม. และจัดอบรม
หลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษในชุมชน จํานวน 8 ชม. 

12. จัดกิจกรรมพบปะคณาจารยและนักศึกษาจาก U. of Utara Malaysia ผลเดียวกับขอ 11 
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
14. สนับสนุนการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารยปริญญาโท และบุคลากร  

 
ดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. ใชสื่อการสอนในชั้นเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ 
2. มอบหมายใหศึกษางานที่เปนภาษาอังกฤษ 
3. ดูภาพยนตรที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพที่มี Sound track ภาษาตางประเทศ 
4. แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
5. สนับสนุนใหอาจารยปริญญาโท/บุคลากรเขารับการอบรมภาษาอังกฤษ 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
15. สงเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 
จัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษและดําเนินการสนทนาภาษาอังกฤษในการถามตอบและ

การเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี 
16. พัฒนาคณาจารยและนักศึกษาสู ASEAN ONE จัดทําแผนพัฒนาความพรอมสูอาเซียน เผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน 

เกี่ยวกับการเตรียมตัว การปรับตัว ของคณาจารยและนักศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและการแสดงผลงานของนักศึกษาที่เกี่ยวกับอาเซียน 
จัดอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษา และพัฒนาสื่อการสอนดวยภาษาอังกฤษ การศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 

17. ความรวมมือดานการวิจัยระหวาง Department of Environment Health 
Sciences, School of Public Health and Department of Otolaryngology, School 
of Medicine, University of Michigan, USA และ Wayne State University, 
Karmanos Cancer Institute, MI, USA โดย Associate Professor Dr.Michele L. 
Cote กับ หลักสูตรชีวเวชศาสตร 

ติดตอประสานงานนักวิจัยจากตางประเทศ 2 ทาน คือ 1) Dr. Laura Rozek จาก 
Department of Environmental Health Sciences, School of  Public Heath and 
Department of Otolaryngology, School of Medicine, University of Michigan, 
USA. และ Associate Professor  2) Dr. Michele L. Cote, Wayne State University, 
Karmanos Cancer Institute, Detroit, MI, USA. 

18. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม จัดอบรมเสนทางอาชีพและแนะแนวการเรียนตลอดหลักสูตรใหแกนักศึกษาอนามัย
สิ่งแวดลอมชั้นปที่ 1 และ 2 และสงนักศึกษาไปรวมนําเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน 6 คน 
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ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
19. จัดกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 
จัดกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศผานโครงการเปดโลกทัศนกาวไกล

สูสากล ณ University of Malaya, Duke-NUS Graduate Medical School และ 
National University of Singapore 

20. เตรียมความพรอมในการเขารวมแขงขัน Inter-Medical Physiology Quiz  ณ 
ประเทศมาเลเซีย 

จัดโครงการเตรียมความพรอมสูการแขงขัน Inter-Medical Physiology Quiz มี
ผูเขารวมโครงการ 107 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก = 4.16 คะแนน  

22. เปดโลกทัศนกาวไกลสูสากล จัด ณ University of Malaya, Duke-NUS Graduate Medical School และ 
National University of Singapore มีผูเขารวมโครงการ 39 คน ผลประเมินความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด = 4.80  

23. พัฒนาภาษาอังกฤษผานสุนทรียศาสตร จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผานสุนทรียศาสตร ณ หองเสริมทักษะวิชาชีพแพทย อาคาร
วิชาการ  

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
24. สรางเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดานเภสัชกรรมชุมชนในรานยาสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 

 
ดําเนินโครงการสรางเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดานเภสัชกรรมชุมชนในรานยา โดยมี

นักศึกษาเขารวมจํานวน 64 คน 
สวนวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 4 

กิจกรรม ดังนี้ 
 

1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับ Edith 
Cowan University ประเทศออสเตรเลีย โครงการคายรัฐศาสตร A Journey of Discovery 
in Political Science กับ Universiti Putra Malaysia (UPM) โครงการ International 
Fashion and Language Development Camp ณ มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากตางประเทศ (Inbound-Exchange 
Students) ซึ่งมีนักศึกษาเขามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 10 คน และ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากตางประเทศ (Outbound-Exchange Students) มี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 6 คน ไปศึกษาตอ  
ณ Universiti Putra Malaysia (UPM) ที่ Department of English, The Faculty of 
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Modern Languages and Communication เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหวางวันที่ 
13 กุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2556 

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sriwijaya University, 
Palembang ประเทศอินโดนีเซีย ประจําปการศึกษา 2556  จํานวน 7 คน มีการเดินทาง 
ไปเยือน University of Malaya (UM) ประเทศมาเลเซีย อยางเปนทางการของกลุม
คณาจารย 4 คน และนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจํานวน  
38 คน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนทางดานแพทยศาสตร และการ
เจรจาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสองมหาวิทยาลัยภายใตกรอบ MOU ที่มีรวมกันมากอนแลว 

2. สนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาตางชาติ จํานวน 3 ราย และนักศึกษาไทย จํานวน 1 ราย กําลังศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ โดยไดรับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ Miss Moe Pwint Phyu สัญชาติพมา กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร ไดแก  
Mr.Wardi Anggara สัญชาติอินโดนีเซีย กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตร Miss Fahmida 
Wazed Tina สัญชาติบังกลาเทศ กําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตร และนายอรรถกร พรมวี 
กําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (โครงการเพิ่มระหวางป) มีนักศึกษาไดรับเงินทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 คน 
คือ 1) นางสาวพรอนันท ไทยเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภูมิภาค
ศึกษา (ภาษาอินโดนีเซีย) สํานักวิชาศิลปศาสตร เพื่อเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ คณะ BIPA, 
Universitas Muhamdiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา  
2) นางสาวนิสฟู สะอิ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร เพื่อเปน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร เปน
ระยะเวลา 4 เดือน 10 วัน 
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4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเพิ่มระหวางป) มีนักศึกษาจํานวน 2 คน ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สํานักวิชาศิลปศาสตร นางสาวธารทิพย เองฉวน และนางสาว 
ณภัทร ชูสุวรรณ ไปศึกษาตอ ณ School of International Education, Chongqing 
University ประเทศจีน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2556 

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรคชุมชน 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 8 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 66 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไป จํานวน 62 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาการจัดการ 
1. กิจกรรม Business Practice Sharing (การถายทอดประสบการณทางวิชาการ และ
วิชาชีพจากบุคคลที่มีชื่อเสียง) 

 
จัดกิจกรรม WMS Business Best Practice Sharing ในหัวขอ “อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิต

ความสําเร็จ” วิทยากร โดยคุณอิทธิพัทธ พีระเดชาพันธ ซึ่งมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
นิสิต - นักศึกษา เขารวมฟงการบรรยายครั้งนี้ จํานวน 1,280 คน  

2. กิจกรรมพัฒนาภาวะความเปนผูนํา บูรณาการรวมกับกิจกรรม Business Practice Sharing 
3. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา นิมนตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียงเขารวมรวมกวา 1,500 คน   
4. กิจกรรมคายเศรษฐศาสตรจิตอาสา 1. บรรยายเรื่อง “การใชชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมยุคปจจุบัน” โดย  

ผศ.ดร.ชูลีรัตน คงเรือง และ อาจารย ดร.จินตนีย จินตรานันต 
2. เสวนา “การเริ่มตนชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย” โดยตัวแทนศิษย เกาหลักสูตร

เศรษฐศาสตร ที่มาบอกเลาประสบการณและบทเรียนที่เผชิญมา รวมถึงขอคิดดี ๆ ในการใช
ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักศึกษาปจจุบันได
นํามาใชในการวางแผนการเรียนและการใชชีวิต 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
5. จัดกิจกรรม Walailak English Radio 

 
รายการวิทยุ WU English Radio ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 16.10-16.30 น. 

เพื่อเผยแพรความรูภาษาอังกฤษใหแกชุมชนและฝกทักษะใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรู
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริงทั้งการปฏิบัติแบบเดี่ยวและเปนทีม 
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6. จัดกิจกรรม English Teaching for Community จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียน 
วัดใหม โรงเรียนวัดทาขึ้น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนบาน
ทอนหงส และโรงเรียนบานศรีธนู  โดยใหนักศึกษาไปสอนนักเรียนชั้นประถม 

7. ดูงานการเมืองการปกครอง 1. จัดกิจกรรมพานักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานที่องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการอภิปรายกลุมของเครือขายภาคประชาชนรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําแพงเซาโมเดล และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผูเขารวมโครงการ ซึ่งนักศึกษาไดรับความรูเรื่องการทํางาน
รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับเครือขายประชาชนในการจัดการและแกปญหา
ของทองถิ่นอยางเปนระบบ ตลอดจนไดสรางความรูความเขาใจจากประเด็นคําถาม ขอสังเกต
ตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทองถิ่น 

2. จัดกิจกรรมพานักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงานดานการเมืองการปกครอง โดยการบูรณาการ
กับรายวิชา POL-312 (ไทยกับประเทศเพื่อนบานในศตวรรษที่ 21) เพื่อศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง และเกาะสอง สหภาพพมา ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นความสัมพันธไทยกับประเทศเพื่อนบาน  และมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับวิทยากรในพื้นที่ 2 เรื่อง คือ "สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแรงงานขามชาติ
ในจังหวัดระนอง" และ เรื่อง "สภาพความเปนอยู และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิความ
เปนพลเมืองไทยของคนพลัดถิ่น จังหวัดระนอง"  ทําใหนักศึกษาไดรับความรูจากการลงพื้นที่
จริงและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรในพื้นที่ สรางความรูความเขาใจมากขึ้น 

8. จัดกิจกรรม Fun Chinese Teaching and Learning Workshop จัดคายกิจกรรมฐานความรูแยกเปน 2 ดาน คือ ดานภาษาจีน และดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมจีน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูพรอมกับกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้ยังไดสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธ
หลักสูตรภาษาจีน มีผูเขารวม จํานวน 70 คน 

9. จัดกิจกรรม Chinese Singing Contest จัดกิจกรรมประกวดรองเพลงจีนเพื่อใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดรวม
ประกวดรองเพลงจีนเพื่อชิงรางวัล ซึ่งการจัดประกวดรองเพลงจีนนั้นเปนชองทางหนึ่งที่
สงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดแสดงความสามารถทางดานภาษาจีน และ
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เปนการประชาสัมพันธหลักสูตรภาษาจีนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย  มีผูเขารวม จํานวน 115 คน 

10. จัดสัมมนาเครือขายนักศึกษาอาณาบริเวณศึกษา จัดประชุมเครือขายนักศึกษาอาณาบริเวณศึกษาดานภูมิภาคอาเซียนซึ่งประกอบดวย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจัดกิจกรรมสมัชชาวิชาการอาณาบริ เวณศึกษา เพื่อรวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

11. จัดกิจกรรมเครือขายนักศึกษาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใตตอนบน ผลการดําเนินงานที่รายงานมา เปนผลเดียวกับโครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 3 เวทีสัมมนา
แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
12. สรางความเขมแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานความรู (ทํากิจกรรมอาชีพสาธิตเพื่อเปนแหลง
ศึกษา) 

 
จัดกิจกรรมอาชีพสาธิตเพื่อเปนแหลงศึกษา จํานวน  2 กิจกรรม  โดยมีขั้นตอนในการ

ดําเนินการดังนี้  1) ขออนุมัติโครงการ 2) แตงตั้งกรรมการ 3) จัดเวทีในพื้นที่ 4) คัดเลือก
ตัวแทนทํากิจกรรม 5) จัดอบรมความรู  6) ทํากิจกรรมอาชีพสาธิตเพื่อเปนแหลงศึกษา 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 
13. สงนักศึกษาเขาแขงขัน โครงการ TESA Top Gun Rally 

 
คัดเลือกนักศึกษาจากผลงานและผลการเรียนในรายวิชา ECE-343 ไมโครโพรเซสเซอร 

เพื่อเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการเขารวมการ
แขงขันตามโจทยที่กําหนด  และเขารวมกิจกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2556 

14. สงนักศึกษาเขารวมโครงการแขงขันวิชาการทางวิทยาศาสตรการประมง รวมโครงการแขงขันวิชาการทางวิทยาศาสตรการประมงครั้งที่ 8  ณ วิทยาลัยภิปญญา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีนักศึกษาและคณาจารยเขารวมจํานวน 36 คน 

15. เผยแพรและยกยองเกียรติคุณของนักศึกษา/บัณฑิต จัดโครงการภูมิใจวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร เสนทางชีวิตบัณฑิตใหม โดยจัดตั้ง
คณะทํางาน จัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรูปแบบกิจกรรม เชิญ
วิทยากร และศิษยเกา มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด  185 คน 

16. กิจกรรมสงนักศึกษาเขาแขงขัน โครงการคอนกรีตมวลเบา รวมกิจกรรม ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล มีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด  9 คน 
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17. กิจกรรมสงนักศึกษาเขาแขงขัน โครงการคอนกรีตพลังชาง รวมกิจกรรม ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 11 คน 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
 - โครงการฝกอบรมทักษะการพูดและบุคลิกภาพของนักศึกษา ไดแก  
18. โครงการฝกอบรมทักษะการพูดและบุคลิกภาพของนักศึกษา ไดแก อบรมมารยาท 
ในการพูดติดตอสื่อสาร การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ (โทรศัพท  การสง e-Mail  
และการจดบันทึก) 

 
 
ดําเนินการจัด 2 รุน  โดยรุน 1 คือ นักศึกษานิเทศศาสตร  และการจัดการสารสนเทศ

ดิจิทัล ป 2  และรุน 2 คือนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ฯ  

19. อบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร นํานักศึกษา จํานวน 39 คน ไปอบรมเรื่องรับประทานอาหารแบบตะวันตก ที่โรงแรม
เมืองลิกอร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวิทยากรใหความรูโดยการเปดวีดิทัศน
มารยาทในการรับประทานอาหารใหนักศึกษาไดรับชม หลังจากนั้นฝกปฏิบัติรับประทาน
อาหาร ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมจะมีเจาหนาที่และวิทยากรคอยใหคําแนะนําวิธีการใชอุปกรณ
อยางถูกตอง 

20. อบรมทักษะในการพูดและบุคลิกภาพในการนําเสนองาน จัดอบรมใหนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในทุกหลักสูตร รวมจํานวน 225 คน จากเปาหมายที่ตั้ง
ไว 287 คน โดยเชิญ คุณศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร  Managing Director บริษัท Imagimax  
จํากัด มาเปนวิทยากรอบรมทักษะการพูดและบุคลิกภาพในการนําเสนองานประมาณ  2 
ชั่วโมง จากนั้นจึงใหนักศึกษาตัวแทนของแตละหลักสูตรพูดนําเสนอหัวขอ “สิ่งที่ฉันตองการ
ขาย” ซึ่งนักศึกษาแตละหลักสูตรสามารถพูดนําเสนอไดดี หลังจากนั้นวิทยากรไดใหคําชี้แนะ
แกตัวแทนนักศึกษา 

21. อบรมเตรียมความพรอมในการสมัครงาน เชิญ ผูจัดการฝายจางงานและทะเบียนประวัติ บริษัทสยามเซมเพอรเมด จํากัด อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา เปนวิทยากรมาบรรยายใหนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ทุกหลักสูตร ในหัวขอ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในมุมมองของสถานประกอบการ 

22. สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประกวดแขงขันทางวิชาการและสอบ Certificate  1. ประกวดสิงหสรางสรรคคนทีวี   
2. ประกวดสารคดีเชิงขาว สายฟานอย  (ไดรับรางวัล) 
3. ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย /สรางสรรค ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ป 

2556 (NUCM)   
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

4. สอบ Cert Oracle  
5. ประกวดนักขาวแหงอนาคต Future Journalist Award   
6. โครงการ  ACM International Collegiate Programming Contest  รอบที่ 1 

แขงขันระดับภาคใต  รอบที่ 2 แขงขันระดับประเทศที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม. 
 7. สนับสนุนการสอบ Certificate สําหรับนักศึกษา โดยนํานักศึกษาไปรวมแขงขัน 

Network Security Contest  ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
8. ประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรคประเภท e-Learning   
9. สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเขาสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
10. จัดอบรมการตกแต งภาพเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการออกแบบสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe Photoshop ใหนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
23. พัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีและมีปญญา (โครงการพัฒนาจิตอาสา 2 ครั้ง) 

 
1. จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิม โรงเรียนทาสูงบน มี

ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 270 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 80  
2. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อจิตอาสา มีผูเขารวมกิจกรรมรวมจํานวน

ทั้งหมด 113 คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.16 
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
24. กิจกรรมกระดานความดี 

 
จัดทําบอรด ณ อาคารวิชาการ โดยใหนักศึกษาเขียนความดีลงบนบอรดความดี และ

รวบรวมความดีของนักศึกษาเสนอตอคณบดี 
25. กิจกรรมจิตตปญญามุงสูวิชาชีพกายภาพบําบัด จัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2555 ณ อาคารวิชาการ 8 
26. กิจกรรมพี่นองรวมใจ มอบใหชุมชน จัดกิจกรรมในวันเสารที่ 24 สิงหาคม 2556 รพสต.บานโรงเหล็ก ตําบลนบพิตํา อําเภอ

นบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
27. กิจกรรมประดูสูสถานประกอบการ จัดกิจกรรม ณ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กอนปดภาคการศึกษา 1 

อาทิตย ทุกภาคการศึกษา ตลอดปการศึกษา 2556 โดยมีการแนะนําสถานประกอบการสหกิจ 
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ประสานงานนักศึกษาที่จะออกฝกสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพในการทํางาน กิจกรรมเลาประสบการณฝกสหกิจโดยรุนพี่ และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

28. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ อนามัยสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยปลอดโรค จัดกิจกรรมในชวงเดือนมกราคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
29. นิทรรศการวันสําคัญ - ไมมีขอมูล- 
30. กิจกรรมมอบเสื้อวิชาชีพ จัดประชุมรวมกับคณะทํางาน เพื่อกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมรวมกัน และแบงหนาที ่

ความรับผิดชอบ โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย และพนักงานของสํานักวิชา  
31. กิจกรรมสานสัมพันธสหเวช ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรเชาที่ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี  
32.โครงการขับขี่ปลอดภัย ใสใจจราจร เปนกิจกรรมเสริมของรายวิชาหลักความปลอดภัย โดยจัดใหมีการกระตุนและรณรงค 

ใหมีการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งไดจัดกิจกรรมตอเนื่องตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 - กันยายน 
2556 

33. พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย 1. อบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเองดวยหลัก 3S (Be myself by 3S)  ไตรมาสที่ 
2/2556 

2. อบรมหลักสูตรถอดรหัสอารมณ (E.Q.Be smart youth)  ไตรมาสที่ 3/2556 
3. อบรมหลักสูตรผูนํากับการทํางานเปนทีม (The Leader @ Team) ไตรมาสที่ 

4/2556 
34. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 

สัมมนาสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย  
35. จัดแขงขันกีฬาเทคนิคการแพทย สหเวช ฯ สัมพันธ จัดกิจกรรมระหวางวันที่ 30 สค. 2556 ถึง 2 กย.2556 
36. ทําบุญอาจารยใหญและถวายสังฆทาน มีการจัดกิจกรรมรวมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการจัดงานรําลึกบุญคุณ 

อาจารยใหญ 1 โครงการ และทําบุญอุทิศสวนกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดทาสูง ตําบลทาศาลา 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

37. กิจกรรมสานสัมพันธนักศึกษากายภาพบําบัด มวล. กับ สหพันธนิสิตนักศึกษา
กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย (สนกท.) 

จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีตัวแทนนักศึกษา 
กายภาพบําบัด ชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 47 คน 
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38. กิจกรรมเปดโลกกายภาพบําบัด จัดกิจกรรม ณ โถงดานลางอาคารไทยบุรี  โดยมีการแสดงนิทรรศการกายวิภาคศาสตร  
การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายใหกับผูเขารวม และตอบคําถามชิงรางวัล 

39. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพปอดและใหความรูถึงพิษภัยของบุหรี่ 
40. กิจกรรมวันเด็ก จัดนิทรรศการโครงกระดูกสมองและชิ้นสวนอวัยวะภายในของอาจารยใหญ (อุทยานการศึกษา 

เฉลิมพระเกียรติ โซน 14) การเลนเกมสและตอบคําถามชิงรางวัลเกี่ยวกับความรูทางดาน 
กายวิภาคศาสตร 

41. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมชั้นปที่ 2 ไดรวมกับกลุมเยาวชนทอนตะเกียง จาก
หมูบานทอนตะเกียง ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกันจัดทํา
โครงการปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อปองกัน 
การพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น โดยมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน 
โดยการรวมกันปรับปรุง ทําความสะอาดและขุดลอกทางระบายน้ําในพื้นที่ ตําบลกลาย 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

42. กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ  อนามัยสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยปลอดโรค จัดกิจกรรมในชวงเดือนมกราคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประกอบดวยนิทรรศการใหความรูดานการอนามัยสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยปลอดโรค และจัดชุด
สาธิตที่อยูอาศัยปลอดโรค 

43. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาหารปลอดภัย จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประกอบดวยการจัดนิทรรศการใหความรูดานการอนามัยสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร และ
จัดชุดสาธิตการทดสอบอาหารอยางงาย 

44. กิจกรรม Safety Camp จัดกิจกรรม ณ โครงการพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจัดกิจกรรมแนะแนว
การใช ชีวิ ต ในรั้ วมหาวิทยาลั ย  และให คํ าปรึ กษา กิ จกรรมประเมินทางสุขภาพจิต 
ของตนเอง กิจกรรมกลุมเสริมสรางพัฒนาทักษะทางความคิด และทักษะทางอารมณ กิจกรรม
แนะนําเครื่องมือ อุปกรณเกี่ยวของกับรายวิชาและเพิ่มทักษะวิชาชีพ ไดแก ตระหนัก ประเมิน 
ควบคุม และกิจกรรมกลุม ฝกทักษะวิชาชีพ โดยสมมติสถานการณจําลอง 

45. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ - ไมมีขอมูล - 
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ผลการดําเนินงาน 

46. กิจกรรมชมรมศิษยเกาสาธารณสุขศาสตร มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ไดแก 1) โครงการ สัปดาหความปลอดภัย ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เนื่องในงาน เปดโลกกิจกรรม เชิดชูวัฒนธรรม อาเซียน  2) การ
จําหนายสินคาในกิจกรรมวลัยลักษณเกษตรแฟร และมีการจัดบริการขอมูลขาวสาร 
ที่เปนประโยชนตอศิษยเกาที่ http://www.phwu.net 

47. กิจกรรมเครือขาย สนสท.  ตัวแทนนักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 46 คน ไดเขารวมการจัดกิจกรรม 
ของ สนกท. กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 12 สถาบัน ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก  

1. กิจกรรมวิชาการที่ไดมีการใหความรูจากรุนพี่จากสถาบันตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด  

2. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาสถาบันตาง ๆ 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมโดยการใหนักศึกษาไปปลูกปา  

ณ สถานเกษตร แมเหี๊ยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. กิจกรรมสรางคุณธรรมและจริยธรรม โดยการใหนักศึกษาไปรวมทําบุญ ณ วัดพระธาตุ

ดอยสุเทพ  
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการแสดงเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ และวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนการแสดงทางดานวัฒนธรรม ประเพณีของ
ช า วน ค ร ศ รี ธ ร ร มร าช  เ ช น  ง า นทํ าบุ ญ เ ดื อ น สิ บ  มี ก า ร แ สด ง ที่ ผ นว ก เ ข า กั บ 
สิ่งเคารพสักการะคูบานคูเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พระมหาธาตุ 

48. กิจกรรมแขงขันกีฬาสาธารณสุข รวมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย-สหเวช ฯ สัมพันธ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึง 2 กันยายน 2556 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
48. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสุขภาพ 

 
ดําเนินโครงการ Healthy Helmet สรางพลังแกนนํากันกะโหลก เริ่มดําเนินการตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งโครงการจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2556 โดยกิจกรรมจะมี
การใหความรูดานความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต   

49. กิจกรรมเรียนรูวิถีชุมชน FCM-111  FCM-212  และ FCM-313 สํานักวิชาจัดกิจกรรมเรียนรูวิถีชุมชน โดยสํารวจขอมูลสุขภาพชุมชน และจัดกระบวนการ
เวทีชุมชน รวม 6 ครั้ง 
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50. กีฬานิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ) สํานักวิชาเขารวมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีผูเขารวมโครงการ
ทั้งสิ้น 98 คน แบงเปนนักศึกษา 94 คน อาจารย 4 คน ผูเขารวมโครงการมีระดับความ 
พึงพอใจอยูในระดับดี  

51. ประชุมสหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (สพท.) นักศึกษาเขารวมโครงการ ณ วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎ ฯ กรุงเทพ ฯ และมีกิจกรรมที่ 
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผูเขารวมโครงการ 5 คน 

52. อบรมผูนําสรางเสริมสุขภาพเครือขายกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย คณาจารยและนักศึกษาไดเขารวมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา  
รีสอรท จังหวัดกระบี่ 

53. รวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท.) (สัมมนา Thai Medical Student's Code of Conduct) 

อาจารยและนักศึกษาเขารวมสัมมนา Thai Medical Student's Code of Conduct 
จํานวน 4 คน 

54. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 1 สํานักวิชาจัดโครงการ ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวมโครงการ  
54 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ 4.38  

55. กิจกรรมรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน - ไมมีขอมูล - 
56. พัฒนาศักยภาพผูปวยจําลอง เพื่อการเรียนการสอนชั้นคลินิก การจัดอบรมการทําการเตรียมความพรอมในทั้งในสวนของการตอบคําถามการซักประวัติ

และการตรวจรางกายใหกับอาจารยผูปวยจําลอง เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปที่ 4  
57. พัฒนาภาษาอังกฤษผานสุนทรียศาสตร จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ หองเสริมทักษะวิชาชีพแพทย อาคารวิชาการ  
58.อบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Ecucation) สํานักวิชาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 

57 คน ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดีมาก = 4.79  
59.คายเสริมทักษะวิชาชีพแพทย จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางความรูสึกรักและภูมิใจในวิชาชีพแพทย และ

พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อเปนแพทยที่ดี 
60.กิจกรรมจริยธรรมวัฒนธรรมสัญจรสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตร เกษม แกวอม ซึ่งจัดแสดงรางกายมนุษย

ในระบบตาง ๆ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑคติชนวิทยาของสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งเปนพิพิธภัณฑ
พื้นบานที่จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับอารยธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต วัฒนธรรมทองถิ่นซึ่งมี
เอกลักษณเฉพาะ ตลอดจนประวัติศาสตรโบราณคดี และศิลปหัตถกรรม  

61.กิจกรรมเสริมสรางความเกงดานศิลปะศาสตร จัดกิจกรรมโดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 24 คน ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  
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62.กิจกรรม Arts in SMD (School of Medicine) จัดกิจกรรมการถายภาพและมีการประกวดภาพถาย และมีการทํากิจกรรมกลุมออกฝก
ถายภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งไดแบงเปน 6 หัวขอ คือ Macro, Night, portrait, 
landscape, Monochrome และ Candid 

สวนกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ คือ  
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหกับทุกหนวยกิจกรรม โดยสรุปไดจัดกิจกรรม

ไปทั้งสิ้น 227 กิจกรรม ประกอบดวยดานกีฬาพลานามัย 46 กิจกรรม ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 43 กิจกรรม ดานวิชาการ 42 กิจกรรม ดานนักศึกษาสัมพันธ 29 กิจกรรม ดาน
พัฒนาทักษะ บุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต 25 กิจกรรม ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
15 กิจกรรม ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 15 กิจกรรม และดานพัฒนาและ
สงเสริมวินัยนักศึกษา 12 กิจกรรม 

4. โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณนาเรียน นาอยู ดูดี มี
สุนทรียภาพ) 
 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 4 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 3 สํานักวิชา รวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
1. กิจกรรม heARTwork 

 
ปงบประมาณ 2556 ไดจัดกิจกรรม 3 ครั้ง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2/2555 มีผูเขารวม จํานวน 241 คน ประกอบดวย 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา HUM-101 HUM-104 HUM-106 จํานวน 238 คน 
อาจารย 3 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ จัดแสดงผลงานของนักศึกษา ประกอบดวย
หนังสั้น วรรณกรรม ศิลปะการแสดง นิทรรศการภาพถาย  ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
ทํางานศิลปะแขนงที่ตนเองสนใจไดศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษา  และนักศึกษาจะไดรูจักการทํางานรวมกันเปนทีมแสดงถึงความรวมมือ ความขัดแยง 
การเผชิญปญหา การแกปญหา ตลอดจนเปนการสร างบรรยากาศประชาคมแหง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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2. จัดกิจกรรมใน ภาคการศึกษาที่ 3/2555  มีผู เขารวม จํานวน 290 คน 
ประกอบดวยอาจารย 2 คน วิทยากรภายนอก 2 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
HUM-101  HUM-106 จํานวน 286 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ แบงกลุม
นักศึกษาเพื่อสรางสรรคงานศิลปะตามที่ตนสนใจ ซึ่งแบงเปนประเภท 1) หนังสั้น 
ประกอบดวยผลงานของนักศึกษา เรื่อง The Other…อีกคนหนึ่ง  เรื่อง Alone  เรื่อง 
Unfortunate  เรื่อง คนขาง ๆ และ เรื่อง ปอบ Reformation  2) วรรณกรรม เปนการ
สรางสรรคบทกวีและรวบรวมเปนหนังสือทํามือ และนํามาเสนอเปนนิทาน ที่มีภาพประกอบ
รวมทั้งเรื่องราว  3) นิทรรศการทัศนศิลป เปนการแสดงผลงานภาพถาย ในหัวขอ 
อัจฉริยภาพธรรมชาติสรางสรรคเทคโนโลยี  หัวขอ มนุษยกับธรรมชาติ  หัวขอ มิติพื้นถิ่น  
4) ศิลปะการละคร ซึ่งมีการแสดงละครของนักศึกษาในเรื่อง Super Mom  เรื่อง เกาอี้ตัวเกา
เรื่อง แลวแตคุณ และ เรื่อง รางวัลครู  ซึ่งนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานศิลปะแขนงที่ตนสนใจ
ดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม การแกปญหา ตลอดจนสราง
บรรยากาศประชาคมแหงศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย   

3. มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 400 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ จัดกิจกรรม
สรางสรรคงานศิลปะ ในหัวขอ Street Festival of the Arts & Crafts  โดยมีการจัดกิจกรรม 
1) หนังสั้น จํานวน 4 เรื่อง ไดแก เรื่อง Fluke  เรื่อง คําตอบของนํ้าตา  เรื่อง Like และ Friends 
ซึ่งเปนการจัดฉายหนังแบบกลางแปลง  2) กิจกรรมภาพถาย  มีการแสดงภาพถาย ชุด ผาน
แสงและเงา  เลนของต่ํา  และ ความสวยงามระหวางชนบทกับเมือง  ซึ่งผลงานภาพถายนั้น
เปนงานที่มีความคิดสรางสรรคมาก  3) ละครเวที มีการจัดละครเวที เรื่อง เมื่อไหรจะมองมา
ตรงนี้  และ ฟนโอ & ซีเรียว  ซึ่งผลงานยังไมคอยดีเพราะขาดผูเชี่ยวชาญดานการแสดงเวที  
4) การแสดง การแสดง Flash Mob หัวขอ Massage of Peace  เปนการนําเสนองานศิลปะ
ที่ตระหนักถึงปญหาของสังคมโลก  5) การแสดงดนตรี  กําแพงระบายอารมณ สื่อผสมดนตรี 
และ Acoustices for Volunteers  6) งานประดิษฐ และ 7) กวีนิพนธ มีการเขียนบทกวี
พรรณนาความสวยงามของธรรมชาติ 
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2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษา รายวิชา SRE-100 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 400 คน โดยใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา SRE-100 
และ SRE-101 และผูที่สนใจทั่วไป รวมกิจกรรมทดสอบวิ่งระยะทาง 2.4 กม. โดยมีการมอบ
รางวัลใหกับนักศึกษาที่วิ่งเขาเสนชัย ลําดับ 1-10 โดยแบงเปน ชาย 10 คน หญิง 10 คน 
และผูที่สนใจ 5 คน ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
และสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา 

3. โครงการ International Night มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,250 คน ประกอบดวย นักศึกษา 1,200 คน อาจารย 
40 คน บุคลากร 10 คน เปนการจัดกิจกรรมเชิงนันทนาการที่ประสานการแสดงทาง
วัฒนธรรมกับองคความรูที่สอดแทรกในกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูควบคูกับ
กิจกรรมสันทนาการ ซึ่งในกิจกรรมนั้นจะมีการแสดงของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ ไทยศึกษาบูรณาการ และรัฐศาสตร 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
4. กิจกรรม 5 ส สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร (สวท.) 

 
จัดกิจกรรม big cleaning เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 56 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
5. พัฒนาสํานักวิชาใหเปน Healthy Workplace โดยจัดกิจกรรมออกกําลังกาย โยคะ  ใน
ทุกวันพุธบาย และเขารวมกิจกรรม สัปดาหรักวลัยลักษณ รักษสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ 2556 

 
กิจกรรมออกกําลังกาย โยคะ  ในทุกวันพุธบาย โดยมีคณาจารยและเจาหนาที่เขารวม 

6. เชื่อมโยงแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการเรียนการ
สอนเพื่อการปฏิบัติดวยตนเอง 

จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ขางอาคารวิชาการ 2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

หนวยงานสนับสนุน 3 หนวยงาน ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้รวม 6 กิจกรรม ดังนี้  
สวนอาคารสถานที่  
1. โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ ดําเนินการจัดจางและไดผูรับจางแลว 
2. โครงการกอสรางกอสรางอาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สงจัดจางแลวเมื่อ 15 มกราคม 2556 
3. ปรับปรุงอุทยานพฤกษศาสตร สงจัดจางแลวเมื่อ 3 เมษายน 2556 
4. โครงการกอสรางหอพักนักศึกษานานาชาติ สงจัดจางครั้งแรกเมื่อ 15 มกราคม 2556 และยกเลิกการจัดจาง และไดสงจัดจางครั้งที่

สองเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 และยกเลิกการจัดจาง 
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โครงการอุทยานพฤกษศาสตร  
5. จัดสรางสวนพฤกษศาสตรครบวงจร จัดสวนกลวยตามสายพันธุ จัดหาพรรณไมซอมแซมตามวงศตาง ๆ จัดหาพรรณปรงเพิ่ม 

จัดทําโครงการสวนไผ จัดทําซุมไมเลื้อยทรงแปดเหลี่ยม จัดทําสวนไมน้ําโดยขุดสระบริเวณ
ดานหนาเรือนพักที่มีนํ้าทวมขังในชวงหนาฝน และหาพรรณไมมาจัดแสดง จัดทําโครงการสวน
เฟองฟา และโครงการสวนชบา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
6. จัดตั้งศูนยการเรียนรู จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานสารสนเทศ 4 กิจกรรมคือ 

กิจกรรมแพทยทางเลือกกับชีวิตใหม กิจกรรมโครงการสนทนากลุมผูใชบริการศูนยการเรียนรู
ครั้งที่ 1 กิจกรรมเรียนรูอยูอาศัย ฉายภาพยนตรรอบพิเศษ 1 สัปดาห และกิจกรรม English 
Corner 

5. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ทั้งใน
และตางประเทศ 
 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 5 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 6 สํานักวิชา (รวมสํานักวิชา 1 สํานัก ที่ไมไดบรรจุแผนการดําเนิน
โครงการไวในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2556) รวม 12 
กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
1. พัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัยและสรางความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันภายใน/
ภายนอกประเทศ ไดแก  
    1.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบสรางเสริมสุขภาวะเพศสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
จัดกระบวนการเรียนรูเพศวิธีศึกษารอบดานรวมกับการพัฒนาตนทุนชีวิตและการติดตาม

สนับสนุนอยางเปนระบบ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาการดําเนินการระหวาง เดือนตุลาคม2555 - เดือนกันยายน 2557 

1.2 โครงการโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานในชุมชน  ดําเนินโครงการโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานในชุมชน ระหวางเดือนสิงหาคม - 
กรกฎาคม 2557 
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1.3 การสรางสมรรถนะชุมชนในการแกปญหาไขเลือดออกอยางยั่งยืนสูตําบลควบคุม
โรคเขมแข็งอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาการดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555 - เดือนพฤศจิกายน 2556 

2. สรางความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันภายใน/ภายนอกประเทศ  (ดําเนินกิจกรรมรวมกับขอ 1) 
3. กระตุนอาจารยวุฒิปริญญาเอก ขอทุนวิจัยจากภายนอก /สนับสนุนอาจารยจัดตั้งกลุม
วิจัย 

จัดตั้งกลุมวิจัย จํานวน 2 กลุม ไดแก 
1) กลุมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  โดย ผศ.ดร.จรวย  สุวรรณบํารุง 
2) กลุมผูสูงอายุ โดย ผศ.ดร.ลัดดา  เถียมวงศ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
4. บริการวิชาการปองกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 926 คน แบงเปนบุคลากร 14 คน ครูและโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 912 คน กิจกรรมประกอบดวย 1) การติดตามผลมวล
กระดูกของบุคลากรที่เคยตรวจวัดแลว และบริการตรวจวัดความหนาแนนกระดูกใหบุคลากร
ที่ยังไมเคยไดรับการตรวจ ดวยวิธี Qualitative Ultrasound (QUS) และการใหคําแนะนํา
และแจกเลมเอกสารและแผนพับใหความรู จํานวน 2 ครั้ง มีผูรับบริการรวมจํานวน 14 คน 
คะแนนผลประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุด = 4.93  2) อบรมใหความรู แจกเอกสาร
เลมความรู และจัดบอรดใหความรู เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอมวลกระดูกและโรคกระดูกพรุน และ
ใหบริการตรวจวัดความหนาแนนกระดูกแขนและกระดูกขา ใหแกครูและนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุด = 4.61 บุคลากรและครู = 4.71, 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจ
ระดับดี = 4.25 บุคลากรและครู ระดับมากที่สุด = 4.52, โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจระดับดี = 4.33  บุคลากร
และครู ระดับมากที่สุด = 4.60 การดําเนินการในระยะตอไป เปนการใหบริการตรวจความ
หนาแนนกระดูกดวยวิธี Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) ควบคูกับการตรวจวิธี 
QUS เพื่อใหไดผลการตรวจที่แมนยํามากที่สุด และจัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียนและครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
5. พัฒนาศักยภาพการวิจัย 

 
มีโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) จํานวน 1 โครงการ 

วงเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดยไดรับเงินสนับสนุนงวดแรก 300,500 บาท และ
โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัย (พัฒนานักวิจัยรุนใหม) จํานวน 3 โครงการ 
โครงการละ 100,000 บาท รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยไดรับเงิน
สนับสนุนงวดแรกรวม 3 โครงการจํานวน 150,000 บาท 

6. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการกับการทํางานในชุมชนฯ สํานักวิชาไดนํางานวิจัยไปบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการใหกับชุมชน 
จํานวน 1 เรื่อง คือ Uitrakul S, Aksornwong S. Oxaliplatin Hypersensitivity 
Reaction: Case Analysis from Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital. Thai 
Cancer Journal 2012;3:104-10. นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีก 1 เรื่องที่กําลังอยูใน
ระหวางการดําเนินงาน 

7. กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (ดานอัตรากําลัง คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ) สํานักวิชาไดรับอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 1 ราย คือ อาจารย ดร.ทัศนีย ชูเชื้อ 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และไดดําเนินการรับสมัครอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกอีก
จํานวน 1 คน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2556 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
8. รวมวิจัยกับนักวิจัยในประเทศและตางประเทศและการอบรมระยะสั้น  

 
มีการถายทอดเทคโนโลยีและรวมวิจัยกับเอกชน 2 โครงการ 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
9. สัมมนาชีวเวชศาสตร 

 
จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 โดยได 

เขารวมจัดสัมมนาในงาน The second Walailak University International Conference 
on Asian Studies (WUICAS II) และภาคการศึกษาที่ 1/2556 ไดเขารวมจัดสัมมนาในงาน 
The 5th Walailak Research National Conference 
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

10. ความรวมมือดานการวิจัยระหวาง Department of Environment Health 
Sciences, School of Public Health and Department of Otolaryngology,  
School of Medicine, University of Michigan, USA และ Wayne State University, 
Karmanos Cancer Institute, MI, USA โดย Associate Professor Dr.Michele L.Cote 
กับ หลักสูตรชีวเวชศาสตร 

ติดตอประสานงานนักวิจัยจากตางประเทศ 2 ทาน คือ Dr. Laura Rozek จาก Department 
of Environmental Health Sciences, School of  Public Heath and Department of 
Otolaryngology, School of Medicine, University of Michigan, USA. และ Associate 
Professor Dr. Michele L. Cote, Wayne State University, Karmanos Cancer 
Institute, Detroit, MI, USA. 

สํานักวิชาการจัดการ 
11. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน  

 
บูรณาการรวมกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา (ยุทธศาสตร

ที่ 1) 
 

12. พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวและการบริการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพื้นฐาน
วิชาชีพ  

บูรณาการรวมกับกิจกรรมนํารอง Work Based Learning และกิจกรรมการพัฒนา
เครือขายสหกิจศึกษา ผานเครือขายศิษยเกาสํานักวิชาการจัดการ ครั้งที่ 2 (ยุทธศาสตรที่ 1) 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 2 
กิจกรรม ดังนี้ 

 

1. โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (โครงการเพิ่มระหวางป) 1) มีผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีไมโครเวฟที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ธุรกิจ SMEs ไทย ไดแก เครื่องอบแหงอาหารสัตวอัดเม็ดสําหรับอุตสาหกรรม ที่ไดสรางให
บริษัทไทรอัมฟเอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดราชบุรี เครื่องอบรังนกแอนสําหรับการสงออก สรางใหกับ
บริษัทขวัญมุย จํากัด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรางเครื่องอบปลาแหงสําหรับ
ชุมชนที่ไดสรางใหเครือขายสินคา OTOP อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สราง
เครื่องอบพริกสําหรับชุมชนกลุมแมบานขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นอกจากนี้ หนวยวิจัยความเปนเลิศพลาสมาประยุกตเพื่อการกสิกรรม ไดสรางเครื่องกําจัด 
ตัวมอดและไขมอดในไมยางพารา ขนาดกําลัง 72 kW ดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟ เครื่องแรก
ของประเทศไทย โดยนําเทคโนโลยีไมโครเวฟซึ่งเปนเทคโนโลยีสะอาด ไมมีอันตรายและเกิด
สารตกคาง มาชวยในการกําจัดมอดในไมยางพาราใหกับบริษัท แปลนครีเอชั่น จํากัด 
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

จังหวัดตรัง ที่ใชในการผลิตของเลนสําหรับเด็ก เพื่อใหบริษัทสามารถสงสินคาไปยังสหภาพยุโรป  
2) มีการถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมจากงานวิจัยไปเผยแพรในรูปแบบการอบรม 

เชิงปฏิบัติการใหแกเกษตรกรและผูสนใจ โดยบูรณาการองคความรูแบบสหสาขาวิชา เพื่อมุงแกไข
และสรางสังคมเขมแข็ง เชน การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเยลลี่สมโอเพื่อเพิ่ม
มูลคา 

3) หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไมไดตั้งศูนยทดสอบ ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
และศูนยฝกอบรมไมและผลิตภัณฑไม ใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ 

4) โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนซึ่งเปนการ
นําผลงานวิจัยของอาจารยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ความเชี่ยวชาญดานการทํา
การตลาดและตราสินคาของอาจารยสํานักวิชาการจัดการ และการออกแบบบรรจุภัณฑของ
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมาบูรณาการเปนองคความรูรวมกันเพื่อเพิ่ม
มูลคาของผลิตภัณฑทางดานการเกษตร เชน “การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
เยลลี่สมโอเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา” เปนตน 

2. การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมเพื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช ผูรับพระราชทานทุนอานันทมหิดลมา
บรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการแกปญหาและการพัฒนาประเทศไทย 
รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบโปสเตอรและ 
แบบออรัล โดยมีผูนําผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอจากทั่วประเทศ 

6. โครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 4 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 5 สํานักวิชา (รวมสํานักวิชา 1 สํานัก ที่ไมไดบรรจุแผนการดําเนิน
โครงการไวในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2556) รวม 9 
กิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
1. รวมวิจัยกับนักวิจัยในประเทศและตางประเทศและการอบรมระยะสั้น  

 
รวมวิจัยกับนักวิจัยในประเทศและตางประเทศและการอบรมระยะสั้น จํานวน 14 คน 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานสอนรวมกับคณาจารยและ
นักวิจัยขององคกรและสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

 
มีสถาบันการศึกษาที่สรางเครือขาย จํานวน 7 สถาบัน  ดังนี้  1. Vinh University, 

Vietnam  2. Hanoi University of Agriculture, Vietnam   3. Tadulako University, 
Indonesia 4. Tokyo University of Marine Science and Technology   5.  National 
Taiwan University  6. The Graduate School of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (GSCAAS)   7. Sriwijaya University students for experiments at Walailak 
University   

3. การสรางเครือขายความรวมมือในตางประเทศและเชิญอาคันตุกะชาวตางชาติ มีสถาบันการศึกษาที่สรางเครือขาย จํานวน 7 สถาบัน  ดังนี้  1. Vinh University, 
Vietnam  2. Hanoi University of Agriculture, Vietnam 3. Tadulako University, 
Indonesia 4. Tokyo University of Marine Science and Technology  5. National 
Taiwan University  6. The Graduate School of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (GSCAAS)  7.  Sriwijaya University students for experiments at Walailak 
University 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการขอทุนวิจัยของคณาจารยจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอก 

 
เชิญ รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ใหขอมูลเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยตาง ๆ จากแหลงทุน

ภายใน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 
5. จัดกิจกรรมนักวิจัยพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษางานวิจัยแกคณาจารยรุนใหม เชิญอาจารย ของสํ านักวิชาจํ านวน 3 ท าน คื อ พล .ต .ดร .นพรั ตน  เศรษฐกุ ล  

รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี และ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลยชัย  ไปเปนนักวิจัยพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา 
โดยจัดกิจกรรมเชิญคณาจารยในสํานักวิชาเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัย 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
6. เชิญวิทยากรอาคันตุกะบรรยายเรื่อง แนวโนมการวิจัยของ 5 ศาสตร 

 
เชิญ รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปน

วิทยากรในการสัมมนา บูรณาการงานวิจัย 5 ศาสตร ในสํานักวิชา ฯ  ใหคณาจารยในสํานัก 
ในวันที่ 11 กันยายน 2556 
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7. เชิญอาคันตุกะชาวตางชาติบรรยาย แนะนําชองทางความรวมมือสูการวิจัยรวมกับ
สถาบันในตางประเทศ และขอทนุสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

จัดกิจกรรม "Research Collaboration Session--School of Informatics Meets 
Professor Mitsuhiro Oda" ในวันที่ 23 มกราคม 2556 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
8. จัดกิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัย 

 
     การพัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัย  จัดกิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งของนักวิจัย โดย
คณะอนุกรรมการการวิจัยโดยจัดประชุมในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร
วิชาการ 2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

9. จัดตั้งกลุมวิจัย จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  และ
กลุมผูสูงอายุ 

     การจัดตั้งกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาสูหนวยวิจัย โดยจัดตั้งกลุมวิจัย จํานวน 2 กลุม ไดแก  
     1. กลุมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  โดย ผศ.ดร.จรวย  สุวรรณบํารุง   
     2. กลุมผูสูงอายุ โดย ผศ.ดร.ลัดดา  เถียมวงศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ คือ  
การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสงเสริมนักวิจัย 1. จัดกิจกรรม “นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ--Walailak Research Invovations” เปน

กิจกรรมที่หมุนเวียนจัดโดยแตละหนวยวิจัย/กลุมวิจัย เพื่อนําเสนองานวิจัยในรูปแบบที่เขาใจ
งาย เพื่อใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาทุกสาขา สามารถเห็นความเชื่อมโยงของงานวิจัยสู
การใชประโยชนจริงในการดํารงชีวิต การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการประกอบ
อาชีพ ความภาคภูมิใจรวมกันในผลงานที่สรางสรรคขึ้นในมหาวิทยาลัยจะมีสวนเสริมแรง
บันดาลใจในการศึกษาและพัฒนางานในทุกสวนของมหาวิทยาลัยตอไป  

2. จัดเสวนา "พบปะหนวยวิจัย" 3 ครั้ง 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรี 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 6 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 22 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 5 สํานักวิชา จํานวน 19 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 
1. กิจกรรมพัฒนานักวิจัยไทยศึกษารุนเยาว 

 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 21 คน ประกอบดวย นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา 17 คน 

อาจารย 4 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ นํานักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและ 
เก็บขอมูลภาคสนาม  ณ วัดพะโคะ สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา วัดสุวรรณคีรี 
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เมืองเกาสงขลา และศูนยหัตกรรมกะลามะพราว จ.พัทลุง  โดยไดแบงกลุมนักศึกษาใหศึกษา 
ดูงานและเก็บขอมูลเพื่อจัดทํารายงานวิจัยตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการวิจัยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ  

ไดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
ครั้งที่ 1 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 106 คน ประกอบดวย นักศึกษา 6 คน อาจารย 5 

คน บุคลากร 1 คน อาจารยผูสนใจจากภายนอก 94 คน  ลักษณะการดําเนินงานคือ  จัดงาน
ประชุมวิชาการรวมกับ Thailand TESOL  ใน หัวขอ Optimizing Language Teaching, 
and Researching : Practical Key to Professional Development  โดยมีนักศึกษาใน
หลักสูตร จํานวน 5 คน นําเสนอผลงานดานการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหนักศึกษามี
ประสบการณในการนําเสนอผลงานของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยตอไป   

ครั้งที่ 2 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน ประกอบดวย นักศึกษามวล. และนักศึกษา
ภายนอก 41 คน อาจารย มวล. และภายนอก 17 คน บุคลากร 2 คน ลักษณะการ
ดําเนินงานคือ จัดงานประชุมวิชาการรวมกับ Thailand TESOL ใน หัวขอ Enhancing 
Effective English Instruction and Classroom Management  โดยนักศึกษาและผูที่ 
เขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากวิทยากรและ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 

3. พัฒนาทักษะดานระเบียบวิจัยภาคสนามเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เอเชียตะวันออก
เฉียงใตศึกษา 

มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 11 คน ประกอบดวย นักศึกษา 7 คน อาจารย 3 คน 
วิทยากร 1 คน ลักษณะการดําเนินงานคือ เชิญ Dr. Alexander Horstman นักวิจัย
ผูเชี่ยวชาญการวิจัยภาคสนามในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย นํานักศึกษาในหลักสูตร ลง
พื้นที่ อําเภอพรหมคีรี อําเภอทาศาลา และ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูการตั้ งคําถามการวิจัย พัฒนาทักษะการคนควาหาขอมูล และรวม
สังเคราะหขอมูลผานการอภิปรายรวมกัน ซึ่งนักศึกษาไดมีประสบการณในการวิจัยภาคสนาม 

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานวิจัยหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 7 คน ประกอบดวย นักศึกษา 4 คน อาจารย 2 คน 
บุคลากร 1 คน ลักษณะการดําเนินงานคือ นํานักศึกษาในหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา 
เขารวมงานสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 12  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษานําเสนอบทความวิทยานิพนธ จํานวน 2 คน คือ  



        

         W
a
la

ila
k
  U

n
iversity

 

 
                  

 
                                    
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ
 2556                                  218 

 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

1) น.ส.คนึงนิตย  สุขขาว หัวขอ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมชนบทกับการสราง
ความหมายและการตอรองของผูหญิง : ศึกษากรณีการขยายตัวของวงไพผูหญิงที่มีครอบครัว
แลวในตําบลแหงหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  2) นางณัฐกานต  อัพภาสกิจ หัวขอ ปน
เถื่อนกับการสรางอํานาจและการตอรองทางอํานาจของกลุมคนในทองถิ่น : ศึกษากรณี
ทองถิ่นแหงหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด 

5. พัฒนาทักษะวิจัยแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย และผูชวยสอน (SLA In-House 
Seminar :  Advanced Research Empowerment) 

เปนการบูรณาการการจัดกิจกรรมกับการประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียศึกษา 
รายละเอียดตามกิจกรรมสัมมนาความกาวหนาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ เอเชียศึกษา ครั้งที่ 1  

6.สัมมนาความกาวหนาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  เอเชียศึกษา ไดจัดกิจกรรม 6 ครั้ง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ไดบูรณาการการจัดกิจกรรมนี้กับการประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียศึกษา 

มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 618 คน ประกอบดวย อาจารย/นักวิชาการ/นักวิจัยภายนอก/
นักศึกษาภายนอกและผูสนใจทั่วไป จํานวน 88 คน อาจารยบุคลากร มวล. 40 คน นักศึกษา 
มวล. 490 คน ลักษณะการดําเนินงานคือ จัดกิจกรรมการแสดงปาฐกถาโดยวิทยากรจาก
ชมรมมูลนิธิอานันทมหิดล และจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียศึกษา ในหัวขอ เอเชีย
ศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย 

ครั้งที่ 2 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 11 คน ประกอบดวย นักศึกษา 7 คน อาจารย 3 
คน วิทยากร 1 คน  ลักษณะการดําเนินงานคือ เชิญ Ms.Bronwyn Isaacs  มาบรรยายหัวขอ 
From Idea to Proposal to Fieldwork to Finished Report and the to Jornal 
Publication : How I Did My Undergraduate Honours Project on People's 
Opionions of Fresh Markets and Supermarkets int Chiangmai Province in the 
Year 2009  และวิทยากรไดเลาประสบการณการทําวิจัยของตนเองพรอมทั้งยกตัวอยาง
งานวิจัยใหนักศึกษาไดทําความเขาใจในทฤษฎีและภาษาที่ใช  ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปปรับ
ประยุกตกับงานวิจัยของตนเองได 

ครั้งที่ 3 มีผูเขารวม จํานวน 12 คน ประกอบดวย นักศึกษา 6 คน อาจารย 5 คน 
วิทยากร  1 คน  ลักษณะการดําเนินงานคือ เชิญ  Dr.Alexander Horstmann มาบรรยาย
หัวขอ การตี โจทยวิจัยเปนวิธีวิทยาสําหรับเคาโครงวิทยานิพนธ   ซึ่ งวิทยากรได เลา
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ประสบการณการลงสนามวิจัยโดยใหเทคนิควิธีการเก็บขอมูลในเชิงมนุษยวิทยาแกนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง 

ครั้งที่ 4 มีผูเขารวม จํานวน 12 คน ประกอบดวย  นักศึกษา 6 คน อาจารย 5 คน 
วิทยากร  1 คน  ลักษณะการดําเนินงานคือ เชิญ Mr.Christopher Joll มาบรรยายหัวขอ 
ประสบการณและวิธีวิทยาที่ใชในการลงภาคสนามเพื่องานชุมชนมุสลิม ณ จังหวัดปตตานี 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทําใหนักศึกษาไดนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการ 
เก็บขอมูลภาคสนามในงานวิจัยของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาวิทยานิพนธไดตอไป 

ครั้งที่ 5 มีผูเขารวม จํานวน 14 คน ประกอบดวย นักศึกษา 8 คน อาจารย 3 คน 
นักวิชาการอิสระและวิทยากร 3 คน ลักษณะการดําเนินงาน คือ เชิญ อ.ดร.ณัฐพงษ  พัฒนพงษ  
มาบรรยายหัวขอ ความกาวหนาการวิจัย หัวขอ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย  และรวม
อภิปรายเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาของนักศึกษา 

ครั้งที่ 6 มีผูเขารวม จํานวน 13 คน ประกอบดวย นักศึกษา 5 คน อาจารย 5 คน 
บุคลากร 2 คน วิทยากร 1 คน ลักษณะการดําเนินงานคือ เชิญ อ.ดร.บัณฑิต  จันทรโรจนกิจ 
มาบรรยายในหัวขอ เอเชียศึกษาในมุมมองของนักรัฐศาสตร และวิทยากรไดรวมอภิปรายเคา
โครงวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาไดรับความรูดานเอเชียศึกษาและดาน
การเมืองเกี่ยวกับบริบทสังคมไทยและบริบทสังคมโลก   

7. จัดกิจกรรม Dean’s Seminar Series  3 ครั้ง ไดจัดกิจกรรม 5 ครั้ง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
ครั้งที่ 1 มีผูเขารวม จํานวน 37 คน ประกอบดวย นักศึกษา 20 คน อาจารย 8 คน 

บุคลากร 2 คน วิทยากร 7 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ นําเสนอผลงานวิจัยและมีการ
รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากรและวิทยากร ซึ่ง
วิทยากรไดใหความรูงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนดานงานวิจัยและใชประโยชนดานการเรียน
การสอนไดอยางมาก 

ครั้งที่ 2 มีผูเขารวม จํานวน 618 คน ประกอบดวย อาจารย/นักวิชาการ/นักวิจัย
ภายนอก/นักศึกษาภายนอกและผูสนใจทั่วไป จํานวน 88 คน อาจารยบุคลากร มวล. 40 คน 
นักศึกษา มวล. 490 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ บูรณาการการจัดกิจกรรมนี้กับการ
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

ประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียศึกษาผลการดําเนินงาน โดยจัดกิจกรรมการแสดง
ปาฐกถาโดยวิทยากรจากชมรมมูลนิธิอานันทมหิดล และจัดประชุมวิชาการนานาชาติดาน
เอเชียศึกษา ในหัวขอ เอเชียศึกษาวันนี้: การผงาดขึ้นของเอเชีย 

ครั้งที่ 3 มีผูเขารวม จํานวน 21 คน ประกอบดวย อาจารย 9 คน บุคลากร 6 คน 
บุคคลภายนอก 6 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ นําเสนอผลงานวิจัยของผูสมัครอาจารย
ศึกษาทั่วไปและรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา อาจารย และผูเขารวม 
และจากการนําเสนอบทความ/ผลงานนั้น จะเปนกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อมา
สอบสัมภาษณอาจารยในขั้นตอนตอไป 

ครั้งที่ 4 มีผูเขารวม จํานวน 25 คน ประกอบดวย อาจารย 19 คน บุคลากร 3 คน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ เชิญ รศ.ดร.สุวรรณา  
สถาอานันท คุณอลิสา สันตสมบัติ และผศ.ปริทรรศ หุตางกูร รวมหารือกับคณบดีและ
คณาจารยสํานักวิชาศิลปศาสตร เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร 
ครั้งที่ 7  ซึ่งไดมีการหารือกําหนดหัวขอใหญของงานและหัวขอสําหรับหองเสวนายอยไดอยาง
ชัดเจน มีการหารือวางรูปแบบการประชาสัมพันธ การดําเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวของ
กับการจัดสัมมนา 

ครั้งที่ 5 มีผูเขารวม จํานวน 45 คน ประกอบดวย นักศึกษา 12 คน อาจารย 10 คน 
บุคลากร 3 คน วิทยากรและผูสนใจจากภายนอก 20 คน  ลักษณะการดําเนินกิจกรรมคือ 
เสวนารวมกับกระทรวงการตางประเทศ ในการประชุมระดมความคิด หัวขอ ทิศทางการ
นําเสนอเรื่องเพื่อนบานในสื่อสารมวล  เพื่อเปนการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและ
ภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาเรื่องการนําเสนอ
ภาพเพื่อนบาน ซึ่งมีการนําเสนอความเห็นและมีการถกเถียงทางความคิดที่หลากหลายจากมิติ
มุมมองที่แตกตางกัน 

 
 
 

 



                                 
 

 
                             

 

W
a
la

ila
k
  U

n
iversity 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ
 2556                                221 

 
โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
8. สนับสนุนการเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน
ประเทศ 

 
สนับสนุนการเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน

ประเทศจํานวน 68 คน โดยมีบทความวิจัยในฐานขอมูล SI 18 เรื่อง ในวารสารตางประเทศ
ตางประเทศ 1 เรื่อง และวารสารภายในประเทศ 5 เรื่อง โดยนําเสนอผลงานในประเทศ 18 
เรื่อง และตางประเทศ 4 เรื่อง 

9. สนับสนุนการเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในตางประเทศ 

สนับสนุนการเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในตางประเทศ  จํานวน  4 หลักสูตร 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
10. จัดประชุมวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

 
จัดโครงการสานสัมพันธระหวางบุคลากรของสํานักวิชากับมหาวิทยาลัยในเครือขาย 

MOU ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 - 15 กุมภาพันธ 2556 ณ อาคารนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีคณาจารยและพนักงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ
สุราษฎรธานี  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารวมรวม 
40 คน 

 
 

11. จัดกิจกรรมสงเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ 

จัดโครงการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ณ กรุงเทพฯ และเชียงราย เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 และ 5 - 6 
กันยายน 2556 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
12. เชิญวิทยากรอาคันตุกะบรรยายเรื่อง แนวโนมการวิจัยของ 5 ศาสตร 

 
รายงานผลการดําเนินงานเหมือนกับ โครงการที่ 6 กิจกรรมที่ 6 เชิญวิทยากรอาคันตุกะ

บรรยายเรื่อง แนวโนมการวิจัยของ 5 
13. เชิญอาคันตุกะชาวตางชาติบรรยาย แนะนําชองทางความรวมมือสูการวิจัยรวมกับ
สถาบันในตางประเทศ และขอทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

รายงานผลการดําเนินงานเหมือนกับ โครงการที่  6 กิจกรรมที่  7 เชิญอาคันตุกะ
ชาวตางชาติบรรยาย แนะนําชองทางความรวมมือสูการวิจัยรวมกับสถาบันในตางประเทศ 
และขอทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
14. พัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร การเขียน Manuscript และ Proceeding เพื่อการตีพิมพ
เผยแพร 

 
จัดโครงการ 24 ชั่วโมง-24 ผูเขียน-24 บทความวิจัย ในระหวางวันที่ 18-21 เมษายน 

2556 และสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษาในชวงตุลาคม 2555 -
สิงหาคม 2556 

15. สัมมนาชีวเวชศาสตร จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 และ  
11 ธันวาคม 2555 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 จัดในวันที่ 18 กุมภาพันธ   2556 โดยได
เขารวมจัดสัมมนาในงาน The second Walailak University International Conference 
on Asian Studies (WUICAS II) และภาคการศึกษาที่ 1/2556 จัดในวันที่ 2 สิงหาคม 2556  
โดยไดเขารวมจัดสัมมนาในงาน The 5th Walailak Research National Conference 

16. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือ ระดับ
นานาชาติ 

17. ประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร 

จัดโครงการ “เปดประตูเขาสูรั้วบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร” (Open House, 
Biomedical Sciences Programs) ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

18.ความรวมมือดานการวิจัยระหวาง Department of Environment Health 
Sciences,School of Public Health and Department of Otolaryngology, School 
of Medicine,University of Michigan, USA และ Wayne State University, 
Karmanos Cancer Institute,MI, USA. โดย Associate Professor Dr.Michele L. 
Cote กับ หลักสูตรชีวเวชศาสตร 

ติดตอประสานงานนักวิจัยจากตางประเทศ 2 ทาน คือ Dr. Laura Rozek จาก 
Department of Environmental Health Sciences, School of Public Heath and 
Department of Otolaryngology, School of Medicine, University of Michigan, 
USA. และ Associate Professor Dr. Michele L. Cote, Wayne State University, 
Karmanos Cancer Institute, Detroit, MI, USA. 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
19. พัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดแก จัดอบรมการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัยดวยโปรแกรม SPSS และอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางการพยาบาล 

 
การจัดอบรมการวิเคราะหขอมูลวิจัยโดยใชโปรแกรม SPSS และอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาสมรรถนะการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางการพยาบาล  สําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในวันที่  16-17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารวิชาการ 2 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 2
กิจกรรม ดังนี้ 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดสรรทุนใหกับนักศึกษาทั้งสิ้น 84 ทุน (ผลจายจากรายงานของสถาบันวิจัย ฯ) 
ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุนใหกับนักศึกษาทั้งสิ้น 10 ทุน 

8. โครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน 
 
ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้  1 กิจกรรม และไดดําเนินการไปแลว คือ 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่อ
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

หนวยพัฒนาองคกร  เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 2
กิจกรรม ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาสมรรถนะองคกร 1. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหเพื่อวางแผนกําลังคนบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 2 รุน ระหวางวันที่ 6-8 และ 13-15 กุมภาพันธ 2556 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

2. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสมรรถนะของบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหวางวันที่ 20-
22 ก.พ. 2556 

3. จัดโครงการเสวนา ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ  3 ครั้ง 
4. จัดกิจกรรมภายใตโครงการวัฒนธรรมองคกร วลัยลักษณเพื่อปวงชน 6 ครั้ง ไดแก กิจกรรม 

Green Campus กิจกรรมรณรงคประหยัดทรัพยากรและลดโลกรอน และกิจกรรม Pride of Walailak 
4 ครั้ง (โครงการอธิการบดีพบประชาคม กิจกรรมสงการดอวยพรวันเกิด กิจกรรมจิบน้ําชายามบาย 
สานสายใยวลัยลักษณ และกิจกรรมเสริมสรางพลังองคกร  ทุงทานตะวัน) 

2. การจัดการความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ  Show & Share  7 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรม การพัฒนางานสูงานวิจัย (R2Q) และการบริหารภาครัฐ โดยมีโครงการสงเขารวม 

R2Q จํานวน 15 โครงการ จาก 8 หนวยงาน และ ประสานดําเนินการใหผูที่ไดรับรางวัลการบริหาร
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

ภาครัฐประจําป 2555 เขารวมรับรางวัลจาก กพร. ในวันที่ 9 ม.ค. 2556 รวมทั้งดําเนินการจัดสง
กระบวนงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพจาก กพร. ประจําป 2556 จํานวน 2 กระบวนงาน 

3. เขารวมเวทีเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 ณ ภูผาน้ํา 
รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย (มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพ) 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการนําเครื่องมือ KM มาประยุกตใชในการขับเคลื่อน
องคกรรวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ หองโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. โครงการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ 
มีสํานักวิชาทั้งหมด 3 สํานัก ที่ไดบรรจุแผนการดําเนินงานในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
ไดดําเนินการไปแลวใน 3 สํานักวิชา รวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
1. ใหบริการและจัดตั้งหนวยบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

 
ดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. คลินิกกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2. การประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ

คลินิกสูการพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทยในอนาคต ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 
2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

3. ประชุมวิชาการประจําปกายภาพบําบัดวลัยลักษณ  ครั้งที่ 2 เรื่อง กายภาพบําบัด 
เรื่อง Updates in Physical Therapy  Management  for  Individuals  with  Stroke  
ระหวางวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
2. จัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ 

 
จัดโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ (พัฒนาชุมชนนบพิตํา) ตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 

2555-2556  โดยมีการใหบริการสาธารณสุขทุกวันจันทร และออกชุมชนทุกวันศุกรของ 
ทุกสัปดาห และไดใหบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับเด็กในสถานสงเคราะหบานเด็กชาย
บานศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังจัดโครงการบริการวิชาการโครงการผาตัดตอกระจกและ 
ใสเลนสแกวตาเทียม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10-
12 สิงหาคม 2556 โดยรวมกับโรงพยาบาลตรัง  มีผูเขารับบริการ 153 ตา และยังมี
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โครงการ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินงาน 

โครงการซึ่งไดบริการแพทยเฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลทาศาลา โดย อ.พญ.นิตาทิพย เอกเกษม 
และ อ.พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร 

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
3. จัดทําวารสารและ e-Journal ของสํานักวิชาโดยผานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

 
จัดเตรียมขอมูลทําวารสารรายป ครบรอบ 9 ป สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

และ e-Journal  เพื่อเผยแพรผลงานและบทความวิจัยของอาจารยในสํานักวิชา  ซึ่งมีเปาหมายในการ
ตีพิมพเลมแรกในปงบประมาณ 2557  

ศูนยบริการวิชาการ เปนหนวยงานสนับสนุนที่ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ คือ   
สนับสนุนการบริการวิชาการ (เผยแพรความรูบริการวิชาการผานสื่อ) ดําเนินงานบริการวิชาการผานสื่อตาง ๆ ไดแก รายการโทรทัศนวลัยลักษณ สูสังคม 

รายการโทรทัศน สาระการเมือง และรายการวิทยุวลัยลักษณ Everyday English 
10. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร  

ศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ รวม 5 กิจกรรม ดังนี้  
1. ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WU WiFi) ใหครอบคลุมกลุมอาคาร
เรียนรวม 

ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WU WiFi) ครอบคลุมกลุมอาคารเรียน
รวม 1  3  5 และ 7 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการเรียนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย 

2. ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายเครือขายไรสาย (WU WiFi) ใหครอบคลุมกลุม
อาคารวิชาการ 

ขยายพื้นที่การใหบริการระบบเครือขายเครือขายไรสาย (WU WiFi) ครอบคลุมกลุม
อาคารวิชาการ 1  2  3  4  5  6  7  8 และ 9 เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรและคณาจารย เพิ่มศักยภาพการใชพื้นที่ของอาคารวิชาการ ทั้งนี้
รองรับการใหบริการแกนักศึกษาที่ใชพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ใหบริการ 

3. ใหบริการระบบเครือขายเสมือนจริง เชื่อมตอระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยกับ
หนวยประสานงาน ศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ
โรงพยาบาลตรัง 

ไดดําเนินกิจกรรมดังกลาวเพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในหนวยงานนอก
สถานที่เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหาระบบสื่อสารสองทาง (teleconference)  จัดหาระบบสื่อสารสองทาง (Teleconference) โดยปรับปรุงพัฒนาระบบใหเปน Web-
based เพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐานและภารกิจเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน การ
ประชุมทางไกลสองทางระหวางหนวยงานนอกพื้นที่กับ Main Campus การเชื่อมตอกับ
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 โครงการ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน 

เครือขายการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสกับสถาบันการศึกษาในและตางประเทศภายใตขอตกลง
ความรวมมือ การสัมภาษณเพื่อ Recruit ในการรับนักศึกษาเขาเรียน เปนตน 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (WU BI)  
 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (WU BI) เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการสรุปวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับ
ตาง ๆ เพื่อใหการบริหารการบริหารงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว 
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รายนาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  
 1.  ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร      ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายแพทยสมบุญ  เจริญเศรษฐมห    กรรมการ 
 4.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ    กรรมการ 
 5.  นายรุจาธิตย  สุชาโต      กรรมการ 

 
รายนามผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สันติ  เจริญพรพัฒนา    
2.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
3.  นางปยาภรณ  เมืองกลาง    

 4.  นายสุรพงษ  วงศพลับ                
 5.  นายศศิทธิ์  สุชาโต                   

 
รายนามฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

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

 4.  นางปรีดา  โชติชวง บุญอมร                เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  

6.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                    เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  
7.  นางสาวกิตติยา  กองผล            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 

 8.  นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั 
9.  นางสาวเสาวณีย  โตะแจะ            พนักงานธรุการ สํานกังานสภามหาวิทยาลัย 
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1. คณะกรรมการ ประชุมรวมกับผูตรวจเงินแผนดินภาค 14 และคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
2. รองประธาน ประชุมรวมกบัผูบริหารในพันธกิจดานการวิจัย และการบริการทางวิชาการ เมือ่วันที่ 7     
    พฤศจิกายน 2556 

 

 

1 
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1. กรรมการฯ ประชุมรวมกับผูบรหิาร เรื่องการสื่อสารภายในองคกร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
2. กรรมการฯ ประชุมรวมกับผูบรหิาร เรื่อง เมืองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
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1. คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกับอธิการบดี และฝายบรหิาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 8/2556 เมือ่วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 
 

1 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wu.ac.th 
 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   หนวยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร  ศูนยวิทยบริการฯ สุราษฎรธานี 

๒๒๒ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา  อาคาร SM Tower ชั้น ๑๙   อาคาร P.C. Tower ชั้น ๙  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑  ๙๗๙/๔๒-๔๖  ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท ๙๑/๑ หมูที่ ๑ ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง 

โทรศัพท ๐ ๗๕๓๘ ๔๐๐๐๐,๐ ๗๕๖๕ ๓๐๐๐ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐   อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ 

โทรสาร ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๐๘   โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๐๒๔๔-๔๕  โทรศัพท ๐ ๗๗๒๒ ๕๒๖๐-๓ 
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