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สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2560 ไดมีมติ 
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท้ังนี้  
ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2560 เปนตนไป คณะกรรมการฯ ไดนําแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือท่ี ศธ 0511/ว 74 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2550 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาไดเวียนแจงสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาใชประกอบการพิจารณาดวย ซ่ึงตามแนวทาง 
การตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจะมุงเนนตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ  ในการนี้ คณะกรรมการฯ  นอกจากติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกลาวแลว คณะกรรมการฯ ยังไดดําเนินการเพ่ิมเติมไปมากกวานั้น เชน 
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย   
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ  
การติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัย เปนตน โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปน  
3 ดานหลัก ประกอบดวย 

ก.  คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Site Visit) 
     คณะกรรมการฯ ไดกําหนดเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปละ 2 ครั้ง  

เพ่ือประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ และประชุมรวมกับผูแทนสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินภาค 14 เพ่ือหารือถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  
ตรวจพบ มีความหวงใย และตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขปญหาท่ีพบ อีกท้ังดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติท่ัวไป 
   ข.  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

คณะกรรมการฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใน 4 ดานหลัก ประกอบดวย 
     1.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการฯ จะติดตามประเมินผลดานระบบการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 
    1.1  การใหนโยบายและการกํากับดูแลกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2  การบริหารงานของอธิการบดี และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายตาง ๆ   

          2.  ดานระบบการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการฯ จะสอบทาน ติดตาม และประเมินผล
อยางครบวงจรของระบบงานดานการประเมินและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงอาจรวมถึงการเสนอแนะตอสภา
มหาวิทยาลัยในบางเรื่องเพ่ือใหฝายบริหารมีแนวทางในการบริหารจัดการงานดานการบริหารความเสี่ยงท่ีด ี
และเปนไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตอไป   
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        3.  ดานระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการฯ ใหความสําคัญกับการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหม่ันใจวาเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
       4.  ดานการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามแผนงาน คณะกรรมการฯ จะติดตามความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ซ่ึงฝายบริหาร
ไดนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว    
  

  ค.  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach)  
 คณะกรรมการฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใน 2 เรื่องหลัก 

ประกอบดวย 
1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย   

   ในปงบประมาณ 2560  สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย จํานวน 6 เรื่อง ไดแก (1) การ
กอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และการบริหารงานของศูนยการแพทยฯ  (2) การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและ
คุณภาพของบัณฑิต (3) ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย (4) ความเปนสากล (5) ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย 
กับชุมชน และ (6) การดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจ  
  2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ   
  คณะกรรมการฯ  ไดติดตามเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย ไดมีมติ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ เพ่ือติดตามวาฝายบริหารไดนําไปพิจารณาดําเนินการ 
ปรับปรุง พัฒนาใหเกิดผลดีแกมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร     
 

แหลงขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน 
ขอมูลท่ีคณะกรรมการฯ นํามาใชประกอบการพิจารณา  ประกอบดวย 
1.  ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร และผลการใชจาย

งบประมาณ  รายงานโดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ท่ีนําเสนอโดยอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 
3.  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ รายงานโดย 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 
4.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
5.  ความเห็นของผูรับผิดชอบท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติ จากการประชุมรวมการเยี่ยมเยือน  

และจากเอกสารตาง ๆ 
 

  
 
 

 
1.  การประชุมรวมกับคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย     

         คณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 21 เมษายน  
2560 และวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 โดยในการประชุมแตละครั้งมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม ประกอบดวย   
 

การปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ก.  การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ    
 

 ข 
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อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีท่ีเก่ียวของ ผลจากการประชุมรวมทําใหคณะกรรมการฯ  
ไดรับทราบแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมถึงความกาวหนา            
ในการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ดาน ท่ีเพ่ิมมากกวาปท่ีผานมาอยางโดดเดน อาทิเชน การปรับปรุงอาคารเรียนรวมให
ทันสมัยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา การกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ ท่ีกาวหนาเปนอยางมาก 
การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีเนนเพ่ิมคุณภาพของผูเรียน การประชาสัมพันธเพ่ือรับนักศึกษาใหมตามภูมิภาค
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ การสรางความเขมแข็งดานงานวิจัยดวยการตั้งศูนยความเปนเลิศ การสรางความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนรายรอบ เปนตน 
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาคณะกรรมการฯ ขอชื่นชมในการบริหารจัดการของฝายบริหาร  
ท่ีทําใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะและความ
หวงใยในบางประเด็น ดังนี้ 

 1)  มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดเนนของศูนยความเปนเลิศระบบสุขภาพหรือระบบ
วิทยาศาสตรสุขภาพทางการแพทย และควรเนนผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากพืชทางภาคใต 

 2)  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก โดยให
เสนอโครงการวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

 3)  ตามท่ีฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวไป
ขางหนาในหลาย ๆ ดาน นั้น  ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรให
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการดําเนินงาน  และการ
ตรวจสอบสภาพการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   

 

2.  การตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
คณะกรรมการฯ ไดตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน  2 ครั้ง คือ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 

2560 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2560  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบขอมูลเชิงประจักษจากผูแทนหนวยงานท่ีตรวจ
เยี่ยม ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้      

 

 2.1 ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดเปดดําเนินการตั้งแตวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560  
เพ่ือใหบริการดานสุขภาพแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป ในโอกาสนี้ นายแพทย
จรัส จันทรตระกูล รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ไดแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบถึงทิศทางการ
ดําเนินการท่ีจะพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง ไดแก ดานโรคผิวหนัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ 
เวชศาสตรผูสูงอายุ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดชื่นชมท่ีศูนยการแพทยฯ มีทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน  
โดยเฉพาะประเด็นเวชศาสตรผูสูงอายุสอดคลองกับประเทศท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัย  
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
    1)  การใหบริการรักษาดานเวชศาสตรผูสูงอายุของศูนยการแพทยฯ ควรดําเนินการควบคูไป
กับการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิต เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีด ี 

  2)  ควรจัดทําแผนการหารายไดใหเพียงพอกับคาใชจายเพ่ือเสริมสภาพคลอง   
  3)  ควรเตรยีมความพรอมในการปรับเปลี่ยนจากโรงพยาบาลขนาดเล็กเปนโรงพยาบาลขนาด

ใหญ  โดยเรียนรูจากปญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

 ค 
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 2.2   ศูนยบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีหารายไดจากสินทรัพยและ
บริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยในป พ.ศ. 2560  ไดปรับปรุงระเบียบวาดวย   
การบริหารหนวยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการสินทรัพยและทรัพยากร
ของมหาวทิยาลัยใหสามารถสรางผลตอบแทนไดมากข้ึน สําหรับในปงบประมาณ 2560 ศูนยบริหารทรัพยสินฯ 
ไดดําเนินการดังนี้ 

    2.2.1  โรงแรมและนันทนาการ ไดปรับปรุงเรือนวลัยใหมีความทันสมัย  สามารถแขงขันกับ
ผูประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยได พรอมท้ังปรับปรุงระบบบัญชีใหเปนมาตรฐานมากข้ึน 

2.2.2  สถานกีฬาและสุขภาพ ไดปรับปรุงหองฟตเนสใหมพรอมซอมบํารุงอุปกรณท่ีชํารุด  
เพ่ือใหบริการท้ังนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  

2.2.3  จัดระเบียบรานคาและคัดเลือกผูประกอบการรานอาหารท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหาร
ท่ีจําหนายตองถูกสุขลักษณะ และรวมถึงคัดเลือกรานคาท่ีหลากหลายมาใหบริการเพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกนักศึกษาและบุคลากรใหสมกับการเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

2.2.4  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนโยบายเปนศูนยกลางการผลิตตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรวมกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  โดยมีศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนเครือขายท่ีสําคัญ   
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาโครงการตาง ๆ ของศูนยบริหารทรัพยสินฯ สามารถ
ตอบสนองการใชชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรแบบชุมชนเมืองภายในรั้วมหาวิทยาลัยได จึงขอฝากใหศูนยบริหาร
ทรัพยสินฯ ดําเนินโครงการท่ีตอบสนองตอนโยบายการเปนเมืองมหาวิทยาลัยดวย  
 

 2.3  ศูนยสมารทฟารม  มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานกิจกรรมแตกตางไปจากเดิมเปนอยางมาก    
มีการปรับปรุงภมิูทัศนโดยรวมทําใหไมเกิดสภาพปารกทึบ  อีกท้ังในปนี้ศูนยสมารทฟารมไดทําโครงการพัฒนา 
Smart Farming เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะเปน  Smart Farming 
ตนแบบท่ีเปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรใหกับสังคมและชุมชนรายรอบ นอกจากนี ้
ยังไดนําระบบการทําการเกษตรแบบแมนยําสูง ดวยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีมีผลตอการผลิต
ทางการเกษตรมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต สําหรับพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมไดมีการพัฒนาเปนแปลง
ปลูกไมผลเศรษฐกิจของภาคใต เพ่ือเปนแหลงสรางรายไดและใหบริการเรียนรูแกผูสนใจท่ัวไป      
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  ศูนยสมารทฟารมควรเปนผูนําในดานการคนควาและวิจัย โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลย ี
ท่ีหลากหลายใหเกิดองคความรูเฉพาะดาน รวมท้ังตอยอดองคความรูใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องควรเปน
ศูนยเกษตรสาธิตตัวอยางท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับวิชาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเปนตนแบบได   
 

 2.4   สวนกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยปรับปรุง 
ภูมิทัศนรายรอบหอพัก  สรางกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีเปนท้ังคนเกงและคนดี   
รวมท้ังใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงผานการเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม   
 
 

 ง 
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 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย เชน การจัดกิจกรรมรวมกับนักศึกษา
ตางประเทศ การจัดคายภาษาอังกฤษ เปนตน รวมท้ังสนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคม 
เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนรายรอบและทําใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณในการใชชีวิต 
 

 2.5  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรการเรียนรูและบริการสารสนเทศ
อยางครบวงจร การใหบริการเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  บริการผลิตเอกสารกลางของมหาวิทยาลัย  บริการผลิต
สื่อวีดิทัศนและภาพนิ่ง  บริการออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ  และบริการโสตทัศนูปกรณ    
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  ศูนยบรรณสารฯ  เปนอาคารหลังใหญท่ีใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร การซอมแซมหรือ
การซอมบํารุงอาคารควรดําเนินการอยางรวดเร็วเพ่ือไมเกิดผลกระทบตอการใหบริการ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ พบวา บริเวณชั้น 3 เกิดปญหาหลังคารั่ว สงผลตอการใชงานพ้ืนท่ีหองเทิดพระเกียรติและหอง
ธรรมนิทัศน  ท้ังยังมีมูลนกจํานวนมากท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชบริการได ผูท่ีเก่ียวของจึงสมควรเรง
ดําเนินการแกไขใหทันทวงที 
 

 2.6 งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สวนบริการกลาง คณะกรรมการฯ  
ไดเยี่ยมชมศูนยรักษาความปลอดภัยท่ีทําหนาท่ีควบคุม ดูแลตรวจตราเหตุการณตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองวงจรปด (CCTV) ท่ัวพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบสํารองขอมูลเพ่ือสืบคน
ขอมูลยอนหลังได  นับไดวาเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตรากําลังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญนอยได อีกท้ังการมีหองควบคุมสวนกลาง (control room) ท่ีมีเจาหนาท่ีเฝา
สังเกตการณตลอดเวลาจะชวยใหแกไขสถานการณหรือเหตุฉุกเฉินไดอยางทันทวงที 
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฯ ขอแนะนําให 
สวนบริการกลางประเมินผลการใชงานระบบกลองวงจรปด เพ่ือใหทราบขอบกพรอง จุดเดน จุดดอยของระบบ
ท่ีมีอยู  ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบในระยะยาว และปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังการติดตั้งกลองวงจรปดภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยซ่ึงใชกลองวงจรปดแบบมุมมองคงท่ีเปน 
สวนใหญ จึงอาจเปนขอจํากัดในการเฝาระวังเพ่ือรักษาความปลอดภัยได โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 
หอพักนักศึกษา หรือเรือนวลัย  ท่ีควรใชกลองวงจรปดแบบปรับทิศทางไดแทน   

 

 3. การประชุมรวมกับผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการฯ ไดประชุมหารือรวมกับผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย ผูตรวจเงินแผนดิน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษ   
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกลุมตรวจเงินแผนดิน และนักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมการฯ  ไดรับทราบขอตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2558 ของมหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานของคณะผูบริหาร
ชุดกอนหนา โดย สตง. ไดชี้ประเด็นปญหาดังนี้     
 

 3.1 กรณีลูกหนี้คางนาน ประกอบดวยลูกหนี้เงินยืมทดรองจํานวน 10 ราย รวมเปนเงิน 993,034.31 
บาท และลูกหนี้อ่ืนท่ีคางนานตั้งแต พ.ศ. 2540 - 2552 จํานวน 11 ราย รวมเปนเงิน 681,104.65 บาท  

 จ 
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ซ่ึงเปนลูกหนี้ท่ีมหาวิทยาลัยสงฟองศาลและศาลมีคําพิพากษาแลว และมีบางรายอยูระหวางการดําเนินงานของ
สวนนิติการ  
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  มหาวิทยาลัยควรกํากับและเรงรัดหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีการดําเนินการติดตามทวงถาม
ลูกหนี้โดยเร็ว หากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการถึงท่ีสุดแลวแตยังไมสามารถติดตามหนี้ได มหาวิทยาลัยควรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตัดจําหนายเปนหนี้สูญ   
  

 3.2  กรณีการจายคาใชจายบางประเภทมหาวิทยาลัยไมมีระเบียบรองรับวาสามารถจายไดหรือไม   
ซ่ึง สตง. มีความเห็นวาอาจเกิดการใชดุลยพินิจท่ีไมเหมาะสมได   ไดแก  (1) การเบิกจายคาอาหารในการจัด
กิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ซ่ึง สตง. มองวาเปนคาใชจายท่ีฟุมเฟอย  
(2) ประเด็นคางจากปกอน  เรื่อง การจัดสัมมนาการวัดผลและประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ  สตง. 
มีความเห็นวาในการจัดกิจกรรมดังกลาว  หนวยงานของรัฐไมสามารถเบิกคาใชจายในการเขาชมภูเก็ตแฟนตา
ซีได ซ่ึงมีประเด็นคางจากปกอน และ (3)  กรณีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัยแก
เจาหนาท่ีปกครองท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีใหมหาวิทยาลัย  ไดแก สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมสามารถจายคาจางได  สตง. ไดมีขอ
ทักทวงใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนจาก อส. และ อปพร. เหลานั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการ 
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  มหาวิทยาลัยฯ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีหลักการบริหารงบประมาณท่ีแตกตาง 
จากสวนราชการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีกระบวนการอนุมัติจากผูบริหารและบางเรื่องเปนสิ่งท่ีควรอยูในดุลยพินิจ    
ของผูบริหารได มหาวิทยาลัยจึงควรจัดทําประมวลระเบียบ/หลักเกณฑสําหรับใชกับการควบคุมการจาย
คาใชจาย ของมหาวิทยาลัยไวเปนระเบียบเดียวเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป โดยในระเบียบ
ดังกลาวควรกําหนดอํานาจในการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบอยางชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีปญหาใหมี
ขอกําหนดท่ีชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางไรจึงจะถือวาจายไดหรือไมได สําหรับเรื่องเดิมท่ียังคงเปนปญหา
อยู ควรประมวลปญหา และสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในฐานะเปนองคกรผูมีอํานาจ
สูงสุดในการกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 
โดยเสนอเปนกรณี ๆ ไปตามความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหมีขอยุติแทนท่ีจะปลอยใหเนิ่นนานตอไป   
  ท้ังนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นควรวากรณีใดไดดําเนินการโดยมีเหตุผล
เหมาะสมแลว ก็ควรถือวาเปนการใหสัตยาบันเฉพาะกรณี หากสภามหาวิทยาลัยเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร  
ก็ตองเรียกเงินคืนจากผูรับผิดชอบในกรณีดังกลาวตอไป 

 

 3.3 กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก ซ่ึงอาจารยผูทําวิจัยไดยืมเงินเพ่ือไปทํางานวิจัย
ตั้งแตปงบประมาณ 2552 - 2558   
 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  มหาวิทยาลัยควรจัดระบบและกลไกใหมีการติดตามลูกหนี้ทุนวิจัยอยางตอเนื่อง พรอมท้ังให
สวนการเงินและบัญชี ประสานกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขาใจและติดตามผูรับทุนวิจัยให
ลางลูกหนี้ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดหารือเพ่ิมเติมกับผูแทน สตง. ตอกรณีการขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบ
ของ สตง. อยางไมเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงในบางครั้งมีการจัดสงขอมูลตามท่ีรองขอมา  โดยไมผาน 
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การพิจารณากลั่นกรองของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และอาจไมไดขออนุญาตตออธิการบดีเพ่ือสงมอบขอมูลนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงขอความรวมมือจาก สตง. หากประสงคขอเอกสารหรือขอมูลใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ขอให
ทําหนังสือราชการขอขอมูลเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพ่ือความสะดวกและชัดเจนในการประสานงานของ
หนวยตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 

1. ดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยในระดับสภา
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดวยการใหนโยบายและการกํากับดูแลกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยยึดหลักการกํากับกิจการท่ีดีเปนบรรทัดฐานในการดําเนินงาน ซ่ึงคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ตามแนวนโยบาย เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ท่ีครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 1) ระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 2) ความเหมาะสมของการจัด
โครงสรางองคกร 3) กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 4) การใชทรัพยากรอยาง 
มีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด 5) การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรท้ังมวล 
ของมหาวิทยาลัย และ 6) ความมุงม่ันใหเกิดผลงานตามพันธกิจ 
 นอกจากการบริหารตามหลักธรรมภิบาลแลว มหาวิทยาลัยไดประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงไดประกาศใน 
ท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 โดยมีผูบริหารทุกระดับรวมรับทราบ พรอมท้ัง 
ไดจัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การควบคุมภายในกับการปองกันการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน” ใหแก
บุคลากรทุกระดับ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 

 
2. ดานระบบการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการฯ  ไดสอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พบวา   
 2.1 มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีแผนบริหารความเสี่ยง 2 แผน คือ แผนการบริหารความเสี่ยงปกติ และแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
สภาวะวิกฤต โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงขณะท่ีรายงานนี้
อยูระหวางการปรับปรุงคูมือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังไดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง และจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยงใหปฏิบัติไดจริง 
 2.2  การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยหนวยตรวจสอบภายในไดสอบทาน
ระบบการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงท้ัง 2 แผน คือ (1) แผนการบริหารความเสี่ยงปกติ  
มี 4 ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคับ และ (2) แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต พบประเดน็เสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้   
 
 

ข.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 

 ช 
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2.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงปกต ิ  
 1) ประเด็นเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับ
ความเสี่ยงสูง และยังพบวามาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ี
เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไมสอดคลองท่ีจะทําใหระดับความเสี่ยงลดลงได ไดแก  
 (1) การกําหนดกลุมเปาหมายตามประเด็นเสี่ยงไมสัมพันธกับมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง พบวาความเสี่ยงเรื่อง “ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไมเปนท่ีรูจักรับรู” กําหนดใหมหาวิทยาลัย  
เปนท่ีรูจักในวงกวาง แตมาตรการบริหารความเสี่ยง “สรางความสัมพันธกับนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกา 
เพ่ือความรวมมือในการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย” ไดกําหนดกลุมเปาหมายมีเพียง
นักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกาเทานั้น ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวามาตรการบริหารความเสี่ยงนี้ไมอาจสราง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักรับรูในวงกวางไดมีประสิทธิภาพพอ 
  (2) การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไมสัมพันธกับตัวชี้วัด พบวา 
มาตรการ “สรางความสัมพันธกับนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกา เพ่ือความรวมมือในการเผยแพร
ประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย” แตตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลกําหนดเพียง “รอยละของศิษยเกา     
มีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย” กําหนดใหประเมินผลจากศิษยเกาเทานั้น ไมไดกําหนดรวมไปถึง
นักศึกษาปจจุบัน  
 2)  รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือบริหารความเสี่ยงบางสวนมีขอมูลไมถูกตองครบถวน และไมผานการสอบทานความถูกตองกอน
นํามาใชทําใหผลการวิเคราะหความเสี่ยงไมสอดคลองกับขอเท็จจริง คือ   

 2.1) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเขา
รับตําแหนงตามแผน” ไมสามารถประเมินผลได เนื่องจากขอมูลผลการดําเนินงานไมไดสอบทานความถูกตอง
กอนนํามาใช 

 2.2) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ไมพบการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ” ผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ 
ประจําปงบประมาณ 2560 ของหนวยตรวจสอบภายใน พบวาคณะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง
สวนใหญไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัดและระมัดระวังรอบคอบ   
   ขอเสนอแนะ    
  1) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ เพ่ือบริหารความ
เสี่ยงใหเพียงพอและสอดคลองกัน และเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได  
  2) ควรสอบทานความถูกตองครบถวนของขอมูลผลการดําเนินงานกอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2.2.2 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต   
 1) การจัดอบรมใหความรูในเชิงปองกันและปฏิบัติการ รวมถึงการซักซอมการ
ปฏิบัติการเพ่ือรับมือกับการปองกันเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม การเกิดเหตุการณ
วินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิดนั้น ผูรับผิดชอบดําเนินการไปแลวบางสวนแตยังไมไดดําเนินการใหท่ัว
ท้ังมหาวิทยาลัย  
 2) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูรับผิดชอบยังไมไดดําเนินการจัดอบรม
และซักซอมเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัย ไมไดบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและกลองวงจรปด  รวมถึง
ไมไดบันทึกผลการประเมินสภาวะวิกฤตหรือการทบทวนมาตรการไวของแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน  
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 ขอเสนอแนะ    
  1) มหาวิทยาลัยโดยสวนอาคารสถานท่ีและสวนบริการกลางควรจัดอบรมความรูในเชิง
ปองกันและปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม การเกิดเหตุการณวินาศกรรม  
การกอความไมสงบ เหตุระเบิด รวมถึงควรซักซอมการปฏิบัติการเพ่ือรับมือกับการปองกันเม่ือเกิดเหตุการณ
ดังกลาวใหแกพนักงานและนักศึกษารวมถึงผูท่ีเก่ียวของท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2) มหาวิทยาลัยโดยศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลควรเรงดําเนินการจัดอบรมและซักซอมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย และควรสื่อสารทําความเขาใจในการซักซอมแผนเพ่ือใหพรอมจัดการสภาวะวิกฤตอยางนอยปละ 
1 ครั้ง  รวมท้ังควรบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกลองวงจรปดใหพรอมใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง  
 

3. ดานระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 3.1  ระบบการควบคุมภายใน 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแตงตั้ งคณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน เพ่ือทําหนาท่ีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ  
1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวนัสิ้นปงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ไดประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในประจําปงบประมาณ 2559 และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว   
ซ่ึงจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2559 โดยหนวยตรวจสอบ
ภายใน พบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ คือกระบวนการจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายในของ                               
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานยังไมสอดคลองกับแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด ไดแก 
  1. การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล ไมไดระบุวัตถุประสงค
ของแตละภาระงาน/ภารกิจ หรือระบุไวแตไมชัดเจนและไมสามารถวัดผลได 
  2. การคนหาความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ และการประเมินผลการควบคุมภายใน คือ
หนวยงานคนหาประเด็นเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในไมครอบคลุมทุกภาระงาน/ภารกิจหลักของ
หนวยงาน เชน บางหนวยงานประเมินผลฯ เฉพาะงานธุรการ และบางหนวยงานไมไดประเมินผลในภาระงาน
หลักของหนวยงาน เปนตน 
  3. การดําเนินการในข้ันตอนการระบุกิจกรรมการควบคุมใหม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง
ท่ีเหลืออยูใหอยูในระดับท่ียอมรับได พบวา การปรับปรุงการควบคุมท่ีกําหนดไวไมสามารถนําไปปฏิบัติได  
และไมสามารถทําใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวได เชน ระบุความเสี่ยงวา “ไมสามารถรับนักศึกษาได
ตามแผนท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณอยางเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากรับนักศึกษาไดต่ํากวาแผน นักเรียนยืนยัน
สิทธิ์แลวไดสละสิทธิ์ นักเรียนท่ีรับไดมีคุณสมบัติต่ํากวาท่ีคาดหวัง” แตระบุการปรับปรุงการควบคุมวา “มีการ
ติดตามอยางใกลชิด และดําเนินการเชิกรุกมากข้ึน” เปนตน 
  4. การพิจารณาความเสี่ยงท่ีหนวยงานไมสามารถควบคุมไดหรือความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเลือกหรือคนหาวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือนําเสนอฝายบริหารพิจารณาสั่งการ  
คือ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3)  
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โดยการรวบรวมผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงาน (ปย.2) ท่ียังไมผานการวิเคราะหและ
ประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 ท้ังนี้  ในปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในจึงไดจัดการอบรมหลักสูตร
การควบคุมภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับท่ีเก่ียวของจํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2559 และระหวางวันท่ี 3 - 29 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ และนักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ จากสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
วิทยากร 
 3.2  การตรวจสอบภายใน 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และ
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีหนาท่ีและความรับผิดชอบงานดานการ
ตรวจสอบกิจการภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัย โดยใหครอบคลุมถึงงานการประเมินระบบการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน โดยในปงบประมาณ 2560 หนวย
ตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบพรอมท้ังไดรายงานตอผูบริหารของหนวยรับตรวจและอธิการบดีแลว ดังนี้  
  3.2.1 การตรวจสอบระบบพัสดุ  สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบปรับอากาศ    

ขอตรวจพบ 
1)  ผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจาง และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 

ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง   
2)  มหาวิทยาลัยมีคาใชจายในการซอมแซมเครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึนจากคาจางตาม

สัญญาจาง ซ่ึงเปนคาซอมแซมท่ีมหาวิทยาลัยตองจายตามเง่ือนไขสัญญาจาง   
ขอเสนอแนะ 
1)  มหาวิทยาลัยควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทุกฝายยึดปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ และควรเรียกคาปรับจากผูรับจางในประเด็นท่ีผูรับจางมีผลการ
ปฏิบัติงานไมครบถวนตามเง่ือนไขในสัญญาจาง  

2)  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหความคุมคาของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีเสื่อมสภาพ
หรือมีประสิทธิภาพต่ํา โดยพิจารณาตนทุนท่ีเกิดข้ึนกับประโยชนท่ีจะไดรับ เพ่ือใหผูบริหารใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและลดคาใชจายในระยะยาว 

หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานตออธิการบดีแลว  ซ่ึงอธิการบดีไดสั่งการใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะรวมถึงใหกํากับดูแลไมใหเกิดความบกพรองข้ึนอีก   และใหตรวจสอบ
ขอบกพรองของคณะกรรมการตรวจการจางวาสงผลใหมหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม  หากมีความเสียหายให
ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    ท้ังนี้  ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบวิเคราะหความคุมคาของการ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศพรอมรายงานใหอธิการบดีทราบ    
  3.2.2 ตรวจสอบระบบพัสดุ ครั้งท่ี 2 การควบคุมงานและการตรวจการจาง   

ขอตรวจพบ 
1)  คณะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางสวนใหญไมปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2558   

2)  ผลงานโดยรวมของผูรับจางสวนใหญลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
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ขอเสนอแนะ 
1)  มหาวิทยาลัยโดยสวนพัสดุควรจัดทําคูมือการตรวจการจางและการควบคุมงาน

ใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน หรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนว
ปฏิบัติในการบริหารสัญญาใหมีประสิทธิภาพ 

2)  มหาวิทยาลัยควรกําชับใหคณะผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

3)  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจางควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
รวมท้ังความสามารถดานอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาถึงความสามารถของผูรับจางในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
สัญญา  ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนสูงสุดในการคัดเลือกผูรับจางท่ีมีประสิทธิภาพ   

หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานผลตออธิการบดีแลว  ซ่ึงอธิการบดีไดสั่งการให
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขขอบกพรอง  และใหสวนพัสดุจัดการอบรมผูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมงาน
และจัดซ้ือจัดจางใหปฏิบัติตามระเบียบ     
  3.2.3 ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี   

ขอตรวจพบ 
1)  เงินยืมทดรองจาย มีการคืนเงินยืมทดรองลาชากวากําหนด เนื่องจากผูยืมไมปฏิบัติ

ตามระเบียบฯ วาดวยเงินยืมทดรองจาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2) เงินสํารองจายหนวยงาน มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

จํานวน 6 หนวยงาน  
3) หนวยงานสวนใหญไมไดปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน กลาวคือ  

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายหรือจัดทําทะเบียนคุมไมเปนปจจุบัน และผูรักษาเงินสํารองจายมี
หนาท่ีตองรับผิดชอบเงินสดท่ัวไป หรือรับเงินรายรับตาง ๆ ของหนวยงานดวย 

ขอเสนอแนะ 
1) หัวหนาหนวยงาน ควรเนนย้ําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบฯ อยาง

เครงครัด และควรสอบทานประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานใหเหมาะสมกอนการอนุมัติใหยืมเงิน 
2) สวนการเงินและบัญชี ควรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการยืม-คืน เงิน

ทดรอง และระเบียบท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูยืมเขาใจแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
3)  ควรกําชับเจาหนาท่ีผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงานใหปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยฯ วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด 
4) ควรทําความเขาใจใหเจาหนาท่ีผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงานเห็นถึง

ความสําคัญและประโยชนของกระบวนการควบคุมเงินสํารองจาย รวมท้ังควรชี้แจง/แนะนํากระบวนการควบคุม
และวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการควบคุมเงินสํารองจายอยางเพียงพอ เหมาะสม 
                 หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานผลตออธิการบดีแลว  ซ่ึงอธิการบดีไดสั่งการให
ผูรับผิดชอบจัดประชุมอบรมการใชเงินสํารองจายใหถูกตอง      

3.2.4  การตรวจสอบพิเศษ เรื่องกองทุนพัฒนาสํานักวชิา  หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานตอ
อธิการบดีแลว  และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใชตราสัญญาลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน    

 
 

 ฎ 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 
 

4. ดานการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามแผนงาน 
 4.1  ดานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทาง
ท่ีสํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของ
ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB)     
 ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2560 พบวา มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 1,618.91 ลานบาท งบประมาณ
สําหรับใชจายท้ังสิ้น 1,754.94  ลานบาท มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณรวมผูกพันไปท้ังสิ้น 1,660.07  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.59 ของงบประมาณท้ังหมด และมีงบประมาณคงเหลือ 94.87 ลานบาท โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดหลักท่ีสําคัญท้ังสิ้น 70 ตัว สามารถรายงานผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  
68 ตัว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานสวนใหญบรรลุเปาหมายตั้งแตรอยละ 85 ข้ึนไป จํานวน 51 
ตัว คิดเปนรอยละ 72.85 รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 1   
 

ตารางท่ี 1:  สรุปผลการใชงบประมาณและผลการดาํเนนิงานตามตัวช้ีวัดหลัก 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

งบประมาณ  
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    
(%) 

ไดรับ 
ใชไป 
(%) 

>100 =100 85-99 50-84 <100 
ไมพบ
ผล 

รวม 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 

207.35 188.62 9 1 3 1 - 1 15 
 (90.97) (60.00) (6.67) (20.00) (6.67) - (6.67)  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 2 

113.01 105.75 5 -  3 - - 8 
 (93.57) (62.50) -  (37.50) - -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 

721.86 683.55 4 - 4 2 3 - 13 
 (94.69) (30.77) - (30.77) (15.38) (23.08) -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

153.85 148.47 4 1 2 5 - - 12 
 (96.51) (33.33) (8.33) (16.67) (41.67) - -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 5 

393.6 378.47 2 -  - - 1 3 
 (96.16) (66.67) -  - - (33.33)  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 6 

2.15 2.04 5 1  - 1 - 7 
 (94.66) (71.43) (14.29)  - (14.29) -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 7 

94.87 60.74 1 2  1 1 - 5 
 (93.63) (20.00) (40.00)  (20.00) (20.00) -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 8 

68.92 67.44 1 1  - - - 2 
 (97.85) (50.00) (50.00)  - - -  

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 9 

29.32 24.99 3 1 1 - - - 5 
 (85.24) (60.00) (20.00) (20.00) - - -  

รวม 
1,754.94 1,660.07 34 7 10 12 5 2 70 

 (94.59) (48.57) (10.00) (14.29) (17.14) (7.14) (2.86)  
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 4.2  ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ   
       ผลการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ เขาใจดีวาผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในมิติตาง ๆ นี้เปนผลการดําเนินงานท่ีสืบเนื่องมาจากคณะผูบริหารชุดกอนหนา โดยคณะผูบริหารชุด
ปจจุบันไดมาสานตอภารกิจปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในชวงปลายปงบประมาณ 2559 จึงทําใหเปนขอจํากัดเริ่มตน
ของการดําเนินงานของคณะผูบริหารปจจุบัน เพราะการบริหารตามนโยบายของอธิการบดีสวนใหญเปนการแกไข
ปญหาคางเกาท่ีสะสมของมหาวิทยาลัย จึงยอมสงผลกระทบตอระดับคะแนนประเมินแบบสมดุล 4 มิตินี้  
แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็นวาในปงบประมาณ 2560 อธิการบดีทานปจจุบันสามารถบริหารจัดการให
มหาวิทยาลัยเจริญกาวหนาเปนอยางมาก มีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับสูง  ประกอบดวย  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.68 มิติการพัฒนาองคกร คะแนนเฉลี่ย 
4.02 มิติคุณภาพการใหบริการคะแนนเฉลี่ย 4.00 และมิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 3.85  
 จากผลการประเมินขางตน คณะกรรมการฯ เห็นวา ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเดนหลายดาน มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก ดังเห็นไดจากตัวชี้วัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข รวมท้ังมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง บุคลากรไดรับ
การสนับสนุนใหพัฒนาศักยภาพมากข้ึน เชน ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เปนตน สงผล
ใหผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการในระดับสูงมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานดานการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากองคกรภายนอก และมีบทความวิจัย 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร และนําไปอางอิงจํานวนมาก   
 อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2560 บางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปท่ีผานมา หรือต่ํากวา
เปาหมายมาก ไดแก จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  
มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน รอยละของผูสมัครเขาศึกษาตอผูผานการ
คัดเลือกท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย ตาม MOU กับสถาบัน 
การศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ และรอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผน
ไมนอยกวารอยละ 80 ซ่ึงเขาใจไดวามีผลสืบเนื่องมาจากการบริหารงานของอดีตผูบริหารกอนท่ีศาสตราจารย 
ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ เปนอธิการบดี ซ่ึงสอดคลองกับรายงานผลการศึกษาขอมูลและความเห็นประชาคม 
วลัยลักษณเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ของคณะอนุกรรมการศึกษาขอมูลและความเห็นประชาคม
วลัยลักษณเพ่ือการพัฒนา ฉบับลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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  คณะกรรมการฯ ไดแบงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ออกเปน 2 ดาน 
ประกอบดวย ดานการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย และดานการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีผลการดําเนินงานโดยสรุปในแตละดาน ดังนี้ 
  
1. ดานการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 
 สภามหาวิทยาลัยไดใหความสนใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง ไดแก  (1) การ
กอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และการบริหารงานของศูนยการแพทยฯ (2) การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและ
คุณภาพของบัณฑิต (3) ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย (4) ความเปนสากล (5) ความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน และ (6) การดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรายงานผล 
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังกลาวตอคณะกรรมการฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. การกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และการบริหารงานของศูนยการแพทยฯ 
  1.1 ความกาวหนาในการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ 
    การกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ มีความลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดไวเนื่องจากไดเกิด
อุทกภัยในเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการท่ีสําคัญพ่ือเรงรัดการกอสราง 
ไดแก (1) การปรับแบบการกอสรางใหชัดเจนและสอดคลองกับการใชงานจริงในแตละพ้ืนท่ี (2) การปรับ
แผนงานและงวดงาน และ (3) การเรงรัดใหผูรับจางจัดหาแรงงานใหพอเพียงเพ่ือเรงรัดการกอสรางใหกาวหนา
ชดเชยชวงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย ชวงวันหยุดสงกรานต และการเรงรัดใหเปนไปตามแผนการกอสรางและการ
เบิกจายงบประมาณ 
    ณ สิ้นปงบประมาณ 2560 งานกอสรางแลวเสร็จสะสมรอยละ 30.97 (ผลงานสะสมตามแผน          
ท่ีผูรับจางเสนอขอปรับแกไขรอยละ 42.98 ผลงานต่ํากวาแผนท่ีขอปรับแกไขรอยละ 12.01) โดยหากเทียบกับ
แผนงานหลักรอยละ 47.86 จะต่ํากวาแผนงานหลักรอยละ 13.89 ท้ังนี้ ตามสัญญาฯ มีระยะเวลากอสราง 
1,400 วัน ดําเนินการไปแลว 795 วัน คงเหลือ 605 วัน ซ่ึงคาดวาการกอสรางฯ จะเสร็จเรียบรอยในป  
พ.ศ. 2562 และในสวนของการเบิกจายงวดงานกอสราง ณ ปจจุบันผูรับจางเบิกจายงวดงานกอสราง งวดท่ี 1 
ถึงงวดท่ี 7 เรียบรอยแลว  
   1.2 การบริหารงานของศูนยการแพทยฯ   
  เพ่ือเตรียมความพรอมในดานระบบบริการสุขภาพ การบริหารองคกร สาธารณูปโภค และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินการของศูนยการแพทยฯ ในอนาคต มหาวิทยาลัยไดเปด
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ระยะเริ่มแรกข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ใหบริการดานสุขภาพระดับปฐมภูมิแก
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง รวมท้ังประชาชนผูสนใจ (2) เปน
แหลงขอมูลการทํางานวิจัยทางการแพทย พยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ และระบบสาธารณสุขในดานตาง ๆ 
(3) เปนการวางแผนทดลองระบบบริการ การบริหารจัดการ สาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริงเม่ือศูนยการแพทยฯ เปดใหบริการ และ (4) ใหเกิดการรับรูเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอ 
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องคกร เกิดภาพลักษณท่ีดีตอสังคมและยังสามารถพัฒนาหนวยงานนี้ใหมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัยในอนาคต  
  มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยไดจัดทําโครงสราง
การบริหารศูนยการแพทยฯ ท่ีเปดใหบริการในป พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางการใหบริการจะดําเนินการ
เต็มรูปแบบ มีท้ังแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และเวชศาสตรครอบครัว โดยเปดใหบริการแก
นักศึกษาและบุคลากรภายในกอน นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ไดเปดใหบริการคลินิกตา (Eye clinic) 
รวมถึงเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับเปดแผนกผูปวยในดวย  
  อยางไรก็ตามเนื่องดวยศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนโครงการขนาดใหญท่ียัง
ตองเตรียมความพรอมอ่ืน ๆ อีกหลายเรื่อง คณะกรรมการฯ จึงมีขอหวงใยตอการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การเปดใหบริการของศูนยการแพทยฯ อยางเต็มรูปแบบในอนาคต โดยเฉพาะกรณีของงบประมาณกอสราง 
ท่ีมหาวิทยาลัยคงตองประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด ซ่ึงรวมถึงงบประมาณสําหรับ            
การจัดหาครุภัณฑทางการแพทย และอัตรากําลังบุคลากรของศูนยการแพทยฯ อีกท้ังระบบสารสนเทศ ระบบ
การเงินและบัญชีท่ีจะนํามาใช ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวาการท่ีมหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการโรงพยาบาล            
ศูนยการแพทยฯ ระยะเริ่มแรกเปนการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนการซักซอมความพรอมในประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการฯ หวงใย  
   
 2. การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต  
  2.1 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยไดปรับแผนการรับนักศึกษาโดยทบทวนความสามารถในการรับนักศึกษาใน
สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพซ่ึงมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนและเปนสาขาท่ีตองการของ
ตลาดแรงงาน จึงไดปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 - 2564 โดยเนนการ
เพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพในทุกสํานักวิชา  
  จากขอมูลจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 - 2560 พบวา
มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาไดสูงกวารอยละ 85 ตามตัวชี้วัดรอยละของนักศึกษาท่ีเขาใหมตอจํานวน
นักศึกษาท่ีประกาศรับ และแมวามหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบและเกณฑการรับนักศึกษาในสวนการรับตรง
ประจําปการศึกษา 2560 โดยกําหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายจาก
โรงเรียนมาตรฐานท่ีจะสมัครเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนเปน 2.50 จากเดิมท่ีใหแตละสํานักวิชาไป
กําหนด GPAX เอง เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีเกงเขามาเรียน ซ่ึงผลการคัดเลือกพบวาไมไดสงผลตอจํานวนนักศึกษา
ใหมแรกเขามากนัก โดยดานวิทยาศาสตรสุขภาพสามารถรับนักศึกษาใหมไดรอยละ 118.50 ซ่ึงสูงกวาเปาท่ีตั้งไว 
แตสําหรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรยังประสบปญหาอยูบาง ท้ังนี้ การปรับรูปแบบ
และเกณฑการรับนักศึกษาสวนหนึ่งเพ่ือแกปญหาการตกออกของนักศึกษาอันเนื่องมาจากผลการเรียน ซ่ึงเปน
กลยุทธในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพ่ือลดปญหาการตกออก ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดใชกลยุทธ 
เชิงรุกในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาดวยการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเนน 
100 โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขามาไดเพ่ิมข้ึน  
  2.2 การเพ่ิมคุณภาพของบัณฑิต คณะกรรมการฯ พบวาในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย
ไดมุงเนนการเพ่ิมคุณภาพของบัณฑิตอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง ไดแก 
   2.2.1 การเพ่ิมทักษะทางดานภาษาท้ังในสวนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาเรียนในปการศึกษา 2560 ทุกคนมีการสอบ 
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วัดความรูพ้ืนฐาน 3 รายวิชา ประกอบดวยวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน และวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จากขอมูล
รวบรวมโดยศูนยบริการการศึกษาพบวานักศึกษาท่ีมีผลการสอบผานรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานครั้งแรกรอยละ 
73.74 (คะแนนสูงสุด 75 คะแนน ต่ําสุด 25 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 54.07 คะแนน) และผานรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานครั้งแรกรอยละ 74.07 (คะแนนสูงสุด 90 คะแนน ต่ําสุด 10 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 
48.79 คะแนน) สําหรับนักศึกษาท่ีไมผานการสอบไดมีกระบวนการจัดสอนเสริมท้ัง 2 รายวิชา เทียบน้ําหนัก
การสอนเสริมไมนอยกวา 2 หนวยกิต เม่ือเสร็จสิ้นการสอนเสริมในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 
2560 ยังคงเหลือนักศึกษาท่ีไมผานรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานและรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รอยละ 7.31 
และ 22.07 ตามลําดับ ซ่ึงนักศึกษาในสวนนี้จะมีการสอนเสริมจนกวาจะสอบผานจึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึนได ในสวนของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปจจุบันและ
อนาคตไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองและเขาสอบตามรอบท่ีกําหนด โดยผลการสอบรอบแรกมีผูเขา
สอบ 899 คน และมีผลการสอบผานรอยละ 100 โดยมีคะแนนผลการสอบเฉลี่ย 58.79 (ตํ่าสุด 50 คะแนน 
และสูงสุด 79.28 คะแนน) นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหหลักสูตรท่ีไมมีสภาวิชาชีพกํากับมีการกําหนดแผนการ
สอบประมวลความรู (Compehensive Examination) เม่ือสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 ท้ังนี้
กระบวนการเตรียมการสอบดังกลาวยังอยูในระหวางการวางกรอบการดําเนินการเพ่ือเตรียมเปนประกาศแนว
ปฏิบัติในการดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือใหผลการสอบมีมาตรฐานและยอมรับได 
   2.2.2 การปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
โดยไดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนท้ังกระบวนการสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา การใหความสําคัญกับ
กลไกท่ีเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห
มากยิ่งข้ึน โดยเนนการใชกระบวนการเรียนแบบกลุมขนาดเล็ก หรือ Tutorial Class โดยใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับแตละหลักสูตร ท้ังนี้ จากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพในปการศึกษา 2559 ซ่ึงเปนปการศึกษาแรกของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิด
กับตัวนักศึกษายังอาจเห็นผลไมชัดเจนเทาท่ีควร แตพบวาอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มี
แนวโนมลดลง 
   2.2.3 การปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนดานตาง ๆ  
เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมคุณภาพในการผลิตบัณฑิต ไดแก การเสนอของบประมาณสรางอาคารเรียนรวมจํานวน 
2,400 ท่ีนั่ง ซ่ึงสวนใหญจะเปนหองเรียนขนาด 40 ท่ีนั่ง ขณะท่ีรายงานโครงการนี้อยูระหวางการพิจารณา
ดําเนินการของสํานักงบประมาณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดออกแบบและถอดรูปแบบรายการประกอบการกอสราง
เสร็จเรียบแลวแลว การปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบเปน
พ้ืนปูหินแกรนิตเพ่ือเปนท่ีนั่งพักคอยหรือจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา สวนชั้นบนปรับปรุงเปนหองเรียนขนาด 
40 ท่ีนั่ง และ 60 ท่ีนั่ง และศาลจําลองและคลินิกกฎหมาย การเพ่ิมอัตรากําลังและทรัพยากรตาง ๆ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการสรางหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงและพัฒนาเหลานี้เปนการ
ดําเนินงานเชิงบริหารท่ีมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ปญหาหองเรียนมีไมเพียงพอ หรือการสอนนักศึกษาเปนกลุมเรียนขนาดใหญ เปนตน 
มหาวิทยาลัยจึงไดบริหารจัดการดานงบประมาณท่ีมีคอนขางจํากัดมาใชในการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงอาคารท่ี
มีอยูแลวใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพของตัวอาคารมากข้ึน เชนกรณีของการปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบท่ีเปนอาคารหลังใหญแตมีการออกแบบใหใชประโยชนพ้ืนท่ี
ไมเต็มท่ี ซ่ึงสะทอนถึงการไมคํานึงถึงการใชประโยชนของอาคารตั้งแตข้ันตอนการออกแบบ ในประเด็นนี้
คณะกรรมการฯ ขอชื่นชมอธิการบดีทานปจจุบันท่ีมีการบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาไดอยางดียิ่ง  
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   2.2.4 การสรางความโดดเดนและทําใหแตละหลักสูตรมีความเขมแข็ง มีความ
แตกตาง และใหทุกหลักสูตรจัดทําขอมูลเปรียบเทียบขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรแตละครั้ง สําหรับหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพรับรองคุณภาพ
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนดโดยเครงครัด และกําหนดเปาหมายใหบัณฑิตสอบผาน
ครั้งแรกรอยละ 90 สําหรับหลักสูตรท่ีไมมีสภาวิชาชีพรับรองคุณภาพไดกําหนดใหตองมีการสอบประมวล
ความรูกอนสําเร็จการศึกษาในเลมหลักสูตร (มคอ.2) โดยนักศึกษาท่ีผานการทดสอบแลวมหาวิทยาลัยจะออก
หนังสือรับรองคุณภาพ 
   2.2.5 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับอาจารย โดยสงเสริมและผลักดันให
อาจารยทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
                  (1) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังนี้ 
               (1.1) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางครบวงจร แบงเปน  
                  (1.2) สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้ 
           - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย 
หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
      - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย เปนตน 

     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย หรืองานสรางสรรค เชน  
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) เปนตน 
         (1.3) จัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยฯ เ พ่ือเปนทุนวิจัยหรือ 
งานสรางสรรค 
        (1.4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
        (1.5) มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
        (1.6) มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

                   (2) มหาวิทยาลัยมีแนวทางการสงเสริมผลักดันใหอาจารยทําผลงานทาง
วิชาการ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ประกอบดวย 

                (1) การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน  (คนละ 10,000 – 12,000 บาท/ป)  
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               (2) การปรับเกณฑภาระงานใหม ท่ีเพ่ิมสัดสวนภาระงานวิจัย เปนรอยละ 
40 ข้ึนไป ท่ีเปนระบบขับเคลื่อนในการ ควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง  
               (3) การปรับประกาศเกณฑการรับอาจารยใหม  
              (4) จัดสรรงบประมาณจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
               (5) จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพการวิจัย ซ่ึงเปนทุนวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดสรรให 
               (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนานักศึกษาของ
อาจารย  

           (7) ประกาศเกณฑการประเมินการสอนของอาจารย  
               (8) การประเมินการสอนของอาจารยใหมตามมาตรฐาน UKPSF  
               (9) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตําราในโครงการตํารา  
               (10) การจัดทําแผนพัฒนาตัวเองท้ังการศึกษาตอเ พ่ือเ พ่ิมคุณวุฒิ   
และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
                (11) การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ/การอบรม เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย 
  
 

 3.  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
 ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาและใชประโยชนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยใหเปนแหลง
เรียนรูอยูอาศัยท่ีสมบูรณแบบ มีโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยท่ีพรั่งพรอมตอการดํารงชีวิตท่ีสะดวกสบาย  
การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและรายรอบมหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด ปลอดภัยและสงบสุข เสริมสราง
กิจกรรมความสัมพันธทางสังคมเพ่ือใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชนอาศัยอยูรวมกันดวยความผาสุก และเต็ม
ไปดวยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือใหมีลักษณะของสังคมการเรียนรูและการอยูอาศัยอยางแทจริง  
 ประชาคมมหาวิทยาลัยตองการใหมหาวิทยาลัยเปนเมือง “นาอยู นาเรียน” สําหรับคนทุกฝาย  
“นาอยู” หมายความวาทุกคนอยูแลวมีความสุข มีขวัญและกําลังใจ มีความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน  
มีความสัมพันธท่ีดีในระหวางคนทุกกลุม ซ่ึงจะนําไปสูการมีพลังใจในการทํางาน ไมอยากยายไปทํางานท่ีอ่ืน 
สวน “นาเรียน” หมายถึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษามาเรียนแลวมีความสุข ความสุขเกิดจากความพรอมของ
มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาจารยและพนักงานมีความสุขและแรงบันดาลใจท่ีจะหาความรูเพ่ิมเติมและพรอม
ท่ีจะเปนสวนหนึ่งท่ีเพ่ิมบรรยากาศการเรียนรูใหแกเมืองมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ภายใตนโยบายการบริหารของ
อธิการบดีนอกเหนือจากการเปนเมืองนาอยู นาเรียนแลว ความเปนเมืองมหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับ 
การเปนเมือง “ท่ีมีชีวิตชีวา” (living university) นั่นคือแนวคิดการเปนเมืองมหาวิทยาลัยจึงหมายความถึง
การเปนเมือง “นาอยู นาเรียน และมีชีวิตชีวา” 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือตอบสนองความเปนเมืองมหาวิทยาลัย ไดแก (1) การเรงรัดปรับปรุง
โครงสร างความจํ า เปน พ้ืนฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอม ท่ี เ ก่ียวของ กับการใชชี วิ ตและ 
ความเปนอยูของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตองานกับมหาวิทยาลัย (2) การบริหาร
จัดการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพเปนท่ีเชื่อม่ันของบุคลากรท่ีอาศัยอยูในมหาวิทยาลัย 
(3) การพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (4) การอนุรักษพลังงาน (5) การจัดการของเสียและขยะใหมี
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ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิล และ (6) การจัดการน้ําของมหาวิทยาลัยท้ังระบบผลิตน้ํา 
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค และระบบบําบัดน้ําเสีย  
 

 4. ความเปนสากล  
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือตอบสนองความเปนสากล เชน (1) การจัดต้ังสถาบันภาษาและมี
อาจารยเจาของภาษาประจําสถาบัน (2) การปรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
โดยเพ่ิมวิชาเรียนจาก 4 วิชา เปน 6 วิชา เนนการฟงและพูดมากข้ึน (3) การจัดทดสอบกอนเรียน  
(placement test) สําหรับนักศึกษาเขาใหม เ พ่ือแบงกลุมสอนตามระดับความสามารถทางภาษา  
(4) การสงเสริมใหพัฒนาหลักสูตรทวิภาษา (bilingual) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs) 
(5) การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (6) การตั้งวิทยาลัยท่ีสอนเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ทันตแพทยและ 
สัตวแพทย) (7) โครงการ Study Abroad แบบ 3+1 (หลักสูตรวิศวกรรมฯ กับ UniMAP ในประเทศมาเลเซีย 
หลักสูตรอาเซียนศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) (8) การจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับ
นัก ศึกษา ท่ี ไปปฏิบั ติ ง านสหกิจ ศึกษา ในต า งประเทศ (9 )  การจัด  International Cutural Camp  
(10) การขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (MOUs) เปนตน   
 นอกจากนี้ ยังไดกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นความเปนเลิศสูสากล 
ตามหลักการหรือเกณฑมาตรฐานสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการเปน World Class University ไว  
8 ประการ ดังนี้ 
  1) Quality Faculty ตองมีคณาจารยท่ีมีคุณภาพ  
 2) Excellence in Research ตองมีความเปนเลิศในการวิจัย  
  3) Quality Teaching ตองมีการสอนท่ีมีคุณภาพ  
  4 )  High Level of Financial Support From Government and Philanthropy ตอง ได รั บการ
สนับสนนุงบประมาณอยางเพียงพอ  
  5) Selectivity of Admission ตองมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  6) Academic Freedom for Faculty ตองมีเสรีภาพทางวิชาการ  
  7) Excellent Facilities ตองมีความเปนเลิศในสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา  
  8) Significant Number of International Student ตองมีนักศึกษานานาชาติไมนอยกวารอยละ 5  
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสูความเปนสากลไวในแผนยุทธศาสตรระยะยาวอยางชัดเจน 
 
 5. ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
 มหาวิทยาลัยไดสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและภาคประชาสังคมในระดับตาง ๆ ตั้งแต ระดับชุมชน
รายรอบรอบมหาวิทยาลัย ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยผลการดําเนินงานท่ีผานมาสรุปไดดังนี้ 
  5.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพระหวางชาวบานท่ียังคงอาศัยอยูใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ชาวบานดวยการท่ีผูบริหารระดับสูงไปเยี่ยมเยียนชาวบานในโอกาสสําคัญ เชน วันสงกรานต และวันข้ึนปใหม 
เปนตน  
  5.2 มีการสรางการรับรูของชุมชนและภาคประชาสังคมเก่ียวกับกิจการและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการประชุมผูนําชุมชนรายรอบเพ่ือนําเสนอแนวนโยบายและความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ตอผูใหญบาน กํานัน ผูนําทองท่ี เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ โดยในปงบประมาณ 2560 ไดจัดประชุมรวมท้ังสิ้น 
4 ครั้ง ตลอดจนประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการ ครอบคลุมท้ังระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
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โดยการรับเปนเจาภาพการประชุมและจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย การประชุม 
กรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในเดือนมีนาคม 2560 และการประชุมกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ของอําเภอทาศาลา ในเดือนกันยายน 2560 
  5.3 มหาวิทยาลัยไดกิจกรรมเปดบานพบภาคเอกชน เพ่ือเปนเวทีในการพบปะพูดคุยและ
สรางเสริมสัมพันธภาพและตอยอดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาคมระดับจังหวัด เชน สภา
หอการคา สภาอุตสาหกรรม องคกรชุมชนในพ้ืนท่ี เปนตน  
  5.4 การชวยเหลือชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ เชน การจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 
ในเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560    
 
 6. การดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยบริหารทรัพยสินข้ึนตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการ
สรางความม่ันคงทางการเงิน โดยไดแบงสวนงานเปน 5 ฝาย ไดแก (1) ฝายบริหารท่ัวไปและธุรกิจ (2) ฝาย
กิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (3) ฝายโรงแรมและนันทนาการ (4) ฝายศูนยหนังสือ และ (5) ฝายงาน
กีฬาและสุขภาพ 
 ศูนยบริหารทรัพยสินไดพัฒนาระบบงานของศูนยฯ ใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเติบโตเปนเมืองมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหนวยธุรกิจใหสอดคลองกับการ
พัฒนาศูนยการแพทยฯ รวมท้ังการปรับปรุงการบริหารหนวยธุรกิจท่ีอยู ในความรับผิดชอบใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน เชิงธุรกิจ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานในสวนท่ีสําคัญ ๆ สรุปไดดังนี้ 
  6.1 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงกระบวนการในการสงเสริมขีดความสามารถและศักยภาพใน
ดานการสรางความม่ันคงทางรายไดของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาระบบและกลไกของหนวยวิสาหกิจและ
ปรับบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารทรัพยสินและการหา
รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จากเดิม “คณะกรรมการบริหารทรัพยสิน” เปน “คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินการใชประโยชนจากท่ีดินและพ้ืนท่ีอาคาร” ซ่ึงมีบทบาทในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการพ้ืนท่ี
ธุรกิจหรือการใชพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแบบองครวม 
  6.2 มหาวิทยาลัยไดระเบียบฯ วาดวยการบริหารหนวยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2559 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะของหนวยวิสาหกิจ โดย
กระตุนใหหนวยงานตาง ๆ หารายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถจัดสรรเงินเขาสูกองทุนวิสาหกิจของหนวยงานรอยละ 
50 และสงใหกับมหาวิทยาลัยรอยละ 50 
  6.3 การเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการฯ  
  6.4 การพัฒนาโครงการและพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีจะสงเสริมการเปนเมืองมหาวิทยาลัย และการ
สรางรายไดจากทรัพยสิน ดังนี้ 
 
ลําดับ ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการ WU Complex - ดําเนินการโครงการออกแบบผังแมบทโซนพ้ืนท่ีธุรกิจ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการ 
วางผังสําหรับโครงการ WU Complex 
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ลําดับ ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 
2 โครงการออกแบบผังแมบทโซน

พ้ืนท่ีธุรกิจโรงพยาบาลศูนย
การแพทยฯ 

- โครงการไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบรอยแลว 
- ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแบบ Master Plan  
เรียบรอยแลว 
- รอนําเสนอแบบ Master Plan พรอมท้ัง Infrastructure 
ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาควบคูกับการใชงบประมาณตอไป  

3 โครงการน้ําดื่มตรา มวล. - ดําเนินการตามข้ันตอน E-bidding ของสวนพัสดุแลว  
แตไมมีผูยื่นเสนอเพ่ือเขารับการคัดเลือก  
- เปลี่ยนวิธีการทางพัสดุ เปนแบบวิธีคัดเลือก ซ่ึงจะนัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกอีกครั้งในวันท่ี 21  
มีนาคม 2561 

4 โครงการ WU Condo - ผูรับเหมากําลังดําเนินการกอสรางตามงวดงานท่ีกําหนดไว
ในสัญญา 
- อยูระหวางการนําเสนอขอมูลการจายชําระเงินกูยืม
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน ในคราวประชุมครั้งตอไปในรอบเดือน
มีนาคม และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2561 ตอไปตามลําดับ   

5 โครงการรวมทุนกอสรางอาคาร
พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 

- อธิการบดีอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว 
- ประกาศเชิญชวนเอกชนรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชย
ดานหนามหาวิทยาลัย 
- มีผูสนใจยื่นเอกสารฯ จํานวน 3 ราย คือ 
  (1) บริษัทดลัคก้ีดีพารทเมนทสโตร (1987) จํากัด 
  (2) บริษัท ไพรม ชอยส พร็อฟเพอตี้ จํากัด 
  (3) บริษัท เอ็มเมอรัลด ดีเวลลอปเม็นท กรุป จํากัด 
- กําหนดนําเสนอแบบทัศนียภาพของโครงการ 
(PERSPECTIVE) รวมถึงเอกสารหลักฐานในการยื่นขอเสนอ
ตามขอ ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 
- ผูท่ีผานคุณสมบัติในเบื้องตน มหาวิทยาลัยจะนัด 
เพ่ือนําเสนอรูปแบบของโครงการ ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2561 
- ไมมีผูยื่นเสนอ PERSPECTIVE ตามวันท่ีกําหนด  
จึงจะทําการประกาศเชิญชวนใหมอีกครั้ง 

6 โครงการรวมทุนโซลาฟารม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- โครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว 
- อยูระหวางการจัดทําประกาศเชิญชวนผูรวมทุนตอไป 

7 โครงการรวมทุนกอสรางหอพัก
บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย 

- โครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว 
- อยูระหวางการจัดทําประกาศเชิญชวนผูรวมทุนตอไป 
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ลําดับ ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 
8 โครงการศึกษาความเปนไปได 

ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบรอยแลว 
- ประสานสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร เพ่ือแตงตั้ง 
Mr.Jay Richardson เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
- ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการศึกษาความเปนไปได 
ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ แลว 
- ดําเนินการสอบถาม เรื่อง ความตองการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอการเปดหลักสูตรการเรียนเปน
ภาษาอังกฤษของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ  

9 โครงการกอสรางวิหารกลางน้ํา - ประสานกรมศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
ออกแบบกอสรางวิหารกลางน้ํา  
- สถาปนิก กรมศิลปากร เขาสํารวจพ้ืนท่ีจริง เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2561 และประชุมรวมกับอธิการบดี และรอง
อธิการบดีฝายวางแผนฯ และจะดําเนินการสงแบบเพ่ือให
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

10 ดําเนินการเพ่ือหาแบบแปลนราน
กาแฟ บริเวณอาคารเรียนรวม 
อาคารสถาปตยกรรมฯ บริเวณ
ดานหนาสนามกีฬาฟุตซอล ราน
กาแฟขาง โรงพยาบาลสัตวเล็ก 

- ไดแบบแปลนเรียบรอยแลว และผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ และทานอธิการบดีเรียบรอย
แลว 
- ดําเนินการประสานผูประกอบการท่ีผานการพิจารณา
คัดเลือกแลว เพ่ือทราบการเปนผูลงทุนในการกอสราง
โรงเรือนตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
- รานกาแฟ บริเวณดานหนาสนามกีฬาฟุตซอล อยูระหวาง
การดําเนินการตามข้ันตอนคัดเลือกผูประกอบการตอไป 
- รานกาแฟบริเวณขางโรงพยาบาลสัตวเล็ก จะดําเนินการนัด
ผู ท่ียื่น เสนอเปดใหบริการ เ พ่ือพิจารณาคัดเลือกตาม
กระบวนการตอไป 

11 การเพ่ิมจุดติดตั้งตู ATM 
ธนาคารกรุงไทย บริเวณอาคาร
บริหาร 

- ผูบริหารระดับสูง ธนาคารกรุงไทยฯ จะเขาพบอธิการบดี
และลงสํารวจพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากําหนด
สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการวางตู ATM 

12 ประสานความคืบหนา บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) เรื่อง การ
เปดปมน้ํามันบริเวณโซนพ้ืนท่ีธุรกิจ
ใกลโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 

- อยูระหวางการออกแบบระบบสาธารณูปโภคหลัก  

 
  6.5 งานดานการบริหารจัดการงานหอพัก 
   6.5.1 การเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณวงเงิน 300 ลานบาท          
ในรูปแบบของการกูยืมเงินของมหาวิทยาลัย สําหรับลงทุนกอสรางหอพักนักศึกษาและบุคลากร โดยได 
ผูรับจางเรียบรอยแลว คือ บริษัท ฟอรคอน จํากัด ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง 
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   6.5.2 การพัฒนาระบบการซอมบํารุงและงานภูมิทัศน 
        (1) ระบบการซอมบํารุง มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

    - จัดทําระบบแจงซอมโดยใหนักศึกษาเปนผูแจงซอมดวยตัวเอง  
      - จัดระบบคลังพัสดุยอยสําหรับงานซอมบํารุง แยกจากสวนอาคารฯ  

    - จัดระบบเบิกจายคลังสวนอาคารฯ เฉพาะรายการท่ีเรงดวน และ 
                                  ไมจําเปนท่ีจะตองสตอกพัสดุ 
    - จัดระบบสื่อสารการซอมบํารุงกรณีเรงดวน ผานชองทาง Line  
                                  กลุมระหวางสวนกิจการนักศึกษา ศูนยบริหารทรัพยสิน  
                                  โดยทํางานประสานภารกิจรวมกัน และตั้งเปาหมายในการ 
                                  ซอมแซมใหไดภายใน 24 ชั่วโมง กรณีไมสามารถแกปญหา 
                                  ไดจึงสงตอสวนอาคารฯ หรือจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
                       - จัดใหมีการประชุมติดตามผลการซอมบํารุงทุกวันพุธสัปดาห 
                                 สดุทายของเดือน 

         (2) ระบบงานภูมิทัศน โดยดําเนินการรับผิดชอบงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับงานภูมิ
ทัศน ไดแกเครื่องตัดหญา และไดจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณไวสวนกลาง มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
ภูมิทัศน 7 คน (เรงดวน) เพ่ือดําเนินการตัดหญา และตัดแตงก่ิงไม และเก็บกวาด และจัดระบบการตัดหญา  
2 แนวทาง คือ ตัดรอบบริเวณหอพักนักศึกษาดวยเครื่องตัดหญา สําหรับบริเวณรอบดานหลังอาคารหอพัก 
เปนพ้ืนท่ีท่ีไมควรมีการสัญจรจะดําเนินการตัดดวยรถตัดหญา ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในชวงการหารายละเอียด
คุณสมบัติรถตัดหญา 

   6.5.3 การบริหารจัดการโรงอาหารและศูนยอาหาร โดยจัดระบบตรวจสอบมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร โดยมีคณะกรรมการสุขาภิบาลตรวจประเมินปละ 2 ครั้ง และกําหนดเกณฑในการควบคุม
สุขาภิบาลอาหารอยางเครงครัด ในสวนของการพัฒนาระบบไดจัดอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร รุน 1    
ในวันอาทิตยท่ี 11 มีนาคม 2561 ณ หอง 7201 อาคารเรียนรวม และวางแผนในการจัดอบรมมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร รุน 2 (สําหรับลูกจางรานอาหาร) นอกจากนี้ไดวางแผนปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงอาหารใหเปนไป
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการปรับปรุงศูนยอาหารกลางคืนใหมี
มาตรฐานท้ังดานความสะอาด ความปลอดภัย และสุขาภิบาล 
  6.6 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของฝายโรงแรมและนันทนาการ ซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการของเรือนวลัยท่ีมีปญหาประสบกับภาวะขาดทุนติดตอกันเปนระยะเวลานาน รวมถึงการ
บริหารจัดการโครงการครัวสาธิตเพ่ือใหบริการกับนักศึกษาในรายวิชาเก่ียวกับอาหาร โดยฝายโรงแรมและ
นันทนาการ ศูนยบริหารทรัพยสินไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการของฝายใน 2 ดาน คือ (1) ดานการเพ่ิม
รายได และ (2) ดานการลดตนทุน ซ่ึงมีการบริหารจัดการในแตละดาน ดังตอไปนี้ 
   ดานการเพ่ิมรายได 
   ฝายโรงแรมและนันทนาการ ไดเพ่ิมชองทางการหารายไดเพ่ิมเติมจากรายไดหองพัก โดยการ
เพ่ิมบริการรับจัดเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัย บริการดังกลาวครอบคลุมการจัดอาหารในรูปแบบบุฟเฟตและแบบ
กลองพรอมรับประทาน การจัดอาหารวาง เครื่องดื่ม การจัดสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงปจจุบันฝายโรงแรมฯ มีรายรับ
จากการรับจัดเลี้ยงท้ังสิ้น 130,825 บาท มีกําไรจากการรับจัดเลี้ยง 17,686 บาท และคาดการณวา 
ฝายโรงแรมฯ จะมีรายไดจากการรับจัดเลี้ยงเพ่ิมข้ึนเนื่องจากหนวยงานและโครงการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
รูจักบริการของฝายโรงแรมฯ มากข้ึน 
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   ดานการลดตนทุน 
   นอกจากการเพ่ิมชองทางรายไดแลว ฝายโรงแรมและนันทนาการยังคํานึงถึงการลดตนทุน 
ในการดําเนินงานตางๆ ของฝายโรงแรมและนันทนาการ ดังนี้ 
   - การดําเนินเรื่องขอติดตั้งมิเตอรไฟฟาทดแทนการคิดอัตราเหมาจาย 
  ฝายโรงแรมและนันทนาการ ไดดําเนินการขอติดตั้งมิเตอรไฟฟาภายในโรงแรมเรือนวลัย
ทดแทนการคิดอัตราคาไฟฟาเหมาจาย เดือนละ 50,000 บาท ทําใหตัวเลขคาใชจายในแตละเดือนของ 
ฝายโรงแรมฯ ลดลงตามความเปนจริง  
  - การดําเนินการโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) 
  ฝายโรงแรมและนันทนาการไดจัดทําโครงการโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ในการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณและวัสดุตางๆ ท่ีใชภายในหองพักของลูกคาใหเปนแบบ Refill เชน กระดาษทิชชู สบู 
และแชมพูสระผม ฯลฯ เพ่ือลดตนทุนและรักษาสิ่งแวดลอม 
  - การจัดทํารางประกาศลดการบริการดานตางๆ ของลูกคาแบบรายเดือน 
  ฝายโรงแรมและนันทนาการ ไดรางประกาศเพ่ือปรับลดบริการตาง ๆ ท่ีลูกคาแบบรายเดือน
ไดรับลง เชน น้ําดื่ม สบูและแชมพูสระผม และบริการซักทําความสะอาดผาปูท่ีนอนจากเดิมอาทิตยละ 2 ครั้ง 
เหลือเพียงอาทิตยละครั้ง เพ่ือลดตนทุนของการใหบริการแบบรายเดือนลง เนื่องจากลูกคาแบบรายเดือนมีการ
เหมาจายคาไฟฟารวมอยูในคาหองพักแลว  
  6.7 การปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการฟตเนสและซาวนาเพ่ือใหสามารถบริการไดมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งข้ึน โดยไดปรับปรุงพ้ืนท่ีและซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุด พรอมท้ังไดจัดทําแผนการบริการเพ่ือใหเกิด 
ความสอดคลองกับชวงเวลาท่ีใหบริการ คือ การเก็บคาบริการตามชวงเวลาท่ีแออัด และการจัดทํา package 
รายเดือนสําหรับลูกคาประจําและลูกคาท่ีมีความตั้งใจในการออกกกําลังกายแบบสุขภาพทางเลือก 
  6.8 ศูนยหนังสือฯ ไดวางแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 
http://wubook.wu.ac.th เพ่ือใหสามารถขายสินคาออนไลนใหกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปไดสะดวกยิ่งข้ึน  
 

 ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2560 ศูนยบริหารทรัพยสินสามารถหารายไดเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2559 
รอยละ 9.37 ซ่ึงสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญคือการลดตนทุน และบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนและวางแนวทางในการสรางรายไดใหมากข้ึน 
 คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแลว เห็นวา ในภาพรวมมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเพ่ือพัฒนางานท้ัง 6 เรื่องโดยมีความกาวหนาไปมากและอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
 

 ความเห็นและขอเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากพันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย คือ (1) การพัฒนาเพ่ือมุงไปสูความเปนเลิศทางดาน
การศึกษาและวิชาการ (2) การสรางความเปนอยูท่ีดีของประชาคมมหาวิทยาลัย (ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย) 
และ (3) การเอ้ือประโยชนหรือสรางผลกระทบท่ีดีตอชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือตอบสนองตอ
พันธกิจดังกลาวมหาวิทยาลัยควรจะกําหนดเปาหมายเพ่ือมุงสูการเปน “Healthy University” โดยการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรครวมถึงการพัฒนาจิตใจ และมีการดําเนินงานในรูปแบบของการรวมบริการ 
ประสานภารกิจ โดยใชโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เปนหลัก และใหสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเปน
หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแบบขามศาสตร ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยดานสหวิทยาการสุขภาพท่ีบูรณาการความเชี่ยวชาญ 
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ของนักวิชาการจากหลากหลายสาขา เชื่อมโยงเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทยความตองการ
ตามบริบทของชุมชนอยางแทจริง สรางชุมชนเขมแข็งบนฐานการรักษาสุขภาพอนามัยและปองกันการเกิดโรค 
ลดการสูญเสียและคาใชจายในการรักษา ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้จะหนุนเสริมกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ และในทายท่ีสุดแลวจะสงทําใหมหาวิทยาลัยเปนหลักในถ่ินดานสังคมสุขภาวะตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางประเทศไทย 4.0 
 2. ในสวนของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ควรเนนใหความสําคัญในเรื่องการดูแลผูปวยสูงอายุเพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะไดมีกรณีศึกษาใหแกนักศึกษาแพทยไดศึกษาเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน และในดานการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําระบบการบริหารงานภายในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ อยางละเอียด
รอบคอบ  
 3. มหาวิทยาลัยควรจะผนวกเรื่องความเปนสากล และเรื่องจํานวนนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต
เขาดวยกันเนื่องจากในปจจุบันการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนเรื่องยากเพราะจํานวนประชากรลดลงในขณะท่ี
สถานศึกษามีจํานวนมากข้ึน ดังนั้น การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจากตางประเทศจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในดานการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยจะตองเพ่ิมบรรยากาศ
การใชภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การใชเครื่องมือท่ีมีอยู การเพ่ิม
จํานวนหลักสูตรนานาชาติ การใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การจัดทําวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษ เปนตน  
 4. ในดานความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน มหาวิทยาลัยควรจะเรงรัดและติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการโคขุนเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาถึงความเปนไปไดใน
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิต และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะชวยใหมหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมประเด็นมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากฝายเลขานุการ           
สภามหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นท่ีมีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา             
สภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไวประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 50 ประเด็น และติดตามผลวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม อยางไร 
   จากการติดตามผลประจําปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ พบวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว 
จํานวน 43 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.00 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 7 ประเด็น คิดเปน 
รอยละ 14.00 (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
    และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี 2 : ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ          
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 

 

คณะกรรมการ 
จํานวน

(ประเด็น) 
ดําเนินการแลว 

(ประเด็น) 
กําลังดําเนินการ 

(ประเด็น) 
คิดเปน 
(รอยละ) 

สภามหาวิทยาลัย 21 18 3 85.71 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20 17 3 85.00 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 4 4 - 100.00 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

3 2 1 66.66 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 - 100.00 

รวม 50 43 7 86.00 
 

   ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 43 ประเด็น ไดแก (1) การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย (2) การจัดตั้งสํานักวิชาสหเวชศาสตร และสํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร (3) การจัดตั้งสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 (5) (ราง) ขอกําหนด ขอบังคับ 
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการจัดตั้งศูนยการแพทยฯ (6) การกอสรางหอพักนักศึกษา จํานวน  
4 หลัง โดยเงินยืมจากมหาวิทยาลัย (7) การทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2561 - 2565 (8) โครงการจัดตั้ งสํานักวิชาใหม จํานวน 4 สํานักวิชา (9) การอนุ มัต ิ
ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ สรรพวีรวงศ อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตรลาหยุดปฏิบัติงาน 
1 ป โดยไมขอรับเงินเดือน  (10) ขออนุมัติจัดตั้งสถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และการแบงสวน
งานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (11) แผนยุทธศาสตร 
ระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (12) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
กองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (13) การปรับปรุงหลักสูตร (14) การพิจารณาทบทวนอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (15) การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (16) การใชประโยชนของอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (17) ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ (18) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ (19) (ราง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (20) การกําหนดเง่ือนไข 
การผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษในการสรรหาและคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน  
(21) การปรับเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
(22) การปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสวัสดิการชาวตางประเทศ ใหสอดคลองกับสถานการณการเขาสู
ประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
(23) การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้งการกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนพนักงานและ 
การกําหนดสาขาขาดแคลน (24) การกําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการสัมผัสรางอาจารยใหญ 
(25) การปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจางลูกจางชั่วคราว เพ่ือใชเปนระบบการบริหารงานบุคคลกรณี 
 

 ฝ 
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การจางแรงงานตามภารกิจพ้ืนฐานระบบบริการกลาง (26) การพัฒนาระบบการจางผูมีความรูความสามารถ
พิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลสมัยใหมใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง (27) การพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (28) การออกแบบ
โครงสรางหนวยงาน เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและรองรับระบบความกาวหนาใน
สายอาชีพของบุคลากร (29) การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงิน
คาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ (30) มาตรฐานกําหนดตําแหนงบริหารจัดการ 
(31) การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
(32) การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ (33) การปรับปรุงระบบ
การจางพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป (34) ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขการจาย
คาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานท่ีผานเกณฑการประเมินผลงาน ประเภทพรีเม่ียม (35) การกําหนดกรอบ
ตําแหนงและสัดสวนภาระงานตําแหนงบริหารจัดการ (36) ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเงินและ
ทรัพยสิน (37) การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ (38) (ราง) ขอบังคับฯ  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย (39) การพิจารณา
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ (40) การดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน (41) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 (42) การจัดทําแผนฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต และ (43) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 7 ประเด็น ไดแก  (1) แนวทางการชวยเหลือกรณีผิด
สัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย (2) การแตงตั้ง
คณะบุคคลในแตละศูนย สถาบัน หรือสํานักวิชา นอกเหนือจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ีมหาวิทยาลัยไดแตง
ตั้งอยูเดิมแลว (3) การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย  
(4) หลักการจายเงินชดเชยใหพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีออกจากงานเนื่องจากครบเกษียณอายุ (5) การปรับบัญชี
อัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดตามคุณวุฒิของตําแหนงทางวิชาการ (6) การพิจารณาจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย และ (7) การกําหนดคําจํากัดความของคําตาง ๆ ท่ีเคยใชอยูเดิมแตยังมีความเขาใจไมตรงกัน  
เชน เมืองมหาวิทยาลัย Active Learning ความเปนสากล เปนตน  
 รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 ปรากฏในเอกสารรายละเอียดประกอบ
หนา 128 ถึงหนา 153  
 
 
 
                                                                                                                                
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะกรรมการฯ มีความเห็นวายังมีสิ่ง 
ท่ีควรพัฒนาปรับปรุง เพ่ือใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องโครงสราง
การบริหารงานและอัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 
เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  ไดมีมติเห็นชอบโครงสรางบริหารงาน และอัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายใน  
เพ่ือเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
คณะกรรมการฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

ง.  ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอประเด็นอ่ืน ๆ 

 พ 
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  1) การปรับโครงสรางการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2) การกําหนดกรอบอัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายในใหเพียงพอกับความจําเปน และ
รองรับการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานดังกลาวขางตน 
  3) การปรับชื่อตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ของหนวยตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบ
งานดานการตรวจสอบเปนชื่อตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
 2. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ไดมีความเห็นวาภาระ
งานในดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสไมควรเปนภาระงานของหนวยตรวจสอบภายใน   
แตควรเปนภาระงานของฝายบริหารระดับสูง 
 3. คณะกรรมการฯ มีความหวงใยตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ท่ีเกรงวาอาจประสบปญหา
ขาดสภาพคลอง หรือมีกระแสเงินสดสํารองไมเพียงพอ เนื่องดวยมีโครงการและกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย 
ท่ีเปนโครงการจําเปนและเรงดวนจํานวนมาก การทํารายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 ฉบับนี้ ไมไดมีการประเมินผลในมิติ
ดานการเงิน เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดบริหารงบประมาณในลักษณะการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง 
ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวท้ัง 9 ยุทธศาสตร โดยมหาวิทยาลัยประสงคใหประเมินผลตามยุทธศาสตรเปนหลัก 
แตคณะกรรมการฯ มีความเห็นวาการประเมินผลเรื่องการเงินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหาร
มหาวิทยาลับ เพราะจะชวยใหฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัยไดมีขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยาง
รอบคอบและทันทวงที  
 4. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวน 8 คณะ โดยมอบหมายให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละทานชวยกันทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย การดําเนินงานของคณะกรรมการแตละคณะควรมีการนําเสนอตอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในลักษณะของ committee discussion เปนระยะ ๆ เพ่ือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะไดรับทราบผลการดําเนินงานและรวมกันใหขอคิดความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการได   
 

ความเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 แลว เห็นวาเปนรายงานท่ีสอดคลองกับผล 
การดําเนินงานจริง เปนรายงานท่ีมีประโยชนตอฝายบริหารในการนําไปพิจารณาเพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนา เปนไปตามแผนยุทธศาสตร และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 ฝายบริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคลากร
ท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงานในครั้งนี้ ท้ังนี้
ฝายบริหารมีความเชื่อม่ันวา ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
จะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา เปนเลิศทางวิชาการ กาวสูสากล ภายใตการใหนโยบาย 
และการกํากับดูแลกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานท่ีดีของอธิการบดี 
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ในปงบประมาณ  2560  คณะกรรมการฯ ไดเดินทางลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ณ ท่ีตั้ง อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบขอมูลเชิง
ประจักษจากผูแทนจากหนวยงานท่ีตรวจเยี่ยม  จํานวน  2  ครั้ง   คือ  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560   
คณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับตัวแทนหนวยงานตาง ๆ  ไดแก  สวนกิจการนักศึกษา  ศูนยบริหารทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ศูนยสมารทฟารม  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และชวงบายคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนรายรอบมหาวิทยาลัย  ไดแก  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หอพักนักศึกษา  สถานกีฬาและสุขภาพ  ศูนยสมารทฟารม  อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือเขาชมในสวนการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  โบราณสถานตุมปง  และเรือนวลัย  และครั้งท่ี 2 ระหวาง
วันท่ีศุกรท่ี 6 ถึงเสารท่ี 7 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการฯ ไดเดินทางลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณอีกครั้ง  โดยมีกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  ประชุมคณะกรรมการฯ และพบผูบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย พบและประชุมรวมหารือรวมกับคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  ปรึกษากับผูรับผิดชอบและตรวจเยี่ยมอาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  และศูนยรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

ความเห็นและขอเสนอแนะ  
   1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดเนนของศูนยความเปนเลิศระบบสุขภาพหรือระบบ
วิทยาศาสตรสุขภาพทางการแพทย  และควรเนนผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากพืชทางภาคใต 

  2)  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  โดยให
เสนอโครงการวิจัยท่ีในลักษณะโครการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

  3)  ตามท่ีฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวไป
ขางหนาในหลาย ๆ ดาน นั้น  ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรให
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการดําเนินงาน  และการ
ตรวจสอบสภาพการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   

 

2.  การตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้  สามารถสรุปผลการดําเนินงานและประเด็นท่ี

คณะกรรมการฯ มีความสนใจและใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
3.1  การตรวจเย่ียมและพบผูรับผิดชอบศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1)  การบริหารงานของศูนยการแพทยฯ ไดเปดดําเนินการ Soft Opening ในวันท่ี  

24 กุมภาพันธ 2560  ใหบริการดานสุขภาพระดับปฐมภูมิแกนักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ 

ประชาชนท่ัวไปเปนลักษณะบริการผูปวยนอกซ่ึงมีท้ังงานสงเสริม  ปองกัน รักษา  และฟนฟูสุขภาพ  โดยมี
พ้ืนท่ีใหบริการอยูในบริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ   

 
 
 

ก. การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ    

การปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 1 
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2)  ศูนยการแพทยฯ เปนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้นการ
พัฒนาใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางจึงมีเปาหมายใหเปนโรงพยาบาลรับผูปวยสงตอ (Referral Hospital 
Cascade) ซ่ึงตองเปนโรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถรองรับผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยากซับซอนระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะเปนระดับโรงพยาบาลศูนย (Advance – level Hospital)  โดยเฉพาะการรักษาในดานโรคผิวหนัง  
โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  และเวชศาสตรผูสูงอายุ 

3)  ระบบการจัดทําบัญชีและงบประมาณของศูนยการแพทยฯ ยังไมชัดเจนวาจะ
วางระบบบัญชีอยางไรใหเหมาะสม  สามารถบันทึกและจัดทํารายงานทางการเงินใหตรงความเปนจริงเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

ความเห็นและขอเสนอแนะ  
   1) การใหบริการรักษาดานเวชศาสตรผูสูงอายุของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    

ควรดําเนินการควบคูไปกับการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิต  เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
  2) ควรจัดทําแผนหารายไดใหเพียงพอกับคาใชจายเพ่ือเสริมสภาพคลอง   
  3) ควรเตรียมความพรอมในการปรับจากโรงพยาบาลขนาดเล็กใหเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ  

โดยเรียนรูจากปญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
 

3.2  การตรวจเย่ียมและพบผูรับผิดชอบศูนยบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1)  ศูนยบริหารทรัพยสินฯ มีหนาท่ีบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงปจจุบันไดพัฒนาระเบียบวิสาหกิจเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน
และตอยอดการใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  และอยู
ระหวางการพัฒนาขอบังคับวาดวยการลงทุนรวมกับเอกชน 

2)  มหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางภายใน โดยใหศูนยบริหารทรัพยสินฯ รับผิดชอบ
บริหารจัดการ 4 ส วนงาน  ซ่ึ งในแตละสวนงานไดจัด ทําแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของ 
ศูนยบริหารทรัพยสินฯ เพ่ือปรับปรุงการใหการบริหารจัดการและการใหบริการดียิ่งข้ึน  ดังนี้ 

2.1)  โรงแรมและนันทนาการ 
การใหบริการของโรงแรมและนันทนาการ  ประกอบดวย เรือนวลัยและครัว

สาธิต  โดยมีแผนการปรับปรุงหองพักของเรือนวลัยเดิมท่ีมีสภาพเกาใหทันสมัยยิ่งข้ึน  และการทบทวนระบบ
บัญชีใหสะทอนผลการดําเนินงานท่ีถูกตองตามจริง  เนื่องจากท่ีผานมาประสบปญหาภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง 

2.2)  สถานกีฬาและสุขภาพ   
การใหบริการของสถานกีฬาและสุขภาพ ประกอบดวยหองประชุมและ

หองพัก  หองฟตเนส  หองซาวนาและอางน้ํา  เมืองจราจรจําลอง  ในปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงหองฟตเนส
และซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเพ่ือรองรับการใหบริการลูกคาในอนาคต 

2.3)  หอพักนักศึกษาและบุคลากร  
2.3.1)  ใหบริการหอพักนักศึกษา (หอพักปกติ) จํานวน 13 หอ รองรับ

นักศึกษาได 4,890 คน  และหอพักนักศึกษาแบบปรับอากาศ จํานวน 3 หอ  ซ่ึงมีระบบรักษาความสะอาดและ 
รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง  และมีแผนท่ีจะสรางหอพักเพ่ิมอีก 4 หอ  ซ่ึงจะสามารถรองรับ
นักศึกษาไดอีกประมาณ 1,280 คน 
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2.3.2)  ใหบริการรานอาหารภายในโรงอาหารและรานคาท่ีจําเปนตาง ๆ 
แกนักศึกษา  รวมท้ังควบคุมดูแลใหผูประกอบการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

2.4)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
ใหบริการขายหนังสือ  ตํารา  รวมท้ังวัสดุอุปกรณสํานักงาน  ของท่ีระลึก  

ซ่ึงมีนโยบายในการเปนศูนยกลางการผลิตตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมกับศูนยบรรณสาร
และสือ่การศึกษา  และมีเครือขายสําคัญคือศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  ศูนยหนังสือฯ ควรปรับปรุงและเพ่ิมการบริการใหสามารถตอบสนองการใชชีวิตของนักศึกษา

แบบชุมชนเมืองภายในรั้วมหาวิทยาลัย  ตามนโยบายการเปนเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University)   
 

3.3  การตรวจเย่ียมและพบผูรับผิดชอบศูนยสมารทฟารม 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1)  ศูนยสมารทฟารมไดรับจัดสรรงบประมาณจากโครงการภายใตแนวทาง 

การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุม 4  จังหวัดชายฝงอาวไทย  โครงการนวัตกรรม 
ดานเกษตร 1 Smart Farming  จํานวน 46.107 ลานบาท  ซ่ึงการดําเนินการในปจจุบันอยูระหวางกระบวนการ
จัดหาตามแผนดําเนินงานงบประมาณ 

2)  แผนบริหารจัดการสมารทฟารมใชเทคโนโลยีการเกษตรความแมนยําสูง 
ชวยรวบรวม  วิเคราะหและประเมินผลขอมูล  รวมท้ังติดตามผลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  ซ่ึงประกอบดวย 
ระบบสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ  ระบบสถานีตรวจวัดดินอัตโนมัติ  ระบบใชน้ําอัตโนมัติ  ระบบถายภาพ
อัตโนมัติ  ระบบใหปุยอัตโนมัติ (โดยใชโดรน)  และการวิเคราะหโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของดิน 

3)  ศูนยสมารทฟารมมีเปาหมายในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม  
ใหเปนแปลงพืชผล 131.50 ไร  และแปลงพืชไร 118 ไร  โดยไมผลท่ีปลูกเนนไมผลเศรษฐกิจในภาคใตจํานวน     
11 ชนิด  ไดแก  มะพราวน้ําหอม  ทุเรียนพันธุหมอนทอง  สมโอพันธุทับทิมสยาม ขนุนพันธุทองประเสริฐ   
สละพันธุสุมาลี กระทอนพันธุปุยฝาย มังคุด ฝรั่งพันธุกิมจู เงาะพันธุโรงเรียน มะนาวพันธุแปนพิจิตร  และจําปาดะ 

            ความเห็นและขอเสนอแนะ  
    ศูนยสมารทฟารมควรเปนผูนําในดานการคนควาและวิจัย  โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ีหลากหลายใหเกิดองคความรูเฉพาะดาน  รวมท้ังตอยอดองคความรูใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องควรเปน
ศูนยเกษตรสาธิตตัวอยาง  ใหมีการบริหารจัดการท่ีดีเชื่อมโยงกับวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเปนตนแบบได   

 

3.4  การตรวจเย่ียมและพบผูรับผิดชอบสวนกิจการนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1)  มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยจัดบริการท่ีมีคุณภาพและ

สวัสดิการท่ีดีแกนักศึกษา  ไดแก การปรับปรุงภูมิทัศนรายรอบหอพักเพ่ือเพ่ิมความสวยงามและสะอาดของ
หอพัก  การซอมแซมสนามกีฬาภายในหอพักและการจัดสวนสุขภาพโดยติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายของนักศึกษา  และการสรางระบบคะแนนความดี เพ่ือใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย  
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2)  การสรางกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีเปนท้ังคนเกง
และคนดี โดยจัดโครงการรณรงคเสริมสรางวิจัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย  การจัดโครงการหนุมสาว 

เขาใจชีวิต  การจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ  การจัดกิจกรรมทบทวนวิชาเรียน  สรางกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน  การจัด
กิจกรรมโครงการ 5ส เพ่ือสงเสริมระเบียบวินัยและการรักความสะอาด  การจัดกิจกรรมตามโครงการประหยัด
พลังงาน  การประกวดลดคาไฟฟาของแตละหอพัก   

3)  การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะคนและสังคม (Soft Skills) สงเสริมการจัด
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยใหนักศึกษาเรียนรูผานการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
ไดแก  รายวิชาจิตปญญาศึกษา  รายวิชามนุษยภาพ  รายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรายวิชา
เพศวิถีทางเลือก  รวมท้ังใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงผานการเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร
เพ่ือสังคม  เชน  การชวยเหลือชุมชนและฟนฟูทําความสะอาดหลังน้ําทวม  การเรียนรูและจัดทําฝายมีชีวิต  
เปนตน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ  
มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาอยางตอเนื่อง   และควรสนับสนุนให

นักศึกษาเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษภายใน
มหาวิทยาลัย  เชน  การจัดกิจกรรมรวมกับนักศึกษาตางประเทศ  การจัดคายภาษาอังกฤษ  เปนตน  รวมท้ัง
สนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคม  เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนรายรอบและยังทําให
นักศึกษาไดเรียนรูประสบการณในการใชชีวิต 

            
     3.5 การตรวจเย่ียมศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา   

ศูนยบรรณสารฯ เปนแหลงเรียนรูเคียงคูเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนท่ีรวบรวม
ทรัพยากรการเรียนรูและบริการสารสนเทศอยางครบวงจรดวยหนังสือ  ตําราเรียน  วารสาร  ฐานขอมูล   
สื่ออิเลกทรอนิกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนรู  การดําเนินงานท่ีสําคัญ  
ประกอบดวย   

1)  ศูนยบรรณสารฯ ไดใหบริการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูหลายดาน  เชน  บริการหนังสือ/ 
เอกสารประเภทตางๆ รวมท้ังบริการยืม -คืน  และจองหนั งสือผานเคาน เตอร  หรือผานเว็บ ไซต 
http://clm.wu.ac.th  บริการผลิตเอกสารกลางของมหาวิทยาลัย  บริการผลิตสื่อวีดิทัศนและภาพนิ่ง  
บริการออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ  และบริการโสตทัศนูปกรณ  เปนตน 

2)  ศูนยบรรณสารฯ  มีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  เชน  ท่ีนั่งอาน
หนังสือ  เครือขายคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอร  หองคนควาเฉพาะกลุม/รายบุคคล  หองมินิเธียเตอร  
หองประชุม  หองละหมาด  เปนตน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ  
การปรับปรุงซอมแชมอาคาร  ควรประสานงานกับผู ท่ี เก่ียวของโดยเร็วและเรงรัดใหมีการ

ซอมแซมท่ีเปนการแกปญหาอยางถาวร  กรณีหลังคารั่วบริเวณชั้น 3  ทําใหเกิดปญหาการใชงานพ้ืนท่ีหอง
เทิดพระเกียรติและหองธรรมนิทัศน อีกท้ัง  ยังมีมูลนกจํานวนมากท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชบริการได  
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3.6   งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยและจราจร  สวนบริการกลาง 
ประเด็นท่ีพบจากการตรวจเย่ียม 
1)  มหาวิทยาลัยมีศูนยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทําหนาท่ีควบคุม 

ดูแลตรวจตราเหตุการณตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองวงจรปด (CCTV)  
ท่ัวพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย จํานวน 55 เครื่อง เปนกลองแบบมุมมองคงท่ี 54 กลอง และแบบปรับมุมมองได จํานวน 
1 ชุด  ซ่ึงหากเกิดเหตุการณไมปกติ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาและเขาถึง
เหตุการณไดทันทวงที พรอมท้ังเชื่อมโยงกับระบบสงตอไปยังตํารวจไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา   

2)  มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย จํากัดการเขา-ออก ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภายในเขตท่ีพักของบุคลากรและนักศึกษาจะตองมีการรักษาความปลอดภัย 100% 
ในเขตการศึกษาและอ่ืนๆ ลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสม 

3)  การบริหารจัดการระบบกลองวงจรปด แบงเปน 2 สวน คือ (1) การควบคุมกลอง
วงจรปด (Monitor) รับผิดชอบโดยสวนบริการกลาง  (2) การดูแลระบบและจัดเก็บขอมูล รับผิดชอบโดยศูนย
ดิจิทัลและเทคโนโลยี ซ่ึงใหขอมูลวาในปจจุบันสามารถบันทึกขอมูลเพ่ือการตรวจสอบยอยหลังได 60 วัน   
และจะสามารถบันทึกขอมูลไดเพ่ิมเปน 90 วัน ในปงบประมาณ 2561 

ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 
1)  ควรประเมินผลการใชงานระบบกลองวงจรปดท่ีมีอยูในปจจุบัน  เพ่ือใหทราบ

ขอบกพรอง จุดเดน จุดดอยของระบบท่ีมีอยู เพ่ือใชเปนขอมูลในพัฒนาระบบในระยะยาว และปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                         2) ปจจุบันการติดตั้งกลองวงจรปดภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยใชกลองวงจรปดแบบมุมมอง
คงท่ีหลายตัวในมุมตาง ๆ ซ่ึงอาจไมเหมาะสมกับการจับภาพแบบมุมกวางหรือรอบทิศทาง  ไมสามารถมองเห็น
ความเคลื่อนไหวตามมุมท่ีติดไวไดอยางชัดเจน  จึงอาจจําเปนตองมีกลองท่ีรองรับระยะการมองเห็นแบบใกล
และไกลท่ีสามารถขยับได เชน หมุนได หรือข้ึนลงไดเพ่ือสามารถมองไดหลายๆ ระยะ นอกจากนี้ในบางสถานท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความเสี่ยง พบวายังไมมีการติดตั้งกลองวงจรปด ไดแก อาคารเรือนวลัย   
 

2. การประชุมรวมกับผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ตามคูมือระบบการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ขอ 4 ไววา”... ใหมีการประสานงานระหวางผูบริหาร  
หนวยตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชีภายนอก  เปนไปอยางเหมาะสม” เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560   
คณะกรรมการฯ ไดรวมหารือกับผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (สตง.)  
ประกอบดวย   

1) นายสมพล  สมเกียรติกุล (ผูตรวจเงินแผนดินภาค 14 รักษาราชการแทนผูตรวจเงินแผนดิน)   
2) นายประพนธ  รักษเกลี้ยง  (ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 14)   
3) นางจรรยา  เยาดุสิต  (ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
4) นายวินัย  ประแจ  (ผูอํานวยการกลุมสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
5) นางดรุณี  ผดุงก่ิงตระกูล  (นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ) 
6) นางศุภัคชา  กิณาชาติ  (นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ)  
7) นางสาวชัชนียา  จริยพงศ  (นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ) 
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จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558  นั้น  สตง. ไดรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีตรวจพบ 5 ประเด็น  ดังนี้  

2.1  กรณีลูกหนี้ เงินยืมทดรองคางนาน   ซ่ึงจะเปนลูกหนี้ชุดเดิมท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินงานของนิติกรและมีบางรายท่ีมหาวิทยาลัยสงฟองศาลและศาลมีคําพิพากษาแลวนั้น  จากการ
ตรวจสอบงบการเงินในปท่ีผานมา  สตง.ยังพบวามีลูกหนี้คางนานรายเดิม  ท่ียังคางอยูในระบบบัญชี  และยัง
ไมมีผลความคืบหนาวาปจจุบันเปนอยางไร   

2.2  กรณีการจายคาใชจายบางประเภทไมมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับท่ีชัดเจนวา
สามารถจายไดหรือไม อยางไร  ซ่ึงปจจุบันการเบิกจายจะพิจารณาอนุมัติการจายโดยดุลยพินิจของผูบริหาร   
ซ่ึงอาจ สตง. มีความเห็นวาอาจเกิดการใชดุลยพินิจท่ีไมเหมาะสมไดในบางครั้ง  ไดแก  การเบิกจายคาอาหารใน
การจัดกิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาล ซ่ึง สตง. มองวาเปนคาใชจายท่ีฟุมเฟอย  ท้ังนี้   
ยังมีประเด็นคางจากปกอน  เรื่อง การจัดสัมมนาการวัดผลและประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ  
สตง. มีความเห็นวาในการจัดกิจกรรมดังกลาว  หนวยงานของรัฐไมสามารถเบิกคาใชจายในการเขาชมภูเก็ตแฟนตาซีได 

2.3  กรณีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัย  แกเจาหนาท่ีปกครอง
ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีใหมหาวิทยาลัย  ไดแก สามาชิก อส และอปพร  ซ่ึงสตง. ถือวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐไม
สามารถจายคาจางได  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี
ของรัฐกรณีการชวยปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ในอัตราวันละ 300.- บาท  โดยสตง. เห็นวาเปนการดําเนินการ 
ท่ีไมเหมาะสม และไดมีขอทักทวงใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนจาก อส.และอปพร. เปนเงิน 3 ลานบาทเศษ   

2.4  กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย  มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก ซ่ึงอาจารยผูทําวิจัยไดยืมเงิน 
เพ่ือไปทํางานวิจัยตั้งแตปงบประมาณ 2552-2558  ซ่ึงสวนใหญงานวิจัยเสร็จแลวแตไมไดแจงใหสวนการเงินฯ 
ลางลูกหนี้      

2.5 ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก (1) พระราชบัญญัติและระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง  
พ.ศ. 2560  และ (2)  การขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบของ สตง. 

 

  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยควรกํากับและเรงรัดใหมีการดําเนินการโดยเร็ว  โดยเฉพาะลูกหนี้คาง
นานหลายประเภท  ไดแก (1)  ลูกหนี้เงินยืมทดรองจํานวน 10 ราย เปนเงินท้ังสิ้น 993.034.31 บาท   
ซ่ึงรายท่ีพิพากษาคดีแลว 1 ราย  และสงงานนิติกรแลว 2 ราย และสงหักเงินเดือน 2 ราย  สวนอีก 5 ราย 
ไมมีความคืบหนา  และ (2)  ลูกหนี้อ่ืนท่ีคางนานจํานวน 11  ราย เปนเงินท้ังสิ้น  681,104.65 บาท  ซ่ึงคาง
นานตั้งแตป 2540 - 2552  หากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการถึงท่ีสุดแลวยังไมสามารถติดตามหนี้ ได  
มหาวิทยาลัยควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตัดจําหนายเปนหนี้สูญ    

2) มหาวิทยาลัยฯ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซ่ึงมีหลักการบริหารงบประมาณ 
ท่ีแตกตางจากสวนราชการ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการอนุมัติจากผูบริหารและบางเรื่องเปนสิ่งท่ีควรอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารได  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และ สตง. มีความเห็นรวมกันวา 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําประมวลระเบียบ/หลักเกณฑสําหรับใช กับการควบคุมการจายคาใชจ าย  
ของมหาวิทยาลัยไวเปนระเบียบเดียวเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไปโดยในระเบียบดังกลาวควรให
อํานาจในการรักษาการอยางชัดเจน หรือ ในกรณีท่ีมีปญหาใหมีขอกําหนดท่ีชัดเจนวาจะตองดําเนินการ
อยางไรจึงจะถือวาจายไดหรือไมได  สําหรับเรื่องเดิมท่ียังคงเปนปญหาอยู ควรประมวลปญหา และสาเหต ุ
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ท่ีเกิดข้ึน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในฐานะเปนองคกรผูมีอํานาจสูงสุดในการกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 โดยเสนอเปนกรณี ๆ ไปตามความ
จําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหมีขอยุติแทนท่ีจะปลอยใหเนิ่นนานตอไป  ท้ังนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แลวเห็นควรวากรณีใดไดดําเนินการโดยมีเหตุผลเหมาะสมแลว ก็ควรถือวาเปนการใหสัตยาบันเฉพาะกรณี 
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นวา ไมมีเหตุผลสมควร ก็ตองเรียกเงินจากผูรับผิดชอบในกรณีดังกลาวตอไป 
   3) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบกลไกลใหมีการติดตามลูกหนี้ทุนวิจัยอยางตอเนื่อง  
พรอมท้ังใหสวนการเงินฯ  ประสานกับสถาบันวิจัยเพ่ือสรางความเขาใจและติดตามผูรับทุนวิจัยใหลางลูกหนี้ให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
        4)  ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก  พระราชบัญญัติและระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง  
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ไดเสนอความเห็นวา สตง. ควรประสานกับกรมบัญชีกลางใหมีการรวบรวมและ
จัดระบบฐานขอมูลขอวินิจฉัยเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภายใตพระราชบัญญัติและระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัด
จาง พ.ศ. 2560 ไว  หากมีหนวยงานรับตรวจใดมีประเด็นขอสงสัยก็สามารถเขาไปสืบคนขอมูลเพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติตอไปได  รวมท้ัง  การขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบของ สตง. ขอความรวมมือจาก สตง. ใหขอ
ขอมูลเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพ่ือความสะดวกและชัดเจนในการประสานงานของหนวยตรวจสอบภายใน  
 

 
 
 

  
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยในระดับสภา
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใน 2 ระดับดังนี้ 

1.1  การใหนโยบายและการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี  สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2555 และไดประกาศนโยบายการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ  
ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามหลัก 10 ประการ  ไดแก 1)  หลักประสิทธิภาพ 2)  หลักประสิทธิผล  3) หลักการ
ตอบสนอง 4)  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได   5) หลักความเปดเผย/โปรงใส  6) หลักนิติธรรม 
7)  หลักความเสมอภาค  8)  หลักการกระจายอํานาจ  9) หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ 10)  หลัก
คุณธรรม/จริยธรรม 

1.2  การบริหารงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายตาง ๆ ดาน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยจะครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้  1) ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทําหนาท่ีแทนในการใหแนวทางควบคุม  กํากับดูแลระบบบริหารความ
เสี่ยงท้ังระบบ  ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใหมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 20 ป โดยไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแยกเปน 2 แผนหลัก คือ  แผนการบริหารความ
เสี่ยงปกติป 2560 – 2564  และแผนการบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน   2)  ความเหมาะสมของการจัด 
 

ข.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

1.  ดานระบบการกํากับดแูลกิจการที่ด ี
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โครงสรางองคกร 3)  กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  4) การใชทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด 5) การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรท้ังมวลของ
มหาวิทยาลัย 6)  ความมุงม่ันใหเกิดผลงานตามพันธกิจ  

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติใน 6 ดาน คือ  1) ดานความโปรงใส  
2) ดานความพรอมรับผิด  3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรม
ในองคกร  5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และ 6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  ซ่ึงไดประกาศ
ในท่ีประชุมบริหารครั้งท่ี 3  วันท่ี 10 มีนาคม 2560 โดยมีผูบริหารทุกระดับรวมรับทราบ พรอมท้ังไดจัดอบรม
สัมมนาควบคุมภายในกับการปองกันการทุรจริต “การปองกันผลประโยชนทับซอน” ใหแกบุคลากรทุกระดับ  
เม่ือวันท่ี  25 เมษายน  2560 

 

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  ไดสอบทานการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยมี
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน  เพ่ือทําหนาท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยในการใหแนวทางควบคุม  กํากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ  ซ่ึงคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง
เปนระยะ       

    2.1 มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบแผนการบริหารความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารความ
เส่ียง  โดยมีแผนบริหารความเสี่ยง 2 แผน คือ แผนการบริหารความเสี่ยงปกติ  และแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
สภาวะวิกฤต  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยขณะท่ีรายงานนี้
อยูระหวางการปรับปรุงคูมือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  รวมท้ังไดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง  และจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ออกแบบโครงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความ
เสี่ยงใหปฏิบัติไดจริง 

2.2  การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยหนวยตรวจสอบภายใน  
ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงท้ัง  2 แผน คือ  1) แผนการบริหารความเสี่ยง
ปกติมี 4 ดานไดแก  ดานกลยุทธ  ดานการดําเนินงาน  ดานการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับ  และ 2) แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต  พบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  ดังนี้   
   1.  แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ   

1) มาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารความเสี่ยง
ท่ีเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ยังไมสอดคลองหรือเพียงพอท่ีจะทําใหระดับความเสี่ยง
ลดลงได  ไดแก  

     1.1) การกําหนดกลุมเปาหมายตามประเด็นเสี่ยงไมสัมพันธกับมาตรการ
บริหารความเสี่ยง พบวา  ความเสี่ยง“ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไมเปนท่ีรูจัก รับรู” กําหนดใหมหาวิทยาลัย
เปนท่ีรูจักในวงกวางแตมาตรการบริหารความเสี่ยง “สรางความสัมพันธกับนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกา  
 
 

2.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
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เพ่ือความรวมมือในการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย”  ไดกําหนดกลุมเปาหมายมีเพียง
นักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกาเทานั้น 

1.2) การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไมสัมพันธกับตัวชี้วัด  พบวา 
มาตรการ “สรางความสัมพันธกับนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกา เพ่ือความรวมมือในการเผยแพร
ประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย”  แตตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผล“รอยละของศิษยเกา มีสวนรวมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย”กําหนดใหประเมินผลจากศิษยเกาเทานั้น ไมไดกําหนดรวมไปถึงนักศึกษาปจจุบัน  

2) ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมาตรการท่ีใชในการทบทวนความ
เสี่ยง รอบครึ่งปงบประมาณ 2560 ไมผานการรับรองความถูกตองจากหนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลกอน
นํามาใช  ทําใหผลการวิเคราะหความเสี่ยงไมสอดคลองกับขอเท็จจริง  พบวา   

    2.1) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเขา
รับตําแหนงตามแผน”  ไมสามารถประเมินผลได  เนื่องจากขอมูลผลการดําเนินงานไมไดสอบทานความถูกตอง
กอนนํามาใช      

2.2) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด“ไมพบการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ”  ผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ ประจําป
งบประมาณ 2560 ของหนวยตรวจสอบภายใน พบวาคณะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 
สวนใหญไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัดและระมัดระวังรอบคอบ   

ขอเสนอแนะ    
1) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมมาตรการ  ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ    

เพ่ือบริหารความเสี่ยงใหเพียงพอและสอดคลองกัน  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได  
2) ควรสอบทานความถูกตองครบถวนของขอมูลผลการดําเนินงานกอนจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 2..แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต   

1)  การจัดอบรมใหความรูในเชิงปองกันและปฏิบัติการ  รวมถึงการซักซอม 
การปฏิบัติการเพ่ือรับมือกับการปองกันเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม  การเกิดเหตุการณ
วินาศกรรม  การกอความไมสงบ  เหตุระเบิดนั้น ผูรับผิดชอบดําเนินการไปแลวบางสวนแตยังไมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  

2)  การจัดอบรมและซักซอมเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัย  การบํารุงรักษาระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติกลองวงจรปด  และการบันทึกผลการประเมินสภาวะวิกฤตหรือการทบทวนมาตรการไว  ของ
แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผูรับผิดชอบยังไมไดดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว 

ขอเสนอแนะ    
1.  มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมความรูในเชิงปองกันและปฏิบัติการ  เม่ือเกิดเหตุ

อุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม  การเกิดเหตุการณวินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด  รวมถึง
ควรซักซอมการปฏิบัติการเพ่ือรับมือกับการปองกันเม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวใหแกพนักงานและนักศึกษา
รวมถึงผูท่ีเก่ียวของท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2.  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลควรเรงดําเนินการจัดอบรมและซักซอมปองกันและระงับ
อัคคีภัย  และควรสื่อสารทําความเขาใจในการซักซอมแผนเพ่ือใหพรอมจัดการสภาวะวิกฤตอยางนอยปละ  
1 ครั้ง  รวมท้ังควรบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกลองวงจรปดใหพรอมใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง   
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3.1  ระบบการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดประเมินระบบการควบคุมภายใน  โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดวางระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือทําหนาท่ีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย  โดยการประเมินระบบการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยไดนํามาตรฐานการควบคุมภายใน  
5 องคประกอบ มาใชเปนแนวทางสําหรับการประเมิน  ประกอบดวย  1) สภาพแวดลอมของการควบคุม   
2) การประเมินความเสี่ยง  3) กิจกรรมการควบคุม  4) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ 5) การติดตาม
ประเมินผล  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  จนถึงปงบประมาณ 2554   

ในปงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน 
ไดประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว  ซ่ึง
จากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ปงบประมาณ 2559 โดยหนวยตรวจสอบภายใน
พบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  คือ  กระบวนการจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายในของ                               
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานยังไมสอดคลองกับแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
ไดแก 

1.  การดําเนินการในข้ันตอนการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิผล คือ  ไมระบุวัตถุประสงคของแตละภาระงาน/ภารกิจ หรือระบุไวแตไมชัดเจนและไมสามารถวัดผล
ได 

2.  การดําเนินการในข้ันตอนการคนหาความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ และการประเมินผล
การควบคุมภายใน  คือ  หนวยงานคนหาประเด็นเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในไมครอบคลุมทุก
ภาระงาน/ภารกิจหลักของหนวยงาน  เชน  บางหนวยงานประเมินผลฯ เฉพาะงานธุรการ  และบางหนวยงาน
ไมไดประเมินผลในภารงานหลักของหนวยงาน  เปนตน 

3.  การดําเนินการในข้ันตอนการระบุกิจกรรมการควบคุมใหม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง
ท่ีเหลืออยูใหอยูในระดับท่ียอมรับได  คือ  การปรับปรุงการควบคุมท่ีกําหนดไวไมสามารถนําไปปฏิบัติได  และ
ไมสามารถทําใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวได  เชน ระบุความเสี่ยงวา “ไมสามารถรับนักศึกษาได
ตามแผนท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณอยางเต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากรับนักศึกษาไดต่ํากวาแผน  นักเรียน
ยืนยันสิทธิ์แลวไดสละสิทธิ์  นักเรียนท่ีรับไดมีคุณสมบัติต่ํากวาท่ีคาดหวัง”  แตระบุการปรับปรุงการควบคุมวา 
“มีการติดตามอยางใกลชิด และดําเนินการเชิกรุกมากข้ึน”  เปนตน 

4.  การดําเนินการในข้ันตอนการพิจารณาความเสี่ยงท่ีหนวยงานไมสามารถควบคุมไดหรือ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และเลือกหรือคนหาวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือนําเสนอ
ฝายบริหารพิจารณาสั่งการ  คือ  คณะกรรมการควบคุมภายในจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ปอ.3)  โดยการรวบรวมผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงาน (ปย.2)  โดยไมผาน
การวิเคราะหและประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

3.  ดานระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
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ขอเสนอแนะ 
1.  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน  ควรเพ่ิมกระบวนการ/วิธีการสื่อสาร 

ทําความเขาใจเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเพียงพอเหมาะสม  เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับเขาใจ
บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน  และเห็นประโยชนของการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง  เชน 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  2) ประกาศหรือเผยแพรความรูเรื่องระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงานใหบุคลากรทุกคนรับทราบท่ัวกัน  3) จัดใหมีการทบทวนการจัดวางและการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือเสริมสรางองคความรูในเรื่องดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2.  คณะกรรมการระบบควบคุมภายในควรจัดทําคูมือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติ
และหลักการประเมินผลการควบคุมภายใน 

3.  มหาวิทยาลัยควรกําชับใหทุกหนวยงานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ท้ังนี้  ในปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการระบบควบคุมภายในจึงจัดใหมีการอบรม
หลักสูตรการควบคุมภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงไดจัดไปแลว  
2 ครั้ง  เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม  2559 และระหวางวันท่ี 3 - 29 สิงหาคม 2560  โดยมีวิทยากรจากสํานักตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราชและ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  ตามขอเสนอแนะของหนวย
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยถูกตอง และเปน
ประโยชนตอการนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานไดจริง  สําหรับการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการ  เพ่ือสงใหหนวยตรวจสอบภายในสอบทานและ
จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ตอไป 

 

3.2  การตรวจสอบภายใน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาดวยการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการ

ดําเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบงานดานการตรวจสอบกิจการภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัย  โดยใหครอบคลุมถึงงานการประเมิน 

ระบบการกํากับดูแลกิจการ  ระบบการบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายใน  อันไดแก 
การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  การบริหารจัดการของหนวยงาน  และระบบ
สารสนเทศ   

ท้ังนี้  เพ่ือใหหนวยตรวจสอบภายในมีความคลองตัวและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางของหนวยงานใหข้ึนตรงกับอธิการบดี  และเพ่ือใหมีการสื่อสารผลการ
ตรวจสอบไปยังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงแตงตั้ง
ใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกลาว  

ในปงบประมาณ 2560  หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบพัสดุ 2 ครั้ง ระบบ
การเงินและบัญชี  และตรวจสอบพิเศษ 2 เรื่อง คือ เรื่องกองทุนเพ่ือพัฒนาหนวยงานและระบบงาน
ยานพาหนะ  โดยไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะในประเด็นท่ีตองแกไข  ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม ตอผูบริหารของหนวยรับตรวจและอธิการบดีแลว   มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.2.1  ตรวจสอบระบบพัสดุ ครั้งท่ี 1  สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ
ปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หนวยตรวจสอบภายในไดสอบทานระบบพัสดุ  ตามประเด็นเสี่ยง 
ในเรื่องการดําเนินงานตามเง่ือนไขในสัญญาจางของผูรับจาง  และหาสาเหตุในประเด็นท่ีมีการซอมบํารุง
นอกเหนือสัญญาจาง  ผลการตรวจสอบพบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1)  ผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจาง และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง 

ขอเสนอแนะ 
1.  กําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทุกฝายยึดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2558  อยางเครงครัด  โดยเฉพาะในกระบวนการ
ควบคุมงานและกระบวนการตรวจการจาง 

2.  ควรเรียกคาปรับจากผูรับจางในประเด็นท่ีผูรับจางมีผลการปฏิบัติงาน 
ไมครบถวนตามเง่ือนไขในสัญญาจาง  และควรสอบทานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตั้งแตงวดท่ี 11 เปนตน
ไปอีกครั้ง เพ่ือใหม่ันใจวาผูรับจางไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจางอยางครบถวน 

3.  ควรจัดเก็บหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการตรวจการจางงานอยาง
ครบถวน เพ่ือเปนประโยชนในการอางอิงผลการตรวจรับ  เชน  รายงานการประชุมตรวจการจาง  เปนตน 

2)  มหาวิทยาลัยมีคาใชจายในการซอมแซมเครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึนจากคาจางตาม
สัญญาจาง  ซ่ึงเปนคาซอมแซมท่ีมหาวิทยาลัยตองจายตามเง่ือนไขสัญญาจาง 

ขอเสนอแนะ 
ควรวิเคราะหความคุมคาของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีเสื่อมสภาพหรือ

ประสิทธิภาพต่ํา โดยพิจารณาตนทุนท่ีเกิดข้ึนกับประโยชนท่ีจะไดรับ เพ่ือใหผูบริหารใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและลดคาใชจายในระยะยาว ดังนี้  

1.  เปรียบ เทียบค า ไฟฟ าและประสิทธิภ าพการประหยัด ไฟฟ าของ
เครื่องปรับอากาศเดิมท่ีมีอยูกับเครื่องปรับอากาศใหม เพ่ือหาอัตราการประหยัดของเครื่องปรับอากาศ   

2.  เปรียบเทียบคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบปรับอากาศเดิม
ใหคงสภาพการใชงานกับตนทุนการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศใหมและคาติดตั้ง  

3.  ผลประโยชนดานการประหยัดพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
 

3.2.2  ตรวจสอบระบบพัสดุ ครั้งท่ี 2  การควบคุมงานและการตรวจการจาง  ผลการตรวจสอบ
พบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1)  คณะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางสวนใหญไมปฏิบัติตาม
ประกาศมวล.เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบมวล.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2558 

ขอเสนอแนะ 
        1.  ควรจัดทําคูมือการตรวจการจางและการควบคุมงานใหกับคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน หรือผูท่ีเก่ียวของใชเพ่ือการบริหารสัญญาใหมี
ประสิทธิภาพ 
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      2.  ควรกําชับใหคณะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
 

2)  ผลงานโดยรวมของผูรับจางสวนใหญลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
    ขอเสนอแนะ 

ควรใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง  เพ่ือพิจารณาถึงความสามารถ
ของผูรับจางในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา  รวมท้ังความสามารถดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัย
ไดรับประโยชนสูงสุดในการคัดเลือกผูรับจางท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

3.2.3  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  ผลการตรวจสอบพบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 
1)  เงินยืมทดรองจาย  มีการคืนเงินยืมทดรองลาชากวากําหนด เนื่องจากผูยืมไม

ปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยเงินยืมทดรองจาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ขอเสนอแนะ 
1.  หัวหนาหนวยงาน ควรเนนย้ําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบฯ อยาง

เครงครัด และควรสอบทานประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานใหเหมาะสมกอนการอนุมัติใหยืมเงิน 
2.  สวนการเงินและบัญชี ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบฯ การยืม-คืน เงินทดรอง และระเบียบท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูยืมใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

2)  เงินสํารองจายหนวยงาน  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
จํานวน 6 หนวยงาน รวมท้ังหนวยงานสวนใหญไมไดปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน  กลาวคือ   
(1) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายหรือจัดทําทะเบียนคุมไมเปนปจจุบัน (2) ผูรักษาเงินสํารองจาย
มีหนาท่ีตองรับผิดชอบเงินสดท่ัวไป หรือรับเงินรายรับตาง ๆ ของหนวยงานดวย 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรกําชับเจาหนาท่ีผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงานใหปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด 
2.  ควรทําความเขาใจใหเจาหนาท่ีผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงาน  

เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของกระบวนการควบคุมเงินสํารองจาย  รวมท้ังควรชี้แจง/แนะนํา
กระบวนการควบคุมและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง  เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการควบคุมเงินสํารองจายอยางเพียงพอ 
เหมาะสม 

 

3.2.4  ตรวจสอบพิเศษ  เรื่องกองทุนพัฒนาสํานักวิชา  ไดรายงานตออธิการบดีแลว  และ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
และประกาศหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใชตราสัญญาลักษณประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  เพ่ือให
หนวยงานตาง ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน    
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     

  

 
 

4.1  ดานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  

2560 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยยังคงยึดแนว
ทางการบริหารจัดการท่ีดีและตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ และใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทางท่ีสํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของ
งบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) ประกอบดวย 9  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย  บริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

เพ่ือมุงสูความเปนสากล   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  : การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  : การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  เพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัย   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ

ความสามารถในการแขงขัน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  : การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดาน

สุขภาวะ ของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ   
 

สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนงานหลัก
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวขางตน  จํานวน 4 แผนงาน  ไดแก (1) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  
(2) แผนงานวิจัยและพัฒนา  (3) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  และ (4) แผนงานศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค  จํานวนท้ังสิ้น 1,618.91 ลานบาท  ระหวางปมีการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ทําใหมีงบประมาณสําหรับใชจายท้ังสิ้น  1,754.94 ลานบาท (รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 1) โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดหลักท่ีสําคัญท้ังสิ้น 70 ตัว   

 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  2560 มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) 
ไปท้ังสิ้น 1,660.07  ลานบาท  และมีงบประมาณคงเหลือ 94.87 ลานบาท  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดหลักไดท้ังสิ้น  68  ตัว หรือรอยละ 97.14 ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินการแลวมีผลการดําเนินงานท่ีสูง
กวารอยละ 100  จํานวน 34 ตัว  มีผลการดําเนินงานรอยละ 100 จํานวน 7 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 
85 - 99  จํานวน 10 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 50 – 84  จํานวน 12 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ําวารอยละ 
50 จํานวน 5 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ีมีขอมูลไมสมบูรณจํานวน 2 ตัว  สรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 2)     

4.  ดานการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามแผนงาน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   

ลานบาท 
(รอยละ) 

  207.35 188.62 
(90.97) 

9 1 3 1 - 1 

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

รอยละ 60 79.73         

2. รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 50 284.05         

3. รอยละขององคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีนําไปใชหรือแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 30 30.23         

4. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก โครงการ ≥40 40         
5. รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมขึ้นจากการเขารับบริการ * รอยละ 100 N/A         

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ  

รอยละ 90 88.60         

7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 10 16         
8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหม ท่ี
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรอืพัฒนาประเทศ  

กิจกรรม 10 7         

9. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

รอยละ 90 92.66         

10. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการเสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ 

รอยละ 90 87.06         

 
หมายเหตุ : - * N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report)   หมายถึง ไมปรากฏขอมูลท่ีใชไดกับกรณี  เน่ืองจากขอมูลท่ีไดรับยังไมสมบูรณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

11. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม                      รอยละ 95 96.82         
12. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  รอยละ ≥20 102.53         
13. รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  รอยละ ≥80 68.10         
14. จํานวนวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น (ในฐานขอมูล TCI 
/ACI /Scopus และ ISI)  

วารสาร 2 3         

15. จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม         เรื่อง 3 4         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกร
สมรรถนะสูง   

ลานบาท 
(รอยละ) 

  113.01 105.74 
(93.56) 

5 - - 3 - - 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มวล. ภาพรวมทุกตัวบงช้ี  คาเฉล่ีย ≥4.51 4.64         
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)  รอยละ ≥80 86.54         
3. รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80  รอยละ ≥80 53.06         
4. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   รอยละ ≥60 74.03         
5. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                       รอยละ ≥40 41.56         
6. การบริหารและพัฒนาอาจารย  คะแนนตามเกณฑ 5 3.54         
7. ผลท่ีเกิดกับอาจารย คะแนนตามเกณฑ 5 3.41         
8. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานท่ีสูงขึ้น   รอยละ ≥5 6.67         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ 

ลานบาท 
(รอยละ) 

  721.86 683.55 
(94.69) 

4 - 4 2 3 - 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา   รอยละ 86.00 82.30         
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

  รอยละ 86.00 97.90         

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานดวยตนเอง     รอยละ 1 6.90         
4. รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา   รอยละ   90 87.40         
5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คาเฉล่ีย ≥4.51 4.37         
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม  

≥250 294         

7. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา                คะแนนตามเกณฑ 5 3.69         
8. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ    

ชิ้นงาน ≥35 14         

9. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (หมายเหตุ : เปนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักผลงานนักศึกษาฯ) 

 รอยละ ≥40 38.82         

10. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร(หมายเหตุ :   เปนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักผลงานนักศึกษาฯ) 

 รอยละ ≥80 208.33         

11. การรับนักศึกษา คะแนนตามเกณฑ 5 3.49         
12. รอยละของผูสมัครเขาศึกษาตอท่ีเพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ ≥10 0         
13. รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอเพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ ≥3 0         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล 

ลานบาท 
(รอยละ) 

  153.85 148.48 
(96.51) 

4 1 2 5 - - 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี รอยละ ≥90 96.61         
2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

คาเฉล่ีย ≥4.01 3.78         

3. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    คาเฉล่ีย ≥4.51 4.86         
4. จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรอืเปดใหมตามความตองการของสังคม หลักสูตร ≥40 61         
5. ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา คะแนนตามเกณฑ 5 2.90         
6. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังหมดท่ีใชรูปแบบวิทยาการสมัยใหม  ชิ้นงาน 6 6         
7. สาระของรายวิชาในหลักสูตร  คะแนนตามเกณฑ 5 3.71          
8. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  คะแนนตามเกณฑ 5 3.59         
9. การประเมินผูเรียน                    คะแนนตามเกณฑ 5 3.43         
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

10. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  แหง ≥1,050 918         
11. จํานวนผู เรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมขึ้น                                                         

คน ≥1,050 1,606         

12. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  คะแนนตามเกณฑ 5 3.68         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแหงความสุข   

ลานบาท 
(รอยละ) 

  393.60 378.47 
(96.16) 

2 - - - - 1 

1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีคาเฉล่ียความสุขต้ังแต 75 คะแนนขึ้นไป *                                        รอยละ ≥80 N/A         

2. จํ านวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

โครงการ ≥20 34         

 3. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม  

 รอยละ  ≥80 92.40         

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ลานบาท 
(รอยละ) 

  2.15 2.04 
(94.66) 

5 1 - - 1 - 

1. จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ life 
long learning  

คน ≥10,000 91,354         

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 

แหง ≥15 28         

3. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจยัท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก เรื่อง ≥15 25         
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก โครงการ/กิจกรรม ≥15 26         
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา โครงการ/กิจกรรม ≥5 5         
6. จํานวนโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา/อาจารยและบุคลากรตาม MOU กับ
สถาบันการศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ 

โครงการ ≥35 14         

7. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก ลานบาท ≥50 113.76         
หมายเหตุ : - * N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report)   หมายถึง ไมปรากฏขอมูลท่ีใชไดกับกรณี  เน่ืองจากขอมูลท่ีไดรับยังไมสมบูรณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และความสามารถในการแขงขัน   

ลานบาท 
(รอยละ) 

  64.87 60.74 
(93.63) 

1 2 - 1 1 - 

1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร  

เรื่อง 6 4         

2. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน     ลานบาท ≥2 0.114         
 3. รอยละของเงินรายไดจากการดําเนินงานภายใตศูนยบริหารทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้น
จากปกอน  

รอยละ ≥5 9.37         

 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เปรียบ เทียบกั บ ดัช นี เป รียบ เที ยบผลการดํ าเนินงานกั บ ตั วแปรอ างอิ ง 
(benchmark) 

รอยละ  >ตัว
แปร

อางอิง 

สูงกวา
ตัวแปร
อางอิง 

        

 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอก โครงการ ≥1 1         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสา
หลักดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 

ลานบาท 
(รอยละ) 

  68.92 67.44 
(97.85) 

1 1 - - - - 

1. จํานวนแพทยท่ีผลิตได  คน 48 50         
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด  รอยละ 100 100         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ   ลานบาท 

(รอยละ) 
  29.32 24.99 

(85.24) 
3 1 1 - - - 

1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรือ
ไดรับรางวัล 

รายการ/
รางวัล 

35 82         

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน                        โครงการ/
กิจกรรม 

10 19         

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

รอยละ 80 89.18         
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     
 

ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบส้ินปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

งบประมาณ  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
ไดรับจัดสรร ใชจริง    >100 =100 85 - 

99 
50 - 
84 

<50 N/A  

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ    รอยละ 80 80         
5. จํานวนนักศึกษาเขาใหมประเภทโควตานักกีฬา  คน 10 9         

รวมท้ังส้ิน 70 ตัวชี้วัดหลัก 1,754.94 1,660.07 34 7 10 12 5 2 
รอยละ  94.59 48.57 10.00 14. 29 17.14 7.14 2 .86 

           งบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัตัจัดสรร 1,618.91  
           งบประมาณเพ่ิม/ลดระหวางป (42,516,830.00+11,077,084.80) 53.59 

          งบกองทุนวิสาหกิจเพ่ิมระหวางป 82.44  
 

                                                                              (ท่ีมา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร  ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560) 
 

 
หมายเหตุ  ผลการดําเนินการเปน N/A (ไมพบผล) ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 5   เน่ืองจากขอมูลผลการดําเนินงานไมสมบูรณ ซึ่งพบวามหาวิทยาลยัจัดโครงการบริการวิชาการรวม 16 โครงการ มีเพียงโครงการเดียวท่ีมีการประเมินความรูของผูเขา
รับบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ตัวช้ีวัดท่ี 1   เน่ืองจากในป 2560 มหาวิทยาลัยยังไมมีผลการประเมินคาเฉลี่ยความสขุของนักศึกษาและบุคลากร 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 207.35 ลานบาท  และไดใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 
188.62 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 90.97  โดยมีตัวชี้วัด  15 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวน
ท้ังสิ้น  14 ตัวหรือรอยละ 93.33 ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 
จํานวน 9 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100 จํานวน 1 ตัว ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 85 – 99 จํานวน 
3 ตัว ผลการดําเนินงานรอยละ 50 - 84 จํานวน 1 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีไมมีขอมูลไมสมบูรณจํานวน 1 ตัว 
 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) ผลงานวิจัยท่ีและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารมีจํานวน 239 บทความ จากอาจารยประจําท้ังหมด 301 คน  ประกอบดวย วารสาร
นานาชาติฐานขอมูล ISI/Scopus จํานวน  123 เรื่อง และวารสารท่ีไมอยูในฐาน ISI/Scopus จํานวน 116 
เรื่อง  2)  มีผลงานตีพิมพท่ีไดรับการอางอิงจํานวน 926 ครั้ง  3) มีผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน 16 กิจกรรม  และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ รอยละ 96.และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรอยละ 87.06  4) ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 102.53 จากหลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร  5) มีจํานวน
วารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน 3 วารสาร คือ  (1) วารสาร Walailak Journal of 
Science and Technology  (2) วารสารอาศรม และ(3)  วารสารสังคมศาสตร  6) ผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชน
นําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 4 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุงขาวดวยแพลงก
ตอนพืช (2) นาโนอิมัลชันบํารุงผิว ตานภาวะเครียดออกซิเดชัน และการอักเสบของสารสกัดจากน้ํามันรําขาว 
เปลือกมังคุดและทานาคา (3) การถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกสปอรของราจากเมล็ดขาวโดยใชคลื่น
ไมโครเวฟและระบบไซโคล (4) การติดตั้งระบบควบคุมการอบไมยางพาราอัตโนมัติ (DryWooD) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 113.01 ลานบาท  และไดใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 

105. 74 ลานบาท  รอยละ 93.56  โดยมีตัวชี้วัด  8 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น 8 
ตัวหรือรอยละ 100   ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินการแลวมีผลการดําเนินงานมากวารอยละ 100  จํานวน 5  ตัว 
และผลการดําเนินงานรอยละ 50 – 84  จํานวน 3  ตัว   

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก 1) ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64  2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ยเทากับ รอย
ละ 86.54  3) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 74.03  4) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการรอยละ 41.56  5) พนักงานสามารถเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนจํานวน 38 อัตรา จากพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปท้ังสิ้น 570 คน  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาต ิ 
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  721.86 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวม

ผูกพัน   683.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.69 โดยมีตัวชี้วัด  13 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลว
จํานวนท้ังสิ้น  13 ตัวหรือรอยละ 100   ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 
100 จํานวน 4 ตัว  ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 85 - 99  จํานวน  4 ตัว ผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 
50 - 84  จํานวน  2 ตัว และผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 3 ตัว 

 21 



                 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     

   มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 97.90  2) ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานดวย
ตนเอง รอยละ 6.90  3) กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา จํานวน 294 
กิจกรรม 4) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเทากับ 25.00 ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 
208.33 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพ่ือ
มุงสูความเปนสากล   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  153.85 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 
148.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.51  มีตัวชี้วัดหลัก 12 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวน
ท้ังสิ้น  12 ตัวหรือรอยละ 100   ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 
จํานวน 4  ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 1 ตัว ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 85 - 99  จํานวน  
2 ตัวและผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 50 - 84  จํานวน  5 ตัว     

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก 1) การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. 
ปการศึกษา 2559 มีหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 57 หลักสูตรตอจํานวน
หลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร 2) มีผลรวมของคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากทุกหลักสูตร เทากับ 286.54 คะแนน ตอจํานวนหลักสูตรท่ี
ประเมิน 59 หลักสูตร คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 3) มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงและเปดใหมตามความ
ตองการของสังคม  จํานวน 61  หลักสูตร 4) มีนักศึกษาท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ท้ังสิ้น 1,606 คน โดยมีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ ๔๔ คน และนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ประเทศ 1,562 คน    

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  393.60 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 

378.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.16 มีตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวน
ท้ังสิ้น  2 ตัวหรือรอยละ 66.67   ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 
จํานวน 2 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีไมมีขอมูลไมสมบูรณจํานวน 1 ตัว     
 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
และสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข จํานวน 34 โครงการ 2) มีนักศึกษาและบุคลากรท่ี
มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 92.40 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 2.15 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน  2.04 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 94.66  มีตัวชี้วัดหลัก  7 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  7 ตัวหรือ
รอยละ 100  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 100 จํานวน 5 ตัว  
ผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 1 ตัว และมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 1 ตัว  
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 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) ประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบ life long learning จํานวน 91,354 คน โดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของสังคมท้ังชุมชนทองถ่ินและผูประกอบการตางๆ เชน โครงการบริการ
วิชาการผานสื่อ วลัยลักษณรักษสุขภาพและวลัยลักษณสูสังคม   2) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือขายอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัยรวม 28 หนวยงาน  3) ผลงานทาง
วิชาการและวิจัย 25 โครงการ ท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอกจํานวน 28 หนวยงาน ซ่ึงเปนโครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ 24 โครงการ และเปนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 4) โครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับ
เครือขายภายนอก 26 โครงการ ประกอบดวย  สถาบันวิจัยฯ มีกิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก 25 
โครงการ  และศูนยสหกิจศึกษาฯ มีกิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก 1 กิจกรรม คือการหารือความ
รวมมือกับ Mr.Shakeel Ori นายกสมาคมสหกิจศึกษาประเทศอัฟริกาใต  5) โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจาก
แหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2560 จํานวน 138 โครงการ รวมท้ังสิ้น 113,769,157 บาท 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถใน
การแขงขัน  

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 64.87 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 60.74 
ลานบาท คิดเปนรอยละ  93.63  มีตัวชี้วัดหลัก 5 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  5 
ตัวหรือรอยละ 100  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 100 
จํานวน 1 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 2 ตัว  ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 50 - 84  จํานวน  
1 ตัว และผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 1 ตัว     

 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  รายไดจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 
รวม 21,529,067.12 บาท และปงบประมาณ 2560 (ไตรมาสท่ี 3) รวม 23,547,343.91 บาท  คิดเปนรอยละของ
เงินรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอน เทากับรอยละ 9.37   
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 68.92 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน  67.44 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.85  มีตัวชี้วัดหลัก  2 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  2 
ตัวหรือรอยละ 100  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 100 
จํานวน 1 ตัว  และผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 1 ตัว       
 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  จํานวนแพทยท่ีจบการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 มีจํานวน 50  คน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  29.32 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน  

24.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.24  มีตัวชี้วัดหลัก  5 ตัว ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  5 
ตัวหรือรอยละ 100  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 100 
จํานวน 3 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 1  ตัวและผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 85 - 99  
จํานวน 1 ตัว    
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 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) รายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพ
ท่ีนักศึกษาเขารวมหรือไดรับรางวัลมีจํานวน  82 รายการ/รางวัล  2) มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีฝกฝน
ใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน จํานวน 19 กิจกรรม  3) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬา
และสุขภาพ รวม 7,376 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 8,271 คน  
 

4.2  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  (Balanced Scorecard)   
  
การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑท่ีกําหนด  

โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด 70 ตัวชี้วัด  ซ่ึงเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  มีเกณฑการประเมิน  
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 2560 พบวาโดยรวมอยูใน
ระดับสูง  ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.15  (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนคาคะแนนรวม รอยละ 83   ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
มุมมองท้ัง 4 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

• มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร  อยูในระดับสูงมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.68 

• มิติคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.00 

• มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 3.85 

• มิติการพัฒนาองคกร  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.02 
 

ผลการประเมินขางตน คณะกรรมการฯ เห็นวา ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีผล 
การดําเนินงานท่ีโดดเดนหลายดาน  มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก ดังเห็นไดจากตัวชี้วัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  รวมท้ังมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง บุคลากรไดรับ
การสนับสนุนใหพัฒนาศักยภาพมากข้ึน เชน ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เปนตน สงผล
ใหผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการในระดับสูงมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานดานการวิจัย  ท่ีไดรับทุนวิจัยจากองคกรภายนอก และมีบทความวิจัย 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร และนําไปอางอิงจํานวนมาก   

อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2560  บางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปท่ีผานมา หรือ 
ต่ํากวาเปาหมายมาก ไดแก จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 
อนุสิทธิบัตร  มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  รอยละของผูสมัครเขาศึกษา
ตอ ผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ  จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย ตาม MOU 
กับสถาบันการศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ  รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย               
ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80   
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 ผลการประเมินในแตละมิติ  
      1.  มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก   
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68  มีตัวชี้วัดท้ังหมด 13 ตัว  ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังนี้   

1.1 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูงมาก 10 ตัว  คือ 1) รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร  2) รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน Reference Journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยภาพรวมทุกตัวบงชี้  4) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  5) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานดวยตนเอง  6) รอยละของ
หลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี   7) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  8) จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการ
ของสังคม  9) จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning  
และ 10) จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรือไดรับ โดยมีตัวชี้วัดท่ีมี
ผลการดําเนินงานโดดเดน คือรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร และรอยละ
ของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน Reference Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ   

     1.2 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง  2 ตัว คือ  1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
ตรงสาขา  และ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.   
               1.3 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง  1 ตัว  คือ จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน 
ในปท่ีผานมามีจํานวนลดลงมาก 
    2.  มิติคุณภาพการใหบริการ  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.00   
มีตัวชี้วัดท้ังหมด 10 ตัว  มีขอมูลประเมินผลการดําเนินงานได 9 ตัว ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังนี้   

     2.1 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูงมาก 4 ตัว  คือ  1) รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากร และประชาชน)   2) จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือขายอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย  3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุง
ฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน และ 4) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด   

     2.2 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง  3 ตัว  คือ 1) รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ี
นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถ่ิน   2) รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา  
และ 3) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

     2.3 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง  คือ  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   
     2.4 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํามาก คือ มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน   
 

3.  มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 3.98  
มีตัวชี้วัดท้ังหมด 28 ตัว  มีขอมูลประเมินผลการดําเนินงานได 27 ตัว ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังนี้   

     3.1 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูงมาก 15 ตัว  คือ  1) จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก  2) จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  3) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
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4) รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม  5) จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา  6) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  7) จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังหมดท่ีใชรูปแบบวิทยาการสมัยใหม   
8) จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน    
9) จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข   
10) จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก   11) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํา
รวมกับเครือขายภายนอก  12) จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา  13) รอยละของเงินรายได
จากการดําเนินงานภายใตศูนยบริหารทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอน  14) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง   
และ 15) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานอาคารสถานท่ี และอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬา
และสุขภาพ) โดยมีตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดน คือ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร และจํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข     

     3.2 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง  6 ตัว คือ 1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ  2) รอยละความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  3) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา   5) สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  และ 6) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

     3.3 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง  2 ตัว  คือ  1) จํานวนผลงาน/กิจกรรม 
ท่ี เสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหม ท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ 
พัฒนาประเทศ  และ 2) การประเมินผูเรียน   

     3.4  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํา  คือ จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา    

     3.5 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํามาก  3 ตัว คือ 1) จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  2) จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย
และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ และ 3) รอยละของหนวยงานท่ีมี 
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80    

4.  มิติการพัฒนาองคกร  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.02  มีตัวชี้วัด
ท้ังหมด 19 ตัว  ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังนี้   

     4.1 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูงมาก 11 ตัว  คือ  1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร   2) จํานวนวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน (ในฐานขอมูล TCI /ACI 
/Scopus และ ISI)  3) จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  4) รอยละ 
ของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  5) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ  6) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน  7) รอยละของ
นักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  8) จํานวนทุนวิจัย 
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จากองคกรภายนอก   9) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอก  10) จํานวนแพทย 
ท่ีผลิตได  และ 11) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

     4.2  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง  คือ จํานวนนักศึกษาเขาใหมประเภทโควตานักกีฬา   
     4.3  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง  4 ตัว  คือ  1) การบริหารและพัฒนาอาจารย  

2) ผลท่ีเกิดกับอาจารย   3) การรับนักศึกษา  และ 4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
     4.4 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํา คือ รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด   
     4.5 ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินในระดับตํ่ามาก  2 ตัว  คือ  1) รอยละของผูสมัครเขาศึกษาตอท่ี

เพ่ิมข้ึนจากปกอน  และ 2) รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอเพ่ิมข้ึนจากปกอน  
 

ตารางท่ี 4 :  สรุปผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปงบประมาณ 2560    

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน 
น้ํา 

หนัก 
คะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร 25  117 4.68 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร  
ตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน Reference  

               Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
               ภาพรวมทุกตัวบงช้ี   
ตัวช้ีวัดท่ี 4  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา   

ตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือ 

               ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
ตัวช้ีวัดท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานดวยตนเอง   
ตัวช้ีวัดท่ี 7  รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษา 

               ภายในหรือเทียบเทาระดับด ี

ตัวช้ีวัดท่ี 8  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี 

               กําหนดโดย สกอ.  
ตัวช้ีวัดท่ี 9 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

              ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการ 

                ของสังคม  

ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัด 

                การศึกษาในรูปแบบ life long learning  

ตัวช้ีวัดท่ี 12 จํานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียน 

                ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพท่ี 

                นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ  
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2. มิติคุณภาพการใหบริการ 25  90 4.00 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชหรือแกไข 

               ปญหา ชุมชน  ทองถ่ิน  
ตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากร 

               และประชาชน)  
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน 
น้ํา 

หนัก 
คะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ 

               การศึกษา  
ตัวช้ีวัดท่ี 4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

               แหงชาติ   
ตัวช้ีวัดท่ี 5  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
ตัวช้ีวัดท่ี 6  รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีคาเฉลี่ยความสุขตั้งแต  
               75 คะแนนข้ึนไป                                                                                                   

ตัวช้ีวัดท่ี 7  จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย 

               อุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 

               งานวิจัย  
ตัวช้ีวัดท่ี 8  มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใช 
               ประโยชน   
ตัวช้ีวัดท่ี 9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลน 

               กีฬาและเลนกีฬาเปน  

ตัวช้ีวัดท่ี 10  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริม 

                 กีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  
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3.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 25  92.5 3.85 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณ 

               จากองคกรภายนอก   
ตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับ 

               บริการ  
ตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ี 

               รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 4  จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง 

               ศิลปวัฒนธรรม  
ตัวช้ีวัดท่ี 5  จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถี 

               ชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

               หรือพัฒนาประเทศ   
ตัวช้ีวัดท่ี 6  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน 
               ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวช้ีวัดท่ี 7  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน 
               ของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ี 

               สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนา 

               ประเทศ   
ตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม   
ตัวช้ีวัดท่ี 9  รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

               ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80   
ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ 

                และทางสังคมของนักศึกษา  
ตัวช้ีวัดท่ี 11 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา                  
ตัวช้ีวัดท่ี 12 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปน 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน 
น้ํา 

หนัก 
คะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

                ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    
 

ตัวช้ีวัดท่ี 13  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

                 ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
ตัวช้ีวัดท่ี 14  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

                 ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ตัวช้ีวัดท่ี 15  จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังหมดท่ีใชรูปแบบ 

                 วิทยาการสมัยใหม  
ตัวช้ีวัดท่ี 16  สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
ตัวช้ีวัดท่ี 17  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดท่ี 18  การประเมินผูเรียน  

ตัวช้ีวัดท่ี 19  จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติท่ี 

                 เขารวมโครงการสหกิจศึกษา  
ตัวช้ีวัดท่ี 20  จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

                 การทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 21  จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสราง 

                 บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข   
ตัวช้ีวัดท่ี 22  จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํารวมกับเครือขาย  
                 ภายนอก   
ตัวช้ีวัดท่ี 23  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก  
ตัวช้ีวัดท่ี 24  จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา   
ตัวช้ีวัดท่ี 25  จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารยและ  บุคลากรตาม             
                         MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ   
ตัวช้ีวัดท่ี 26  รอยละของเงินรายไดจากการดําเนินงานภายใตศูนยบริหาร 

                  ทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอน   
ตัวช้ีวัดท่ี 27  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริหารโดยบริษัท 

                 หลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการ 

                 ดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง   
ตัวช้ีวัดท่ี 28  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดานอาคารสถานท่ี 

                 และอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาและสุขภาพ)    
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4.  การพัฒนาองคกร 25  100.50 4.02 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร   
ตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   
ตัวช้ีวัดท่ี 3  จํานวนวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ี 

                สูงข้ึน (ในฐานขอมูล TCI /ACI /Scopus และ ISI)   
ตัวช้ีวัดท่ี 4  จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ 

                สรางมูลคาเพ่ิม   
ตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ตัวช้ีวัดท่ี 6  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง 

                วิชาการ  
ตัวช้ีวัดท่ี 7  การบริหารและพัฒนาอาจารย  
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน 
น้ํา 

หนัก 
คะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ตัวช้ีวัดท่ี 8  ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 9  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนง 

                งานท่ีสูงข้ึน   
ตัวช้ีวัดท่ี 10  การรับนักศึกษา  
ตัวช้ีวัดท่ี 11  รอยละของผูสมัครเขาศึกษาตอท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอน   
ตัวช้ีวัดท่ี 12  รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

                 เพ่ิมข้ึนจากปกอน  
ตัวช้ีวัดท่ี 13  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมี 
                 สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
ตัวช้ีวัดท่ี 15  จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก  
ตัวช้ีวัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับ 

                 ภายนอก   
ตัวช้ีวัดท่ี 17  จํานวนแพทยท่ีผลิตได  
ตัวช้ีวัดท่ี 18  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการ 

                 รับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
ตัวช้ีวัดท่ี 19  จํานวนนักศึกษาเขาใหมประเภทโควตานักกีฬา 0 
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รวม 100  400 4.15 
 

หมายเหตุ : คานํ้าหนักท่ีนํามาคํานวณไมรวมตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานเปน N/A 
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    ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย  
จํานวน 6 เรื่อง คณะกรรมการฯ พบวาในภาพรวม มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือพัฒนางานในเรื่องตาง ๆ  
มีความกาวหนาไปมากและอยูในระดับท่ีนาพอใจ สามารถสรุปไดดังนี้ 

  1. การจัดตั้งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
  1.1 ความกาวหนาในการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ พรอมระบบสาธารณูปการ 

             การกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ มีความลาชาและไมเปนไปตามแผนงาน 
ท่ีกําหนดไวสืบเนื่องจากไดเกิดภาวะฝนตกหนักติดตอกันตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 
นอกจากนี้ยังเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางเดือนธันวาคม  2559 และเดือนมกราคม 2560 
มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการเพ่ือเรงรัดการกอสรางท่ีสําคัญดังนี้ 

  1) การปรับแบบการกอสรางเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับการใชงานจริง
ในแตละพ้ืนท่ี โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการท่ีประกอบดวยผูใชงานในแตละพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีตรวจสอบและ
ปรับแบบการกอสราง รวมท้ังการติดต้ังระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกอสรางภายในโครงการตามสัญญา 
และจัดวางงานระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีสําหรับการขยายตัวในอนาคตดวย ขณะนี้การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวไดเสร็จเรียบรอยแลว โดยไดประสานกับผูรับจาง และท่ีปรึกษาควบคุมงาน
กอสราง เพ่ือนําขอพิจารณาเหลานั้นไปดําเนินการตอไป 

    2) การปรับแผนงานการกอสรางและการปรับงวดงาน โดยคณะกรรมการตรวจงาน

จางและผูรับจางไดรวมกันพิจารณาปรับแผนงานการกอสรางและงวดงานใหสอดคลองกับการกอสรางจริง  

ซ่ึงจะสงผลใหการกอสรางกาวหนาและสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่นและรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถ

เบิกจายงบประมาณไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

   3) การเรงรัดใหผูรับจางจัดหาแรงงานสําหรับการกอสรางอยางพอเพียง เพ่ือเรงรัด

การกอสรางใหกาวหนาชดเชยชวงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย ชวงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต และการเรงรัดใหเปนไป

ตามแผนงานการกอสรางและการเบิกจายงบประมาณ 

 สรุปผลงานกอสราง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  

ผลงานแลวเสร็จสะสมรอยละ 30.97 (ผลงานสะสมตามแผนท่ีผูรับจางเสนอขอปรับแกไขรอยละ 42.98 
(ยังไมไดรับการอนุมัติ) ผลงานต่ํากวาแผนท่ีขอปรับแกไขรอยละ 12.01 โดยหากเทียบกับแผนงานหลัก รอยละ 
47.86 จะต่ํากวาแผนงานหลักรอยละ 13.89   

- ระยะเวลากอสราง 1,400 วัน ปจจุบัน ดําเนินการไปแลว 795 วัน คงเหลือ 605 วัน 
   - การเบิกจายงวดงานกอสราง : ปจจุบันผูรับจางเบิกจายงวดงานกอสราง งวดท่ี 1 ถึงงวด 
ท่ี 7 เรียบรอยแลว  
 

   1.2 การบริหารงานของศูนยการแพทยฯ   
   มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ คาดวาจะเสร็จเรียบรอย
ภายในป  พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพรอมในดานระบบบริการสุขภาพ การบริหารองคกร  

1.  เร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 

ค.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง (Specific-issue Approach) 
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สาธารณูปโภค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินการของศูนยการแพทยฯ ในอนาคต 
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้งโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ระยะเริ่มแรก  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
     1) เพ่ือใหบริการดานสุขภาพระดับปฐมภูมิแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง รวมท้ังประชาชนผูสนใจ ในลักษณะ “ศูนยการแพทยชุมชนเมือง” 
หรือระดับ P1 ตามการจัดระดับเครือขายบริการระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีขีดความสามารถ
ในการใหบริการทางการแพทยระดับเวชปฏิบัติท่ัวไปและเวชปฏิบัติครอบครัว  มีลักษณะเปนสถานบริการ
ผูปวยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ใหบริการแบบผสมผสานท้ังงานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ แตมี
จุดเดนอยูท่ีการมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขาวิชา รวมถึงการบริการจากสหสาขาวิชาชีพ  

2) เพ่ือเปนแหลงขอมูลการทํางานวิจัยทางการแพทย พยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขในดานตาง ๆ 

3) เพ่ือเปนการวางแผนทดลองระบบบริการ การบริหารจัดการ สาธารณูปโภค  
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริงเม่ือศูนยการแพทยฯ เปดใหบริการ ท่ีสําคัญคือ 
เพ่ือใหเกิดการรับรู เขาใจ และทัศนคติท่ีดีตอองคกร เกิดภาพลักษณท่ีดีตอสังคม และนอกจากนี้ยังสามารถ
พัฒนาหนวยงานนี้ใหมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงไดเตรียม
ความพรอมและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยไดจัดทําโครงสรางการบริหารศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณท่ีเปดใหบริการ ในป พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางการใหบริการจะดําเนินการเต็มรูปแบบ  
มีท้ังแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และเวชศาสตรครอบครัว โดยจะเปดใหบริการนักศึกษา 
และบุคลากรภายในกอน นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ไดเปดใหบริการคลินิกตา (Eye clinic) รวมถึง
เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับเปดแผนกผูปวยในดวย ซ่ึงไดมีการเตรียมการและเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ไดบรรจุบุคลากรใหมาปฏิบัติหนาท่ีใหบริการปจจุบัน จํานวน 57 อัตรา 
2) การบริการท่ีจะจัดใหมีในขณะนี้ ไดแก 

     - คลินิกตรวจโรคท่ัวไป 
      - คลินิกเฉพาะทาง (แผนกอายุรกรรม  ศัลยกรรมกระดูก กุมารเวชกรรม 
                และเวชศาสตรครอบครัว) 

     - คลินิกพิเศษ (Premium) ไดแก คลินิกตา (Eye Clinic)  
                     - คลินิกพิเศษ คอนเทคเลนส 
   - คลินิกพิเศษ ถันยเมตต (คลินิกเตานม) 
   - คลินิกพิเศษ โรคหอบหืด และภูมิแพ  
  3) การบริการนอกเวลาราชการ เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560  

โดยในวันราชการเปดขยายการใหบริการเปนเวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันหยุดเสาร อาทิตย  
และวันหยุดนักขัตฤกษ เปดให บริการเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.  

         4) สถานท่ีและการปรับปรุง (อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ)  
- ชั้น 1 ไดปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเปดใหบริการ (ผูปวยนอก) เรียบรอยแลว 

    - ชั้น 2 กําลังเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับเปดแผนกผูปวยใน เพ่ือรองรับการเปด
ใหบริการภายในเดือนมีนาคม 2561 และเปนพ้ืนท่ีสํานักงานศูนยการแพทยฯ ซ่ึงดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  

     - ชั้น 3 เปนพ้ืนท่ีสําหรับเปนสํานักงานผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
   5) ไดวางแผนและตั้งงบประมาณสําหรับจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีเก่ียวของ และได

ดําเนินการจัดซ้ือซ่ึงประมาณการโดยอางอิงตามใชจริงและเวชภัณฑคงเหลือในคลังยา 
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    6) หองปฏิบัติการ   
- มีการใหบริการเจาะเลือดในหองปฏิบัติการของศูนยการแพทยฯ          

    - ลักษณะการใหบริการ : จะเจาะเลือดเก็บตัวอยางเลือดท่ีหองปฏิบัติการ
และสงทําการตรวจทางหองปฏิบัติการของศูนยบริการเทคนิคการแพทย (WU-MET) ท่ีอยูระหวางการจัดตั้ง 
โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชน (สถานท่ีตั้งศูนยบริการเทคนิคการแพทย อยูท่ีอาคารวิจัย
วิทยาการสุขภาพ)                                               

            7) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดแกไข software ของระบบสถานพยาบาลเดิม เพ่ือมาใช
ในการเปดใหบริการของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ในระยะเริ่มแรกกอนสําหรับการพัฒนาระบบเพ่ือให
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ท่ีจะเปดใหบริการในป 2563 และอยูระหวางการวางแผน   
เพ่ือพัฒนาระบบดังกลาวหรืออาจจัดซ้ือระบบสําเร็จรูปมาใชโดยจะมีการศึกษาระบบจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  
มาเปรียบเทียบดวย 
     8) ไดจัดหาวัสดุและครุภัณฑ 34 รายการ 
            9)  ไดจัดทําประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
      - ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดีสํานักวิชา
สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 

    - ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชวันท่ี 26 ธันวาคม 2559  
 

 ความเห็นและขอเสนอแนะ 
   1. มหาวิทยาลัยควรจะตั้งเปาหมายเปน Healthy University โดยการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค รวมถึงการพัฒนาจิตใจ 
  2. หากโรงพยาบาลเนนการดูแลผูปวยสูงอายุ จะทําใหมีกรณีศึกษาใหนักศึกษาแพทยได
เรียนรู 

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดแนวทางรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยใชสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ เปนหนวยงานประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และบริหารจัดการทรัพยากรแบบ
ขามศาสตร  ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยดานสหวิทยาการสุขภาพท่ีบูรณาการความเชี่ยวชาญนักวิชาการ
หลากหลายสาขา เชื่อมโยงเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบโจทยความตองการ ตามบริบทของชุมชน
อยางแทจริง สรางชุมชนเขมแข็งบนฐานการรักษาสุขภาพอนามัยและปองกันการเกิดโรค ลดการสูญเสียและ
คาใชจายในการรักษา ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้หนุนเสริมกับการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ ใหมหาวิทยาลัยเปน
หลักในถ่ินดานสังคมสุขภาวะ ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางประเทศไทย 4.0 
    4. ขอใหพิจารณาการจัดทําโปรแกรมบริหารงานภายในโรงพยาบาลใหรอบคอบ 
 
 2.  การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต 
 2.1 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการรับนักศึกษาโดยไดทบทวนความสามารถในการรับ
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ไดแก ทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ประกอบดวย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร            
สํานักวิชาเภสัชศาสตร และสํานักวิชาสหเวชศาสตร และไดปรับแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับ
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ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 – 2564 โดยเนนการเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพในทุกสํานักวิชา และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2559 

      จากการพิจารณาขอมูลจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยอนหลัง 5 ป (ปการศึกษา 
2556 - 2560) พบวา มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไดสูงกวา รอยละ 85 และถึงแมวา
มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและเกณฑการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 โดยพิจารณาจากผล            
การเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับท่ีสูงข้ึน แตก็ไมไดสงผลกระทบกับการรับ
นักศึกษาใหมไดลดลงมากนัก ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาการเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพโดยภาพรวม พบวา สามารถนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดรอยละ 118.5  

     ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเกณฑการรับนักศึกษาสวนหนึ่งเพ่ือแกปญหาการออก
กลางคัน อันเนื่องมาจากผลการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงเปนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพ่ือลดปญหา
การตกออกของนักศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไดใชกลยุทธเชิงรุกในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาดวยการ
ออกไปประชาสัมพันธนอกพ้ืนท่ี 100 โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขามาได
เพ่ิมข้ึน 

 2.2 การเพ่ิมคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตตาม
แนวทาง ดังนี้ 

        2.2.1 การเพ่ิมทักษะทางดานภาษาท้ังในสวนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดพยายามหาแนวทางและวิธีการสอนใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

            1) ตั้งแตปการศึกษา 2559 ไดจัดสอนเสริมวิชาภาษาไทย และศูนยบริการการศึกษา
ไดจัดสอบวัดความรูภาษาไทยใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รวมท้ังภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอบวัดความรู
ความสามารถผานระบบออนไลน (Oxford Online Placement Test) 

            2) ปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยต้ังแตปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดกําหนด
เง่ือนไขของการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
จะตองมีผลการทดสอบวัดความรูภาษาไทยผานตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได หากผลการทดสอบไมผานตามเกณฑจะตองเขา
เรียนในรายวิชาท่ีจะจัดสอนเสริม และทําการทดสอบจนกวาจะผาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได พรอมกันนี้ไดกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญ          
ในรายวิชาภาษาไทยท่ีเก่ียวกับการเรียงความ การยอความ และการเขียนหนังสือราชการ 

      พรอมกับไดกําหนดเง่ือนไขเดียวกันนี้กับการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษา
จะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุม
วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได และไดปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะ
กําหนดใหมีรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 16 หนวยกิต และในหมวดวิชาเฉพาะของ
แตละหลักสูตร จํานวน 8 หนวยกิต ท้ังนี้ จะพยายามใหแตละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ในรายวิชาท่ีเปนหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 อยางนอย 2 วิชา เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูท้ังในดานวิชาชีพและดานภาษาอังกฤษท่ีจะสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังเปน
การเสริมสรางจุดแข็งใหกับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสถาบันภาษาและไดคัดเลือก
อาจารยตางชาติเขามาทําการสอนแลวจํานวน 13 คน และจะรับสมัครอาจารยอาสาสมัครใหมีจํานวนเพียงพอ 
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ตอการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ในอนาคตจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอ่ืน ๆ ดวย  เชนเดียวกับการเสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดมีการกําหนดโปรแกรมตาง ๆ ท่ีนักศึกษาควรรูและกําหนดแผนการบริหารจัดการสงเสริมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา 
       2.2.2 การปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยการ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนท้ังกระบวนการสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา การใหความสําคัญกับกลไก          
ท่ีเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห          
มากยิ่งข้ึน โดยเนนการใชกระบวนการกลุมขนาดเล็ก หรือ Tutorial Class โดยใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
แตละหลักสูตร โดยกําหนดไวใน มคอ. 2 

   จากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในป
การศึกษา 2559 พบวา อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ยอนหลัง 5 ป (ปการศึกษา 2559 ถึง           
ปการศึกษา 2555) มีแนวโนมลดลง ดังนี้ รอยละ 13.23 รอยละ 15.90 รอยละ 19.30 รอยละ 24.65 และ
รอยละ 24.20 ตามลําดับ 

      2.2.3 มหาวิทยาลัยไดมีแผนในการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรดานตาง ๆ เพ่ือรองรับ
การเพ่ิมคุณภาพในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้ 

         1) การสรางอาคารเรียนรวมขนาด 4 ชั้น จํานวน 2,400 ท่ีนั่ง เพ่ิมเติมจํานวน 1 หลัง 
โดยจัดทําเปนหองขนาด 40 ท่ีนั่ง จํานวน 3 ชั้น และทําเปนหองขนาดกลาง จํานวน 1 ชั้น โดยจะตอง
ดําเนินการจัดสรางใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และคาดวาจะสามารถเปดใชไดในปการศึกษา 2562 

        2) ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณโถงชั้นลางของอาคารสถาปตยกรรมเปนพ้ืนคอนกรีต และ
จัดเปน ท่ีนั่งพักสําหรับนักศึกษา และบริเวณชั้นบนของอาคารฯ ทําเปนหองเรียนขนาด 40 ท่ีนั่ง จํานวน 25 
หอง และขนาด 60 ท่ีนั่ง จํานวน 3 หอง ศาลจําลอง จํานวน 1 หอง คลินิกกฎหมาย จํานวน 1 หอง โดยกําลัง
เรงดําเนินการเพ่ือใหสามารถเปดใชไดทันในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

        3) เพ่ิมอัตรากําลังและทรัพยากรตาง ๆ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ตั้งแตปการศึกษา 
2560 ถึงปการศึกษา 2564 จํานวน 256 อัตรา (รวมอัตราท่ีรองรับการใหบริการทางการแพทยของศูนย
การแพทยฯ) 

        4) การยายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจากอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 8 ไปอยู
ท่ีอาคารศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขยายหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 

      2.2.4 มหาวิทยาลัยไดพยายามสรางความโดดเดนและทําใหแตละหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
มีความแตกตาง และใหทุกหลักสูตรพิจารณาและจัดทําขอมูลเปรียบเทียบขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา           
ท่ีเก่ียวของกับระบบการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรแตละครั้ง สําหรับหลักสูตรท่ีมี
สภาวิชาชีพรับรองคุณภาพก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนดโดยเครงครัด และกําหนด
เปาหมายใหบัณฑิตสอบผานครั้งแรกรอยละ 90 สําหรับหลักสูตรท่ีไมมีสภาวิชาชีพรับรองคุณภาพจะ
ดําเนินการระบุ ใน มคอ. 2 ใหชัดเจนถึงกระบวนการจัดสอบประมวลความรูกอนสําเร็จการศึกษา 
(Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam ท้ังนี้ กรณีท่ีนักศึกษาผานการทดสอบ มหาวิทยาลัยจะออก
หนังสือรับรองคุณภาพใหแกนักศึกษา  

      2.2.5 มหาวิทยาลัยไดสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับอาจารย โดยสงเสริมและ
ผลักดันใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ตอไป 
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      2.2.6 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาในสวนรับตรงใหไดมาซ่ึงนักศึกษา            
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยใชกลยุทธในการกําหนดผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 
ท่ีจะสมัครเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ิมข้ึนเปน 2.50 จากโรงเรียนมาตรฐาน จากเดิมท่ีใหแตละ
สํานักวิชาไปกําหนด GPAX เอง การใชกลยุทธนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดปญหาการตกออก
ระหวางศึกษา 
       2.2.7 มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการการศึกษาไดจัดโครงการประชาสัมพันธนอกพ้ืนท่ี 
100 โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือเปนกลยุทธเชิงรุกในการรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
   ควรจะผนวกเรื่องความเปนสากล และเรื่องจํานวนนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิตเขาดวยกัน  
เพราะการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในปจจุบันเปนเรื่องยากเพราะจํานวนประชากรลดลง แตสถานศึกษามีมากข้ึน 
ดังนั้น การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจากตางประเทศ ซ่ึงจะสามารถจะเพ่ิมจํานวนนักศึกษาได  
 

 3.  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  
     ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาและใชประโยชนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย            
ใหเปนแหลงเรียนรูอยูอาศัยท่ีสมบูรณแบบ มีโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยท่ีพรั่งพรอมตอการดํารงชีวิต 
ท่ีสะดวกสบาย การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในรายรอบมหาวิทยาลัยใหมีบริเวณท่ีสวยงาม สะอาด ปลอดภัย
และสงบสุข เสริมสรางกิจกรรมความสัมพันธทางสังคมเพ่ือใหนักศึกษา บุคลากรและชุมชน อาศัยอยูรวมกัน
ดวยความผาสุก และเต็มไปดวยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือใหมีลักษณะของสังคมการเรียนรูและ 
การอยูอาศัยอยางแทจริง  
  มหาวิทยาลัยไดพยายามใหประชาคมเขามามีสวนนิยามความหมายของเมืองมหาวิทยาลัย 
เพ่ือท่ีจะใหทุกฝายรวมกันผลักดันใหเกิดเมืองมหาวิทยาลัยตามท่ีคาดหวัง  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดระดมความคิด
ในเบื้องตน ซ่ึงพบวาความหมายโดยรวมนั้นฝายตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา เขาใจ
ตรงกัน คือ ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนเมือง “นาอยู นาเรียน” สําหรับคนทุกฝาย “นาอยู หมายความวา            
ทุกคนอยูแลวมีความสุข มีขวัญและกําลังใจ มีความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน มีความสัมพันธท่ีดีในระหวาง             
คนทุกกลุม ซ่ึงจะนําไปสูการมีพลังใจในการทํางาน ไมอยากยายไปทํางานท่ีอ่ืน  สวน “นาเรียน” หมายถึง  
เปนมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษามาเรียนแลวมีความสุข ความสุขดังกลาวเกิดจากความพรอมของมหาวิทยาลัย           
ในดานตาง ๆ ในขณะท่ีอาจารยและพนักงานก็มีความสุขและมีแรงบันดาลใจท่ีจะหาความรูเพ่ิมเติมท้ังอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ และพรอมท่ีจะเปนสวนหนึ่งท่ี เพ่ิมบรรยากาศการเรียนรูใหแกเมือง
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ภายใตนโยบายการบริหารของอธิการบดีนอกเหนือจากการเปนเมืองนาอยู นาเรียนแลว 
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับการเปนเมือง “ท่ีมีชีวิตชีวา” (Living University) นั่นคือ 
แนวคิดการเปนเมืองมหาวิทยาลัยจึงหมายความถึงการเปนเมือง “นาอยู นาเรียน และมีชีวิตชีวา 

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้     
    1. มหาวิทยาลัยได เรงรัดปรับปรุงโครงสรางความจําเปน พ้ืนฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการใชชีวิตและความเปนอยู ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีเขามา
ติดตองานกับมหาวิทยาลัย ไดแก 
    1.1 การพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงามในระดับแนวหนาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูหางไกลจากตัวเมืองและ
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อยูในพ้ืนท่ีชนบท  ดังนั้น การสรางปจจัยดึงดูดนอกจากจะใหความสําคัญเรื่องความโดดเดนและมีชื่อเสียง           
ทางวิชาการแลวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยตั้งแตทางเขามหาวิทยาลัยใหมี
ความโดดเดน สวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ และสะอาด เปนท่ีประทับใจท้ังตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ            
ผูมาเยี่ยมเยือน  มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการพัฒนาภูมิทัศนฯ ดังนี้  
   1.1.1 การยกระดับหนวยงาน “งานภูมิทัศน สวนอาคารสถานท่ี” ข้ึนเปน            
“สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม” เพ่ือใหหนวยงานมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว 
ในการรับผิดชอบพัฒนา และบํารุงรักษาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยซ่ึงมีพ้ืนท่ีมากกวา 9,000 ไร 

    1.1.2 การพัฒนาและบํารุงรักษาภูมิทัศนเกาะกลางถนนทางเขามหาวิทยาลัย
ตั้งแตจุดเชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 401 ถึงวงเวียนหนาอาคารบริหาร 

   1.1.3 การพัฒนาภูมิทัศนในเขตการศึกษา ไดแก อาคารบริหาร อาคารไทยบุรี 
อาคารเรียนรวม จํานวน 4 หลัง  เรือนวลัย  และศูนยกีฬาและสุขภาพ  
  1.1.4 การพัฒนาสวนวลัยลักษณพ้ืนท่ี 125 ไร ระยะท่ี 1 และการจัดเตรียมตนไม
สําหรับปลูกมากกวา 10,000 ตน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
     1.2 การเรงรัดการซอมบํารุงอาคารสถานท่ี  หองทดลองและหองปฏิบัติการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยกอตั้งมาเกือบ 25 ปแลวทําใหอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความชํารุด          
ทรุดโทรมไปตามอายุ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเรงรัดการซอมบํารุงโดยรวดเร็วเพ่ือใหสามารถใชประโยชนได 
อยางสมบูรณและเปนท่ีเชื่อถือท้ังตอบุคลากรภายในและตอผูมาเยือน 

     นอกจากนี้จะตองเรงรัดซอมบํารุงหอพักท้ังของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย
พรอมท้ังสิ่งแวดลอมท่ีพักอาศัยใหอยูในสภาพท่ีดีโดยรวดเร็วเพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยมีชีวิตอยางมี
ความสุขในมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
      1.2.1 สวนอาคารสถานท่ี และสวนบริการกลาง ไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาในงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก อาคาร ไฟฟา ประปา และเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาไดอยาง
ตอเนื่อง  

     1.2.2 การปรับปรุงอาคารเรียนรวม ท้ัง 4 หลัง (1 3 5 7) โดยไดปู พ้ืนชั้น 1                
ดวยหินแกรนิต และตอเติมพ้ืนชั้น 2 ดวยหิตแกรนิต ปรับปรุงหองน้ํา ปรับปรุงพ้ืนหองเรียน ทาสีใหมท้ังภายใน
และภายนอกอาคารเรียนรวม 4 หลัง (1 3 5 7)  และเปลี่ยนผามานใหมภายในอาคารเรียนรวมท้ัง 4 หลัง 
     1.2.3 การปรับปรุงโตะนั่งไม และหินออน โดยการขัดทําความสะอาดและทาสีใหม 
สําหรับใหนักศึกษาใชประโยชนบริเวณอาคารเรียนรวมท้ัง 4 หลัง 
      1.2.4 การจัดหาโตะนั่ง ไมขาสแตนเลส จํานวน 104 ชุด สําหรับใหนักศึกษาใช
ประโยชนบริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมท้ัง 4 หลัง 
    1.2.5 การเทคอนกรีตลานจอดรถ และปรับปรุงลานกิจกรรม “WU Square” 
ดานหนาอาคารไทยบุรีเปนพ้ืนหินแกรนิต สําหรับใหนักศึกษาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
    1.2.6 การเปลี่ยนหลั งคา “Covered Walk Way” บริ เวณอาคารเรียนรวม              
จากกระเบื้องสีซีดและมีคราบไมสวยงาม เปนวัสดุ Metal sheet สีเขียว 
    1.2.7 การปรับปรุงบริเวณชั้น 1 อาคารสถาปตยกรรมศาสตรฯ เปนหองเรียน
จํานวน 28 หอง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  และปรับปรุงพ้ืนท่ีเปน           
ศาลจําลอง คลินิกกฎหมาย และสํานักงานของสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการของผูรับจาง 
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   1.2.8 การเปลี่ยนทอน้ําดีหอพักนักศึกษาและท่ีพักบุคลากร จากทอเหล็กซ่ึงเกิด
ปญหาสนิมภายในทอ เปนทอพีวีซี ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการของผูรับจาง 

   1.2.9 การกอสรางหองซักผา กลุมอาคารลักษณะนิเวศ 
   1.2.10 การกอสรางหอพักนักศึกษาจํานวน 640 หนวย และหอพักบุคลากร จํานวน 
80 หนวย ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการของผูรับจาง    
   1.2.11 การติดตั้งปายบอกสถานท่ีและอาคารตาง ๆ 

1.2.12 การกอสรางอาคารโรงซอม สวนอาคารสถานท่ี 
1.2.13 การปรับปรุงหองสตูดิโอ สวนสื่อสารองคกร 
1.2.14 การปรับปรุงตกแตงภายในโรงพยาบาลสัตวเล็ก 
1.2.15 การปรับปรุงอาคารวิชาการ 5  เปนสถาบันภาษา 
1.2.16 การกอสรางอาคารเรียนรวม 6 จํานวนหองเรียน 70 หอง 
1.2.17 การปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารคอมพิวเตอร  
1.2.18 การปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 
1.2.19 การปรับพ้ืนท่ีและจัดทําระบบระบายน้ํา เต็นทพักแรม อุทยานพฤกษศาสตร 

 2. มหาวิทยาลัยไดบริหารจัดการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพเปนท่ีเชื่อม่ันของ
บุคลากรท่ีอาศัยอยูในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี ใหจัดตามลําดับความสําคัญ ไดแก
พ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาและคณาจารยใชในการเรียนการสอนหรือทํากิจกรรม  

    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
   2.1 การปรับปรุงระบบแสงสวางในจุดท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมแสงสวาง รวมท้ังการปรับปรุงระบบ              
ท่ี มีอยูใหสมบูรณ  โดยเฉพาะการซอมบํารุงหลอดไฟของเสาไฟฟาตลอดเสนทางการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานไดทุกจุด อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการประหยัดพลังงานจึงเปด  
ไฟถนนเสาเวนเสา ซ่ึงยังคงมีทัศนวิสัยในการสัญจรไดเปนปกติ  

  2.2 การมีระบบกลองวงจรปด (CCTV) ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวยกลอง จํานวน            
55 ตัว ครอบคลุมบริเวณสําคัญในมหาวิทยาลัย และมีหองควบคุมกลาง (Control room) สามารถเฝาระวัง
เหตุและติดตามไดเม่ือเกิดเหตุตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังไดประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธรทาศาลาอยางใกลชิด 
   2.3 การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดพ้ืนท่ีรักษาความ
ปลอดภัยระดับสูงสุด ประกอบดวย หอพักนักศึกษา และท่ีพักบุคลากร ซ่ึงมีการตรวจตราบุคคลเขาออกตลอด 
24 ชั่วโมง สวนพ้ืนท่ีการศึกษามีการตรวจตราบุคคลเขาออกระหวางเวลา 18.00 น. - 06.00 น. 
 

  3. การพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
   3.1 การกําหนดสวนขยายตัวพ้ืนท่ีอุทยานพฤกษศาสตรใหครอบคลุมอาคารศูนยเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกจํานวน 2 หลังซ่ึงอยูระหวางการกอสราง และพิพิธภัณฑโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)            
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ในป พ.ศ. 2564  

  3.2 โครงการพัฒนาสมารทฟารมม่ิงเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ของศูนยสมารท
ฟารม ซ่ึงในระยะท่ี 1 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
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3.3 การพัฒนาโบราณสถานตุมปงเพ่ือการศึกษาวิจัยและการทองเท่ียว 
     3.4 การปรับปรุงสนามกีฬาภายในศูนยกีฬาและสุขภาพ ไดแก สนามเทนนิส สระวายน้ําและ
ระบบสระวายน้ําขนาด 25 และ 50 เมตร อัฒจันทรสระวายน้ํา หองฟตเนส รั้วและอัฒจันทรสนามกีฬากลาง 
ตลอดจนการกอสรางสนามฟุตซอลหญาเทียมพรอมหลังคาคลุม จํานวน 2 สนาม ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 
ของผูรับจาง 
  4. การอนุรักษพลังงาน โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงมีรองอธิการบดีฝาย
บริหารเปนประธาน  และในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดออกนโยบายและมาตรการการอนุรักษ
พลังงาน และกําหนดเปาหมายการประหยัดคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยใหลดลงรอยละ 10 ของคาไฟฟา
ปงบประมาณ 2559 ซ่ึงจากการขับเคลื่อนมาตรการอนุรักษพลังงานในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟา สงผลใหในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยประหยัดคาไฟฟา               
ไดรอยละ 9.44 คิดเปนเงิน 6,039,301.88 บาท  
   5. การจัดการของเสียและขยะใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิล โดยเฉพาะการนํา
เศษไมใบไมมาทําปุยหมักเพ่ือบํารุงรักษาไมดอกไมประดับ ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณคาปุยไดมาก
หลักการสําคัญในการกําจัดของเสียคือของใชทุกชนิดท่ีไมสามารถซอมบํารุงใหใชงานตอไปไดตองกําจัดใหหมด
โดยวิธีการท่ีถูกตองเพ่ือไมใหเปนพิษตอสิ่งแวดลอม สวนระบบกําจัดขยะตองเนนใหบุคลากรทุกสวนมีความรู
ในการกําจัดขยะท่ีถูกตองเพ่ือให  “ทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยตองสะอาด” 
    มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตราย และ
ขยะท่ัวไป รับผิดชอบการเก็บขยะ การแยก และการเผาขยะดวยเทคโนโลยีสะอาด  นอกจากนี้โครงการฯ            
ยังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยในการกอสรางเตาเผา
ขยะติดเชื้อ พรอมผลิตไฟฟากําลังผลิต 10,000 KWs โดยเผาขยะไดวันละ 5,000 กิโลกรัม 
  6. ระบบการจัดการน้ําของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ระบบผลิตน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงในปจจุบันอยูระหวางการวางระบบใหมเพ่ือรองรับการเปดใหบริการศูนยการแพทยฯ  
โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดรับความอนุเคราะหจากการประปาสวนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช เขามาให
คําแนะนําในระบบการผลิตน้ําประปา 
 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  เพ่ือปองกันปญหาตาง ๆ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหเรื่องตาง ๆ  ใหชัดเจน ในเรื่องตอไปนี้ ดังนี้ 
  1. การซักซอมหนีภัยควรทําสมํ่าเสมอ 
  2. การตรวจสอบประตูฉุกเฉินไมใหล็อค 
  3. เกณฑคัดเลือกนักศึกษาเขาหอพักนักศึกษาจะตองมีความชัดเจน 
 

 4. ความเปนสากล  
      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดานความเปนสากล ดังนี้ 

4.1 การจัดตั้งสถาบันภาษา และมีอาจารยเจาของภาษาประจําสถาบัน 
4.2 การปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Gen Ed. โดยเพ่ิมวิชาเรียนจาก 4 วิชา เปน 6 วิชา       

เนนการฟงและพูดมากข้ึน 
4.3 การจัด placement test สําหรับนักศึกษาเขาใหม เพ่ือแบงกลุมสอนตามระดับ

ความสามารถทางภาษา 
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     4.4 การสงเสริมใหจัดหลักสูตร bilingual และ English Programs (ขณะนี้มีแลวจํานวน         
8 หลักสูตร) 

4.5 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (จํานวน 3 หลักสูตร) 
4.6 การตั้งสาขาวิชาท่ีเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ทันตแพทย และสัตวแพทย) 
4.7 โครงการ Study Abroad แบบ 3+1 (หลักสูตรวิศวกรรมฯ กับ UniMAP ในประเทศ

มาเลเซีย หลักสูตรอาเซียนศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) 
    4.8 การจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาท่ีไปสหกิจศึกษาตางประเทศ เพ่ือจูงใจให
นักศึกษาสมัครเขาโปรแกรมนี้มากข้ึน (ปจจุบัน รวม 40 คน/ป) 

4.9 การจัด International Cutural Camp (มีนักศึกษาจาก 22 ประเทศ) 
4.10 การขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (MOUs) 

   4.11 การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมสมรรถนะการสอนโดยใชภาษังกฤษ (EMI - English as   
a medium of instruction) 

      4.12 การเจรจาตกลงกับ HEA (Higher Education Academy) เพ่ือนําระบบมาตรฐาน             
การสอน UKPSF มาใชท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    4.13 การเริ่มโครงการ ASEAN local Governance Network โดยมีการจัดประชุมรวมกับ
องคการบริหารสวนทองถ่ินของประเทศไทยไปแลว 1 ครั้ง และไดเสนอโครงการนี้เขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ความรวมมือระหวางประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IMT-GT) 

4.14  การสงเสริมสนับสนุนการประชุมวิชาการ และสรางเครือขายระหวางประเทศ 
    4.15 การใหแนวทางและฝกทักษะของเจาหนาท่ีศูนยกิจการนานาชาติ เรื่องการหาขอมูล        

ของหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือเลือกสรรมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณประสงค
สรางความรวมมือ 

     4.16 การมอบหมายใหศูนยบริการการศึกษารวบรวมระเบียบ กฎเกณฑ แบบฟอรม ท่ีใชกับ
นักศึกษาในระดับการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแปลเปนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติ 
 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
   มหาวิทยาลัยจะตองเพ่ิมบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนทางการ 
และไมเปนทางการ เชน การใชเครื่องมือท่ีมีอยู การเพ่ิมจํานวนหลักสูตรนานาชาติ การใชตําราภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอน การจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
 5.  ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและภาคประชา
สังคมในระดับตางๆ ตั้งแต ระดับชุมชนรายรอบรอบมหาวิทยาลัย ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยผล            
การดําเนินงานท่ีผานมา มีดังนี ้

   5.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพระหวางชาวบานท่ียังคงอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชาวบาน
ท่ียังคงอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนชาวบาน            
ในโอกาสสําคัญ ประกอบดวย (1) การมอบของขวัญสวัสดีปใหม และ (2) การมอบขนมสําหรับใชทําบุญ            
ในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ 

  5.2 การสรางการรับรูของชุมชนและภาคประชาสังคมเก่ียวกับกิจการและนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพ่ือนําเสนอความกาวหนาของมหาวิทยาลัยและแนวนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยตอผูใหญบาน กํานัน ผูนําทองท่ี ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ ครอบคลุมท้ังระดับหมูบาน 
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ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยการรับเปนเจาภาพการประชุมและจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประกอบดวย 

     5.2.1 การประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําเดือนมีนาคม 2560 (วันท่ี 27 มีนาคม 2560)  

   5.2.2 การประชุมกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ของอําเภอทาศาลา ประจําเดือนกันยายน 
2560 (วันท่ี 6 กันยายน 2560)         

   5.3 กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพกับประชาคมระดับจังหวัด  มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม 
เพ่ือสรางความสัมพันธกับภาคประชาคมระดับจังหวัด เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม และองคกรชุมชน
ในพ้ืนท่ี โดยในชวงการจัดกิจกรรม Walailak Expo 2017 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเปดบานพบภาคเอกชน 
เพ่ือเปนเวทีในการพบปะพูดคุยกับภาคเอกชน โดยมีผูประกอบการภาคเอกชนในพ้ืนท่ีภาคใตเขารวมกิจกรรม 
ซ่ึงจะเปนการตอยอดความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยในการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร 
ในภาคธุรกิจเพ่ือการใชประโยชนรวมกันอยางสมบูรณแบบ         
  5.4 การชวยเหลือชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในชวงเดือนธันวาคม 2559 และเดือน
มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคในการเปนศูนยกลางในการรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และ
ประสานงานอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมตามคํารองขอของหนวยงานตาง ๆ โดยในเดือน
มกราคม 2560  ศูนยฯ ไดดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในหลายรูปแบบ ไดแก (1) การปรุงอาหารสุก       
พรอมบริโภค จํานวน 6,012 หอ ในพ้ืนท่ี อ.ชะอวด อ.ทาศาลา อ.สิชล อ.นบพิตํา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
(2) การจัดทําถุงยังชีพ จํานวน 2,929 ถุง ชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ี อ.ชะอวด อ.ปากพนัง อ.หัวไทร        
อ.เชียรใหญ อ.ทาศาลา อ.นบพิตํา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี (3) การบริจาค
สิ่งของแกกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ผาออมสําหรับเด็ก ยารักษาโรค ไขไกสําหรับโรงครัว อุปกรณการเรียน
สําหรับเด็ก เปนตน (4) การจัดหา บรรจุและแจกจายยาและเวชภัณฑ ท้ังการบริจาคยาชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมโดยตรง และการบริจาคผานหนวยงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก (5) การออกหนวย
แพทยเคลื่อนท่ีและหนวยใหบริการดานสุขภาพ (6) งานใหคําแนะนําดานวิชาการ และ (7) งานฟนฟูหลัง              
น้ําทวม เชน คายอาสาพัฒนาฯ ฟนฟูผูประสบอุทกภัย โดยจัดกิจกรรมซอมสรางสถานท่ีสาธารณะ การผลิต
“เชื้อราไตรโคเดอรมา” สําหรับกําจัดปราบศัตรูพืชหลังน้ําทวมเพ่ือแจกจายเกษตรกรภายใตการประสานของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช การซอมแซมและติดต้ังระบบสาธารณูปโภคของชุมชน และ          
การซอมแซมหองสมุดท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม 

        นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการชวยเหลือ
ชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแก (1) คําสั่งฯ เรื่องแตงตั้งคณะทํางาน
ชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะเรงดวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย และ (2) ประกาศฯ 
เรื่องกองทุนชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือจัดระบบงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรื่องเงินท่ีรับบริจาค 

 

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
โครงการโคขุน โรงเรียนสาธิต และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะเปนชองทางท่ีจะชวยให

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 
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 ๖. การดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจ  
        ศูนยบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปน
หนวยงานระดับศูนยของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560  ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เก่ียวของกับการสรางความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงสวนงานออกเปน 5 ฝาย ดังนี้  
(1) ฝายบริหารท่ัวไปและธุรกิจ (2) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (3) ฝายโรงแรมและนันทนาการ 
(4) ฝายศูนยหนังสือ และ (5) ฝายงานกีฬาและสุขภาพ 

การดําเนินการในปแรก ศูนยบริหารทรัพยสินไดดําเนินการพัฒนาระบบงานของศูนยฯ ให
สอดคลองกับทิศทางการเติบโตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเติบโตเปนเมืองมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
หนวยธุรกิจใหสอดคลองกับการพัฒนาศูนยการแพทยฯ รวมท้ังการปรับปรุงการบริหารหนวยธุรกิจท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายงานการดําเนินงานของ
หนวยวิสาหกิจ (ศูนยบริหารทรัพยสิน) ไดดังนี้ 

   6.1 การปรับปรุงระบบและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยสินและการหารายได
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานการใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด  

  6.2 การพัฒนาระเบียบวาดวยหนวยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือขับเคลื่อน
ศักยภาพการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยและโครงการลุงทนตาง ๆ อันกอใหเกิดการขยายตัวและการปรับตัว
สูการเปนเมืองมหาวิทยาลัย นั่นคือ หากหนวยงานวิสาหกิจมีรายรับมากกวารายจาย หนวยงานวิสาหกิจนั้นจะ
จัดสรรเงินออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ จัดสรรเขามหาวิทยาลัยรอยละ 50 และสวนท่ีสองคือ เก็บไวเปน
กองทุนของหนวยงานวิสาหกิจนั้น ๆ รอยละ 50 แตสามารถสะสมไดไมเกิน 10 ลานบาท  นอกจากนี้           
ศูนยบริหารทรัพยสินยังไดดําเนินการจัดหาผูประกอบการในการใหบริการกับนักศึกษา บุคลากร เชน            
รานเสริมสวย รานซักอบรีด รานอาหารอ่ืน ๆ เปนตน  

  6.3 ในปงบประมาณ 2560 ศูนยบริหารทรัพยสินไดพัฒนาขอบังคับวาดวยการรวมทุนกับ
เอกชนสําหรับโครงการลงทุนท่ีมีงบประมาณต่ํากวาพันลานบาท และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการเพ่ือเปนคณะกรรมการในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการตามการเสนอของหนวยงานท่ีตองการรวมทุนกับภาคเอกชนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินเพ่ือพิจารณาตอไป 

  6.4 ศูนยบริหารทรัพยสินดําเนินการพัฒนาโครงการและพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีจะสงเสริมการเปน
เมืองมหาวิทยาลัย และการสรางรายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

  6.4.1 ดําเนินการโครงการผลิตน้ําดื่มตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูระหวาง
ข้ันตอนการคัดเลือกตามกระบวนการของสวนพัสดุ 

   6.4.2 การเปดบริการรานคา รานกาแฟ โซนอาคารเรียนรวม อยูระหวางการจัดทํา
แบบในการกอสราง 

  6.4.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีธุรกิจเพ่ือรองรับการเติบโตของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณภายใตแนวคิดเบื้องตน WU Complex โดยศูนยบริหารทรัพยสินไดกําหนดพ้ืนท่ีในการบริการ          
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนตอจากศูนยการแพทยฯ ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 150 ไร ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการ
จัดทําผังแมบทของพ้ืนท่ีธุรกิจสวนนี้ ซ่ึงจะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีการคา รานอาหาร โรงแรมท่ีพักระดับ 3 ดาว และ 
4 ดาว รวมถึงสถานีบริการปมน้ํามัน  
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  6.4.4 ในดานพ้ืนท่ีบริการอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินการประสานกับ
ธนาคารในการเปดใหบริการตู ATM ธนาคารกรุงไทย ณ อาคารบรหิาร อยูระหวางการแจงผลพิจารณาอนุมัติ
เพ่ือเปดใหบริการจากธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ การเปดใหบริการรานสะดวกซ้ือเพ่ิม ณ ศูนยอาหาร
กลางคืน อยูระหวางการเขาปรับปรุงพ้ืนท่ีและจัดทําสัญญาเชา เปนตน 

  6.4.5 การจัดหารานเสริมสวย และรานซักรีดในการใหบริการกับนักศึกษาในบริเวณ
ศูนยอาหารกลางคืนมากข้ึน 

  6.5 ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากรไดดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ลงทุนเพ่ือขออนุมัติงบประมาณวงเงิน 300 ลานบาท ในรูปแบบของการกูยืมเงินของมหาวิทยาลัย และไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยขณะนี้ไดผูรับจางเรียบรอยแลว คือ บริษัทฟอรคอน จํากัด 
โดยผูรับจางไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว วงเงิน 263,226,568.01 บาท ระยะเวลาของสัญญาตั้งแตวันท่ี 
24 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2562 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 550 วัน ซ่ึงขณะนี้ทางบริษัทฯ ผูรับจาง
ไดเริ่มดําเนินการแลว 

  6.6 ในงานดานการบริหารจัดการงานหอพัก ศูนยบริหารทรัพยสินดําเนินการพัฒนาระบบ
การซอมบํารุงและงานภูมิทัศนเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดเบ็ดเสร็จเพ่ือใหสามารถซอมบํารุงและซอมแซม
อุปกรณและวัสดุตาง ๆ ใหรวดเร็วท่ีสุด และดําเนินการดูแลภูมิทัศนใหอยูในสภาพดี ซ่ึงศูนยบริหารทรัพยสิน
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการแจงซอมดวยการควบรวมระบบการแจงซอมของสวนอาคารและ
สถานท่ี และสวนกิจการนักศึกษา โดยสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การจัดการดานบุคลากรในการซอมบํารุง 
ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนยบริหารทรัพยสินไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
นายชางเทคนิค จํานวน 2 อัตรา และลูกจางชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา รวมถึงพนักงานภูมิทัศนจํานวน            
3 อัตรา ซ่ึงสามารถดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเรียบรอยแลว โดยท้ังระบบจะเริ่มดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2561 
   6.7 ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากรไดรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงอาหารและ
ศูนยอาหารตาง ๆ โดยมุงเนนในการใหบริการดานอาหารกับนักศึกษาและบุคลากรมากกวาการมุงหวังรายได
จากการดําเนินการ โดยในปงบประมาณ 2560 ไดมีการดําเนินการดังนี้ 

  6.7.1 การดําเนินการดานการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ดําเนินการ 2 กิจกรรม 
ไดแก การตรวจวิเคราะหเชื่อแบคทีเรียในน้ําหมอลวกชอน - สอม สําหรับใหบริการในโรงอาหาร และกิจกรรม 
Big Cleaning ในโรงอาหาร 

  6.7.2 การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจการหอพักนักศึกษา ศูนยบริหาร
ทรัพยสินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการ และควบคุมการบริการของรานอาหารในโรง
อาหารและศูนยอาหารกลางคืนใหมีการบริการท่ีดี ถูกสุขอนามัย รวมถึงการจัดการความขัดแยง หรือปญหาขอ
พิพาทตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางรานคา โดยไดมีการพิจารณาระเบียบขอบังคับ บทลงโทษ และการบริหาร
สัญญาของรานคาและรานอาหาร 

  6.7.3 การจัดตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการและควบคุมดานสุขอนามัยของรานอาหาร ท้ังนี้ กําลัง
อยูในระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการ 

  6.8 การดําเนินงานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของฝายโรงแรมและนันทนาการ         
ซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารจัดการของเรือนวลัยท่ีมีปญหาประสบกับภาวะขาดทุนติดตอกันเปนระยะเวลานาน  
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นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการโครงการครัวสาธิตเพ่ือใหบริการกับนักศึกษาในรายวิชาเก่ียวกับ
อาหารดวยโดยการดําเนินการของฝายโรงแรมและนันทนาการมีการดําเนินการ ดังนี้ 
    6.8.1 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยวิเคราะหการดําเนินการและตนทุน
การดําเนินการของเรือนวลัยกอนดําเนินการลดคาใชจายและตนทุนท่ีไมจําเปน รวมถึงปรับระบบการจัดซ้ือ
วัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ พบวามีการคิดคาไฟฟาเกินจริงโดยคิดในระบบเหมาจายเดือนละ
ประมาณ 50,000 บาทเทากันทุกเดือนทําใหฝายโรงแรมและนันทนาการตองรับภาระคาใชจายเกินจริง 
    6.8.2 การปรับภูมิทัศนบริเวณหนาเรือนวลัย โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน ปายเรือนวลัย ตลอดจนปรับปรุงน้ําพุหนาเรือนวลัยใหสามารถใชงานไดจริง  

   6.8.3 ในสวนของครัวสาธิต มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 
จํานวน 4 รายวิชา 
    6.8.4 จํานวนผูรับบริการของเรือนวลัยในปงบประมาณ 2560 มีผูมาใชบริการ
จํานวนท้ังสิ้น 6,295 คน สําหรับการใหบริการหองประชุมและงานจัดเลี้ยง มีการใหบริการจํานวน 1 ครั้ง 
เนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงเรือนพักรับรองริมน้ําสงผลใหปริมาณการใหบริการลดลง 
    6.8.5 ฝายโรงแรมและนันทนาการไดออกแบบการปรับปรุงหองพักและพ้ืนท่ีบริการ
ของเรือนวลัย และดําเนินการจัดทํา BOQ เรียบรอยและอยูในชวงการเสนอของบประมาณในการปรับปรุง 

   6.8.6 ผลการดําเนินงานของฝายโรงแรมและนันทนาการในปงบประมาณ 2560 คือ 
87,981.43 บาท ซ่ึงดีข้ึนจากปงบประมาณ 2559 ท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน 989,589.28 บาท 
   6.9 ฝายสถานกีฬาและสุขภาพดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการฟตเนสและซาวนาเพ่ือให
สามารถบริการไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีฟตเนสให
ไดมาตรฐานและมีศักยภาพในการรองรับความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากรและ
ผูสนใจท่ัวไป 
    6.9.1 การสงเสริมการตลาดและพัฒนาการใหบริการของฝายสถานกีฬาและสุขภาพ  
มีผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 58,905 บาท ท้ังนี้ การดําเนินงานของปงบประมาณ 
2560 ลดลง เนื่องจากมีการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ สถานท่ีของฟตเนสและเซาวนา ต้ังแตพฤศจิกายน 
2559 – 22 สิงหาคม 2560 สงผลใหขาดรายไดในชวงเวลาดังกลาว 
    6.9.2 การใหบริการดานสถานท่ีและท่ีพักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม/อ่ืน ๆ 
มีรายไดจากการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2560 เทากับ 325,283.75 บาท  
    6.9.10 การใหบริการเมืองจราจรจําลองและใหบริการนิทรรศการ โดยมีผูเขารวม
อบรม จํานวน 1,072 คน และเงินบริจาค จํานวน 3,000 บาท  

6.10 ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีการวางแผนการตลาดและแผนการ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต http://wubook.wu.ac.th เพ่ือใหสามารถขายสินคาออนไลนใหกับนักศึกษา
และบุคคลท่ัวไปไดสะดวกยิ่งข้ึน โดยศูนยหนังสือฯ ไดลงทะเบียนธุรกิจบน Google Map เพ่ือใหปรากฏ
เสนทางเม่ือมีผูเขาไปคนหา และขณะนี้กําลังอยูระหวางการดําเนินการจัดทําแค็ตตาล็อกออนไลน และ Line 
Official  ท้ังนี้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ไดมีการขยายสาขาไปยังศูนยอาหารกลางคืนเพ่ือใหบริการกับ
นักศึกษาท่ีตองการรานคาประเภทเครื่องเขียน หนังสือและอุปกรณอ่ืน ๆ ในชวงเวลาเย็นถึงคํ่า เนื่องจากศูนย
หนังสือในอาคารเรยีนรวม 5 ปดบริการเวลา 16.30 น.  
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    6.10.1 การจัดจําหนายตําราเรียน หนังสือตาง ๆ และอุปกรณการเรียน การสอน 
โดยมีผลการดําเนินงานเทากับ 16,633,397.20 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2559 (14,492,995.83) คิดเปนรอยละ 14.77 
    6.10.2 การเผยแพรหนังสือ ตํารา หรือผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จําแนกเปน 
          - จํานวนหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ จํานวน  17  รายการ 
         - จํานวนการผลิตเอกสารคําสอน ตํารา จํานวน  32  รายการ 
         - การบริการจัดหาตําราเรียน  จํานวน  14  รายการ 
    6.10.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในแงมุมตาง ๆ ท่ีเกิดประโยชนในเชิงการ
เรียนรูและสงเสริมการขาย โดยมีการเขารวมกิจกรรม 3 ครั้ง ดังนี้ 
          - งานออกบูธ Walailak expo 2017 
         - ออกบูธจําหนายชุดนักศึกษา ป 2560 
         - จัดกิจกรรมสงเสริมการขายตอนรับนักศึกษาใหม ป 2560 
   ท้ังนี้ โดยสรุปในปงบประมาณ 2560 ศูนยบริหารทรัพยสินมีความสามารถในการดําเนินงาน
ดานการจัดหารายไดดีข้ึน โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2559 รอยละ 9.37 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 
ตุลาคม 2560) ซ่ึงสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญคือ การลดตนทุนและบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงการลดคาใชจายท่ีไมจําเปน และวางแนวทางในการสรางรายไดใหมากข้ึน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาเลือกระดับรานคาใหเหมาะสม 

  2. ควรจะกําหนดหลักเกณฑการเขามาขายสินคาในตลาดหรือศูนยอาหารกลางคืนใหชัดเจน 
และควรมีการหมุนเวียนพอคาแมคาเพ่ือความยุติธรรมและขอกลาวหาตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได  
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 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมประเด็นมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากฝายเลขานุการ           
สภามหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นท่ีมีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา             
สภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไวประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 50 ประเด็น  และติดตามผลวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม อยางไร 
   จากการติดตามผลประจําปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ พบวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว 
จํานวน  43 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 86.00  และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 7 ประเด็น คิดเปน 
รอยละ 14.00 
 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ไดดําเนินการแลวตามมติ 
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แลว  

(รอยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 21 18 3 85.71 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20 17 3 85.00 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 4 4 - 100 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

3 2 1 66.66 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 - 100 

รวม 50 43 7 86.00 
 

 

   ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 43 ประเด็น ไดแก (1) การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย (2) การจัดตั้งสํานักวิชาสหเวชศาสตร และสํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร (3) การจัดต้ังสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 (5) (ราง) ขอกําหนด ขอบังคับ 
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการจัดตั้งศูนยการแพทยฯ (6) การกอสรางหอพักนักศึกษา จํานวน  
4 หลัง โดยขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย (7) การทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2561 - 2565   (8) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาใหม จํานวน  4  สํานักวิชา  (9) การอนุมัต ิ
ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สรรพวีรวงศ อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตรลาหยุดปฏิบัติงาน 
1 ป โดยไมขอรับเงินเดือน (10) ขออนุมัติจัดตั้งสถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และการแบงสวน
งานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (11) แผนยุทธศาสตร 
ระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (12) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
กองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (13) การปรับปรุงหลักสูตร (14) การพิจารณาทบทวนอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (15) การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ 

2. ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
    และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

 46 



                 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2560     

 

ปริญญาตรี (16) การใชอาคารพิพิธภันฑธรรมชาติวิทยา (17) ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (18) (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ (19) (ราง) 
ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (20) การปรับเกณฑการสรรหาและคัดเลือกและ
การทดลองปฏิบัติงาน (21) การปรับเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงคณาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย (22) การปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสวัสดิการชาวตางประเทศ ใหสอดคลองกับ
สถานการณการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล (23) การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้งการกําหนดอัตราเงินเดือน 
คาตอบแทนพนักงานและการกําหนดสาขาขาดแคลน (24) การกําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ          
การสัมผัสรางอาจารยใหญ (25) การปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจางลูกจางชั่วคราว เพ่ือใชเปนระบบ         
การบริหารงานบุคคลกรณีการจางแรงงานตามภารกิจพ้ืนฐานระบบบริการกลาง (26) การพัฒนาระบบการจาง 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
สมัยใหมใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง (27) การพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน (28) การออกแบบโครงสรางหนวยงาน เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 
และรองรับระบบความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (29) การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและ
โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ (30) มาตรฐาน
กําหนดตําแหนงบริหารจัดการ (31) การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสาย
ปฏิบัติวิชาชีพและบริหารท่ัวไป (32) การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสาย
วิชาการ (33) การปรับปรุงระบบการจางพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป (34) ประกาศ
หลักเกณฑและเง่ือนไขการจายคาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานท่ีผานเกณฑการประเมินผลงาน ประเภทพรี
เมียม (35) การกําหนดกรอบตําแหนงและสัดสวนภาระงานตําแหนงบริหารจัดการ (36) ขอบังคับ และระเบียบ
ท่ีเก่ียวของกับการเงินและทรัพยสิน (37) การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  
(38) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัย (39) การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ (40) การดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบภายใน (41) การจัดทําแผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561   
(42) การจัดทําแผนฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต และ (43) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
    ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 7 ประเด็น ไดแก  (1) แนวทางการ
ชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ  
เพชรชวย (2) การแตงตั้งคณะบุคคลในแตละศูนย สถาบัน หรือสํานักวิชา (3) คณะกรรมการอํานวยการโครงการให
เอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวทิยาลัย (4) หลักการจายเงินชดเชยใหพนักงานมหาวิทยาลัย (5) การปรับบัญชี
อัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิของตําแหนงทางวิชาการ  (6) การพิจารณาจางผูเกษียณอายุในมหาวิทยาลัย  
และ (7) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตอฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย (ประกอบดวย เรื่องการกําหนดคําจํากัดความของคําตาง ๆ ท่ีเคยใชอยู เดิม เชน “เมือง
มหาวิทยาลัย” “Active Learning” “ความเปนสากล” เปนตน   

รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 ปรากฏในเอกสารรายละเอียด
ประกอบหนา 128 ถึงหนา 153  
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                 1. การพิจารณาระบบงานตรวจสอบภายใน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในไว ดังนี้ 
    1. การพิจารณาทบทวน ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง ประกาศ และแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายในเปนระยะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
เพ่ือใหม่ันใจไดเสมอวายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหนวยตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระเพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ในการนี้ใหคณะกรรมการฯ นําเสนอขอจํากัดและจุดออนท่ีอาจมีเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือตัดสินใจแกไขปรับปรุง 
   2. การใหขอเสนอแนะในการดําเนินการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเทาท่ี
จําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือหนาท่ีพิเศษอ่ืนใดท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ                
                      คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว   
มีความเห็นวายังมีสิ่งท่ีควรพัฒนาปรับปรุง เพ่ือใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายใน  ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2560 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบโครงสรางบริหารงาน และอัตรากําลัง
ของหนวยตรวจสอบภายใน   เพ่ือเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน คณะกรรมการฯ  จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน 3 ประเด็นดังนี้ 
 1)  ปรับโครงสรางการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2)  กรอบอัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายในใหเพียงพอกับความจําเปน และ
รองรับการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานดังกลาวขางตน    
       3) การปรับชื่อตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ของหนวยตรวจสอบภายใน 
ท่ีรับผิดชอบงานดานการตรวจสอบ  เปนชื่อตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

 

   2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ในการประชุมครั้งท่ี  5/2560 เม่ือวัน ท่ี  
20 มิถุนายน  2560  คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา  ไมควรเปนภาระงานของหนวยตรวจสอบภายใน   
แตควรเปนภาระงานของฝายบริหารระดับสูง           

ง.  ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอประเด็นอ่ืน ๆ  
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ความเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 แลว เห็นวาเปนรายงานท่ีสอดคลองกับผล 
การดําเนินงานจริง เปนรายงานท่ีมีประโยชนตอฝายบริหารในการนําไปพิจารณาเพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนา เปนไปตามแผนยุทธศาสตร และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 ฝายบริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจน
บุคลากรท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงาน 
ในครั้งนี้ ท้ังนี้ฝายบริหารมีความเชื่อม่ันวา ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา เปนเลิศทางวิชาการ กาวสูสากล ภายใตการให
นโยบายและการกํากับดูแลกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานท่ีดีของ
อธิการบดี และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยในระดับ 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1  การใหนโยบายและการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2555 โดยได

ประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 

2560 เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ผลการดําเนินงานตามหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

1.1.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

และยึดม่ันในนโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” และจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด    

1.1.2  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  โดยกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและแผนงานท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาวไวอยางชัดเจน  มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและทบทวนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการ  และจัดใหมีการสื่อสาร ชี้แจง ทําความเขาใจเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร  มีการติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอเปนรายไตรมาส  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดใหมีระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึงระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ  และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบคุคล 

1.1.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานใหบริการ

ทุกหนวยงาน ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการ

ใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการ รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดนําปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มา

บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได    

1.1.4  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได  (Accountability)  มหาวิทยาลัย

กําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานประจําป มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และจัดใหมี 
 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
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ระบบการทําขอตกลงผลงานกอนการปฏิบัติงานระดับบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกครึ่งป 

สําหรับความรับผิดชอบดานสังคมมหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะ “เปนหลักในถ่ิน” โดยสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ ไปเผยแพรเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมและชุมชน 

1.1.5  หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยจัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบ

ดานการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกพนักงาน  ประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสีย และมีชองทาง

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงไดงาย เชน การเวียนแจงขาวสารภายใน

มหาวิทยาลัยผานระบบ e-Office  อินทราเน็ต  แจงขาวสารภายนอกผานเว็บไซต  และการติดประกาศ เปนตน  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีระบบการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ  ท้ังการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย  สํานักงาน   การตรวจเงินแผนดิน  และการตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภายนอกอ่ืน   

1.1.6  หลักนิติธรรม (Rule of Law) มหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ

บริหารและการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของไดรับรูผานชอง

ทางการสื่อสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน หนังสือเวียน ประกาศ การเปดเผยผานเว็บไซต เปนตน  

1.1.7  หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

บริหารจัดการ โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยปฏิบัติตอนักเรียน นักศึกษา ผูขาย ผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึด

ระเบียบ กฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติเดียวกัน   

1.1.8  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) อธิการบดีไดกระจายอํานาจการบริหาร

มหาวิทยาลัยโดยการมอบอํานาจใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน การมอบอํานาจเก่ียวกับ

การพัสดุ การมอบอํานาจเก่ียวกับการเงิน การมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เปนตน พรอมท้ัง

กําหนดผูรับผิดชอบ  หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติตามหลักการมอบอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร

ชัดเจน และมีการทบทวนระบบและหลักเกณฑการมอบอํานาจเพ่ือความเหมาะสมเปนครั้งคราว   

1.1.9  หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีหลากหลาย มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นท้ังภายในและ

ภายนอก มีระบบเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหาร เชน การประชุมสภาวิชาการ การเสวนาคณบดี

รวมกับผูอํานวยการศูนย/สถาบันท่ีเก่ียวของ การประชุมท่ีประชุมบริหาร การประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชา คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน การประชุมคณะกรรมการ/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มี

กระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็น เปดชองทางการสื่อสาร ไขขอของใจ เสนอแนะ และติชมเรื่องราวตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยผานหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน เพ่ือรับทราบขอมูลรวมกัน

ท้ังผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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1.1.10  หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) มหาวิทยาลัยไดรณรงคใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม

ความคาดหวังของสังคม  รวมท้ังยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร “WALAILAK for All - วลัยลักษณเพ่ือปวงชน”  

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

โดยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติใน 6 ดาน คือ  1) ดานความโปรงใส  2) ดานความพรอมรับผิด  

3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร  5) ดาน

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และ 6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  ซ่ึงไดประกาศในท่ีประชุมบริหาร

ครั้งท่ี 3  วันท่ี 10 มีนาคม 2560 โดยมีผูบริหารทุกระดับรวมรับทราบ 
 

1.2  การบริหารงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายตาง ๆ ดาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ  

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสวนแผนงานฯ ไดแก 

1.2.1  ระบบบริหารความเส่ียง  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงท่ีสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานภาครัฐหรือ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยงใน

หนวยงานภาคเอกชนเปนกรรมการ  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ  และหัวหนา

สวนแผนงานฯ เปนผูชวยเลขานุการ ทําหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยในการใหแนวทางควบคุม  กํากับดูแล

ระบบบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ  ซ่ึงคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงไดรายงานตอสภา

มหาวิทยาลัยในประเด็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนระยะ ท้ังนี้  ปจจุบันมหาวิทยาลัยได

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใหมเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 20 ป โดยไดจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงแยกเปน 2 แผนหลัก คือ  

1)  แผนการบริหารความเส่ียงปกติป 2560 – 2564  เปนแผนบริหารความเสี่ยง

ตามระบบปกติท่ีสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ แบงการวิเคราะห

ออกเปน 4 ดาน ตามระบบ COSO ERM ไดแก (1) ดานกลยุทธ (Strategic Risk) (2) ดานการดําเนินงาน 

(Operation Risk) (3) ดานการเงิน (Financial Risk) (4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ

ขอบังคับ (Compliance Risk) ซ่ึงในปงบประมาณ 2560 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ดานกลยุทธในเรื่องการรับนักศึกษาไมไดตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยไมเปนท่ีรูจัก รับรู ความเสี่ยงดานการดําเนินงานในเรื่องการสรรหาบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
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สายปฏิบัติการฯ ไมไดตามเปาหมาย/แผนงานและมีคุณสมบัติดานคุณภาพไมเอ้ือตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ระยะยาว ความเสี่ยงดานการเงินในเรื่องการบริหารจัดการการเงินเพ่ือใหเกิดความม่ันคง และดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับในเรื่องการบริหารกฎระเบียบใหเกิดความโปรงใส ท้ังนี้ จากการ

ดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง และกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว ทําใหความเสี่ยงในแตละ

ประเด็นมีระดับความเสี่ยงท่ีลดลงจากเดิมในหลายกรณี 

2)  แผนการบริหารความเส่ียงในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเปนแผนวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได จากภัยธรรมชาติ เหตุการณทางสังคมการใช

ความรุนแรง และจากการขัดของของเทคโนโลยี ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 4 แผน คือ (1) แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย (2) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (3) แผนบริหาร

จัดการเหตุการณกอการรายหรือกอความไมสงบ (4) แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงจากการดําเนินการตามแผนดังกลาว ทําใหระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม  

โดยกรณีท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย ทําใหในชวงเดือน ธันวาคม 

2559 - มกราคม 2560 ท่ีผานมา ท่ีมีฝนตกหนักท่ัวภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช และทําใหหลาย

พ้ืนท่ีประสบกับสภาวะน้ําทวมขัง ซ่ึงการดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัยท่ีกําหนดข้ึน ทําให

มหาวิทยาลัยรอดพนจากสภาวะน้ําทวมดังกลาวได และนอกจากมหาวิทยาลัยจะไมไดรับความเสียหายแลว ยัง

เปนโอกาสท่ีทําใหมหาวิทยาลัยไดชวยเหลือประชาชนในจังหวัดอยางเต็มท่ีอีกดวย   

1.2.2  ความเหมาะสมของการจัดโครงสรางองคกร 

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนโครงสรางหนวยงานภายในใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ

รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและรองรับการพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพของ

บุคลากร ใหสอดคลองกับหลักการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนนความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีการออกแบบโครงสราง

หนวยงาน จัดตั้งหนวยงานและการแบงสวนงานภายในของโครงสรางหนวยงานใหม ดังตอไปนี้ 

-  ควบรวมหนวยงานใหม จํานวน 2 หนวยงาน  คือ  1) สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร (ควบรวมสวนการเจ าหน า ท่ี  หน วยพัฒนาองคกรและโครงการศูนย พัฒนาเด็กปฐมวัย )   

2) สวนอํานวยการและสารบรรณ (ควบรวม สวนสารบรรณและอํานวยการ และงานชวยผูบริหาร) 

-  ยกระดับสถานะ จํานวน 10 หนวยงาน  คือ  1) สวนภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม (ยกสถานะจากงานภูมิทัศน ของสวนอาคารสถานท่ี)  2) สวนนิติการ (ยกสถานะจากงานนิติการ 

ของสวนสารบรรณและอํานวยการ)  3) สวนบริการกลาง (ยกระดับจากงานบริการกลาง)  4) หนวย

ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร (ยกระดับสถานะจากหนวยงานระดับหนวย ใหมี

สถานะเทียบเทาหนวยงานระดับสวน)  5) ศูนยกิจการนานาชาติ (ยกระดับจากสถานะจากสวนวิเทศสัมพันธ

เดิม)  6) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน (ยกระดับจากสวนสงเสริมวิชาการเดิม)  7) ศูนยสมารทฟารม 

(ยกระดับจากโครงการฟารมมหาวิทยาลัย)  8) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกระดับจากโครงการ
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อุทยานวิทยาศาสตรภาคใตเดิม)  9) อุทยานพฤษศาสตร (ยกระดับจาก โครงการอุทยานพฤษศาสตร / 

โครงการอนุรักษพันธุพืช / โครงการอุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  10) สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ (ยกระดับจาก โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ) 

-  หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหม  ไดแก  1)ศูนยบริหารทรัพยสิน  2) สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  3) ศูนยการแพทย (โรงพยาบาลศูนยการแพทย) นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัย/สํานักวิชาใหมอีกจํานวน 3 หนวยงานคือ  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย  ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

1.2.3  กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน 4 ระดับ  คือ  1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย

ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  2) ผูบริหารวิชาการระดับหนวยงาน ไดแก คณบดี 

ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา  3) ผูบริหารระดับบริหารจัดการ 

ไดแก หัวหนาสวน/หนวย หัวหนาฝาย หัวหนางาน  และ 4) พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ ซ่ึงมีกลไก

การบริหารจัดการดังนี้ 

-  ผูบริหารทุกระดับ/บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จผานทางชองทางตาง ๆ  

-  อธิการบดีกําหนดภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับรองอธิการบดี/ 

ผูชวยอธิการบดี 

-  รองอธิการบดีกําหนดตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับคณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/

หัวหนาหนวย ภายใตการกํากับดูแล 

-  คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย กําหนดตัวชี้วัดใหพนักงานภายใน

หนวยงาน 

-  พัฒนาระบบการประเมินผลงานประจําปเชิงวัตถุวิสัยและการทํางานเปนทีม 

(Objective and Teamwork Assessment) 

-  การติดตามความกาวหนาของภารกิจตามตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส 

-  มีการชี้แจง/รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานในท่ีประชุมบริหารประจําเดือน 

1.2.4  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและจําเปน 

มุงเนนการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยมีระบบควบคุม กํากับติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําปอยางตอเนื่อง  ในกรณีท่ีมีการขอเบิกจายงบประมาณนอกเหนือจากแผนจะวิเคราะหถึง

ความเหมาะสม  ความจําเปน และความประหยัดเปนหลัก มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใช

จายเงินงบประมาณท่ีทําหนาท่ีติดตามการใชงบประมาณในทุกไตรมาส  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดประกาศ

นโยบายการกํากับการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดใหรายการรายจายลงทุนจะตอง
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ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ยกเวนรายการสิ่งกอสรางให

เบิกจายตามงวดงาน  กรณีดําเนินการไมแลวเสร็จจะตองสงงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย ในสวนรายการ

รายจายงบดําเนินงาน  จะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 

กรณี ท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จจะตองสงงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย รวมท้ังการกํากับติดตามการใช

งบประมาณโดยคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณอยางเขมงวด  จึงสงผลใหผลการใช

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด ซ่ึงสะทอนไดจากประสิทธิภาพของ

การใชจายงบประมาณประจําป 2560 พบวา การบริหารจัดการงบกระตุนเศรษฐกิจในวงเงิน 56.42 ลานบาท 

มีการเบิกจายครบท้ัง 75 รายการ คิดเปนรอยละ 100 ในสวนงบครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําการ

จัดซ้ือ/จัดจางจํานวน 101 รายการ จํานวนเงิน 177.403 ลานบาท สามารถจัดซ้ือ/จัดจางตามเงินงบประมาณ

รัฐท่ีตองผูกพันใหแลวเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2560 ไดสูงถึง 99 รายการ มีเพียง 2 รายการท่ีขอคืน

งบประมาณใหมหาวิทยาลัยเปนวงเงินรวม 4.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.39 นอกจากนี้ ยังไดประกาศ

นโยบายเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย

ใหทุกหนวยงานตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทุกแหลงงบประมาณ และ

ใหวางแผนการใชจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 4 หากมีงบประมาณคงเหลือใหสงคืนมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพบวา  

มีหนวยงานสงคืนงบประมาณแกมหาวิทยาลัย จํานวน  21 หนวยงาน คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 57,981,100 บาท  

จากการท่ีอธิการบดีไดกํากับติดตามการใชจายงบประมาณอยางใกลชิด รวมถึงได

ดําเนินการปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ใหเหมาะสม ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณในป 2560 

ไดท้ังสิ้น 30.779 ลานบาท จําแนกไดดังนี้  

1) ลดคาจางเหมาบริการรถราง 1.409 ลานบาท 

2) ลดคาเชายานพาหนะ นอกเหนือสัญญา 2.74 ลานบาท หรือรอยละ 61.94 

3) ลดคาซอมแซมบํารุงรักษา นอกเหนือสัญญา 0.88 ลานบาท 

4) คาไฟฟา ลดลง 5.93 ลานบาท หรือรอยละ 9.28 

5) รายการจัดซ้ือจัดจาง ต่ํากวาราคากลาง 17.82 ลานบาท 

6) มีนโยบายไมแจกเอกสารบรรยาย  ลดคาจางเหมาถายเอกสาร 2 ลานบาท  

สําหรับการใชทรัพยากรดานอ่ืน ๆ นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินมาตรการประหยัด

พลังงาน โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลดานตาง ๆ อาทิ คณะกรรมการระบบการใชยานพาหนะและจางเหมา

บริการยานพาหนะ คณะกรรมการบริหารระบบบริการกลาง กํากับดูแล/ควบคุมดานการบํารุงรักษาและการ

ซอมเครื่องปรับอากาศ การวางแนวปฏิบัติในการกําหนดราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจการจางงาน

กอสราง ตลอดจนการจัดทําคูมือการควบคุมการกอสราง นอกจากนี้  ยังไดดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพลังงานและการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 

2 โครงการ คือ  (1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน จํานวน

เงิน 40.366 ลานบาท จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และ (2) โครงการเปลี่ยนหลอด
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ประหยัดพลังงาน LED ในหนวยงานราชการฯ จํานวน 7.14 ลานบาท จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) 

1.2.5  การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรท้ังมวลของมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจนจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน กิจกรรมอธิการบดีพบปะประชาคมมหาวิทยาลัย ประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจง 

แนวทางการพัฒนาความกาวหนาในการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมรดน้ําดําหัว

เทศกาลวันสงกรานต  กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมปลูกตนไมถวายในหลวง

รัชกาลท่ี 9  กิจกรรม 5ส เปนตน 

1.2.6  ความมุงม่ันใหเกิดผลงานตามพันธกิจ  

มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันในการบริหารงานใหเกิดผลงานตามพันธกิจอยางตอเนื่อง

ท้ังทางดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การท่ีจะบริหารงาน

ใหเกิดผลงานตามพันธกิจไดนั้น มหาวิทยาลัยจะตองมีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายและตัวชี้วัด ในการ

กําหนดทิศทางในการบริหาร ดังนั้น ในรอบป 2560 คณะผูบริหารจึงจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 20 ป ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํายุทธศาสตรวางแผนระยะยาวถึง 20 ป  โดยในปจจุบันได

จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป และกลยุทธ 4 ปเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและประกาศใหทุกหนวยงานนําไป

ปฏิบัติในการของบประมาณประจําป 2561 แลวเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 ท่ีผานมา โดยแผนยุทธศาสตร

ระยะ 20 ป และ 4 ป จะประกอบไปดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรจึงครอบคลุมถึงตัวชี้วัดตาม

เกณฑการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรชาติ ตัวชี้วัดตามเกณฑของ สกอ. และสํานัก

งบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานตามแผนกลยุทธจึงสามารถทําให

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณบรรลุถึงผลในทุกดานไดตามพันธกิจ รวมท้ังในปจจุบันไดกําหนดน้ําหนักเปาประสงค

และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธเพ่ือใชในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลว  

นอกจากนี้ ในการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรใหสอดคลองและสอดรับกับพันธกิจ

ตามแผนยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนดไว  โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตรงานเรงดวนของ

อธิการบดี  งบพัฒนาวิชาการ งบสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย และงบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ

กับชมุชน   การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงกอใหเกิดผลงานตามพันธกิจไดอยางแทจริง 
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ระบบการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงมาอยางตอเนื่อง ในรอบ

ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ไดมีการดําเนินการดังนี้ 

2.1  จัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยฯวาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง  

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันเสารท่ี 11 มีนาคม 

2560  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  

วาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอสภาเพ่ือพิจารณานั้น 

ในเรื่องดังกลาว คณะกรรมการกํากับดูแลบริหารความเสี่ยง ไดจัดทําและนําเสนอ ราง ระเบียบฯ 

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือคราวการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติให

ออกระเบียบและใหแกไขขอความบางประการ ซ่ึงปจจุบัน ไดประกาศเปนระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2560 ประกาศ ณ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 เรียบรอยแลว 

ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 5/2560 ไดมีมติขอแกไขระเบียบฯ  

ซ่ึงจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

2.2  การดําเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียง - จัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564  

มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงรูปแบบแผนการบริหารความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 2 ประเภท เพ่ือ

ความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง ไดแก แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ แผนรองรับสถานการณ

ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1  แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ  คือ  แผนบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ  

   1)  มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงการจําแนกดานสําหรับการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง 

       มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการระบุวิเคราะหความเสี่ยง จาก 5 ดานเดิม  

คือ  (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธและชื่อเสียง (Strategy and Reputation Risk)  (2) ความเสี่ยงดานการ

ดําเนินงาน (Operational Risk)  (3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  (4) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication Risk)  (5) ความเสี่ยงดาน

กฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณภายนอก (Legal , Regulation and External Risk)  เปน 4 ดาน ตาม

ระบบ COSO ERM  ไดแก  (1) ดานกลยุทธ (Strategy Risk)  (2) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  

(3) ดานการเงิน (Financial Risk) และ (4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ 

(Compliance Risk) 

 

2.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
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2)  การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทํามาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทํามาตรการ

บริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดรวบรวมเปนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ป 2560 - 2564  

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลประเด็นการระบุความเสี่ยงจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย      

เม่ือประมาณเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559 ตอมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณากลั่นกรอง

สรุปประเด็นความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10 

ตุลาคม 2559 และไดนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งท่ี 

9/2559 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  โดยคณะกรรมการฯไดพิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลการระบ ุ

ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ตอมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณามาตรการ

บริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดระดับมาตรการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

และไดมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําโครงการ

เพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง ในวันท่ี  21 พฤศจิกายน 2559 โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร  

2 ทาน  คือ  อาจารยนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ  และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผูชวย

ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม  ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําโครงการเพ่ือใหมีความสอดคลองกับ

มาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง จากนั้นจึงใหหนวยงานนําเสนอโครงการท่ี

เก่ียวของเขามาซ่ึงแผนการบริหารความเสี่ยงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ

บริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

3)  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง/พิจารณา

ความเสี่ยงสวนเหลือ รอบครึ่งปแรก 2560 

ไดมีการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบครึ่งปงบประมาณ 

2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2560 และนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เม่ือคราวการประชุมครั้งท่ี 

3/2560 เม่ือวันพุธท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  สําหรับการประเมินผลรอบปงบประมาณ 2560  อยูระหวางการ

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผน  และจะนํามาวิเคราะหประเมินความเสี่ยงสวนท่ีเหลือผนวกกับ 

ประเด็นความเสี่ยงปจจุบัน เพ่ือปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ป 2561 (ระหวางป) ตอไป 

4)  การพิจารณาโครงการบริหารความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ 2561 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือ

วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ไดพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารความเสี่ยง สําหรับปงบประมาณ 2561 (เพ่ือสอดรับ

แผนบริหารความเสี่ยง ป 2560-2564 ซ่ึงไดจัดทํามาตรการ/ตัวชี้วัดแลว)  ท้ังนี้ มีโครงการซ่ึงผานการพิจารณา

คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ คิดเปนงบประมาณรวม

ท้ังสิ้น 6,861,360 บาท 
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2.2.2  แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต คือ แผนงานเพ่ือตอบสนองเหตุการณท่ี

เรงดวน หรือ เหตุการณในเชิงภัยพิบัติท่ีตองการการเตรียมความพรอมและการรับมือหากสถานการณตางๆ  

โดยในปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดทําแผนฉุกเฉิน จํานวน 4 แผน  ไดแก  (1) แผนปองกัน

อุทกภัยและวาตภัย รับผิดชอบโดย สวนอาคารสถานท่ี  (2) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย รับผิดชอบโดย  

สวนบริการกลาง  (3) แผนบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด รับผิดชอบโดย 

สวนบริการกลาง  และ (4) แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดย  

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยแผนท้ังหมดไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ

บริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

ซ่ึงจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 พบวาไดมีการดําเนินการภายใตสถานการณตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1)  การปองกันอุทกภัยและวาตภัย  

- ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหนวยงานปฏิบัติการพิเศษเพ่ือแกไขปญหาฉุกเฉิน

ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือเตรียมรองรับเหตุฉุกเฉินตาง ๆ  

- ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพโดยการพรองน้ํา ขุดลอกคูคลองเพ่ือ

พรองน้ํา ปรับปรุงตลิ่งคลองระบายน้ํา สรางทางน้ําลน  

- มีการจัดเวรชางซอมแซมเพ่ือแกไขปญหาฉุกเฉิน ท้ังระบบน้ํา ไฟ ระบายน้ํา  

- มีการติดตามและรายงานขอมูลน้ําฝนประจําวันท่ีสถานนีวัดน้ําฝนของ

มหาวิทยาลัย 

2)  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

- มีการฝกซอมหนีไฟ ใน 3 สถานท่ีสําคัญ ไดแก หอพักนักศึกษา ศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา และหองทดลองศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนดลยี 

3)  การบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด 

- มีการติดตั้ งกลอง CCTV มีจอมอนิ เตอรจํ านวน 54 ตัว มีกลอง CCTV 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 55 ตัว หองควบคุมมีเจาหนาท่ีดูแล 24 ชั่วโมง สามารถควบคุม CCTV ผานโทรศัพทมือถือได  

- มีการติดตั้งไมกระดก สามารถเปด-ปด เสนทางไดตามเวลาท่ีกําหนด ควบคุม

บุคคลภายนอกไมใหเขาพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษได 

- มีการฝก รปภ. ทบทวนเดือนละ 1 ครั้ง เม่ือครบ 6 เดือน มีการฝก 2 เดือนตอ 

1 ครั้ง ทําให รปภ. พัฒนาสมรรถภาพและมีคุณภาพท่ีดีและเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ 

- มีกําหนด เปด – ปด ประตูอยางชัดเจน เหลือไวเฉพาะประตูท่ีจําเปนเวลาหลัง

เลิกงาน เชน วิชาการเดิมมี 8 ประตู ปดเหลือ 1 ประตู และมีการกําหนดทาง เขา – ออก อาคารท่ีชัดเจน งาย

ตอการควบคุมเขา-ออก อาคารของบุคคลและการขนยายทรัพยสิน 
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- ศูนยรับแจงเหตุ/งานบริการกลาง ม.วลัยลักษณ โทร 075-673392 ทํางาน

รวมกับ สภ.ทาศาลา อยางใกลชิด 

4)  การรองรับสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-   ดําเนินการจัดตั้งศูนยสํารองขอมูลฉุกเฉินเพ่ือรับมือภัยพิบัติ มีการจัดหา 

Server / Network Storage/ Virtualization Software and Licence/ Network Equipment  ปรับปรุง

หองศูนยสํารองขอมูลฉุกเฉิน ณ หองเครือขาย อาคารเรียนรวม 3 อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี 

-   ดําเนินการจัดทํา DTC Control Room เพ่ือติดตามความตอเนื่องของระบบ

เครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารศูนย Data Center 

เนื่องจากระบบเดิมใชมาเปนเวลานานทําใหเกิดการชํารุดและมีความเสี่ยงท่ีจะหยุถดชะงักได  ซ่ึงจะมีผลตอ 

Sever ของมหาวิทยาลัย 

-  วางแผนระบบเครือขาย Internet สํารอง  เพ่ือใหสามารถใช Internet ไดอยาง

ตอเนื่องในกรณีท่ีระบบหลักขัดของ 

2.3  จัดทําระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite)  และระดับเบ่ียงเบนท่ียอมรับได 

(Risk Tolerance)  และตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ KRI (Key Risk Indicator)  

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําขอมูล ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ระดับ

เบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk Tolerance)  เพ่ือใหการประเมินและวิเคราะหขอมูลมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และ

จัดทําตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ KRI (Key Risk Indicator) ซ่ึง KRI จะชวยใหสามารถติดตามสถานการณความ

เสี่ยงตาง ๆ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิด ไมจํากัดชวงเวลา  โดยขณะนี้ อยูระหวางการปรับปรุงขอมูล

ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator)  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการ

บริหารความเสี่ยง  ซ่ึงไดแนะนําไวเม่ือคราวการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2560 

2.4  พิจารณาการปรับปรุงคูมือการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทในปจุบันของมหาวิทยาลัยและเพ่ือเพ่ิมขอมูลตาง ๆ ของคูมือการ

บริหารความเสี่ยงใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ในเรื่องดังกลาว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการ

บริหารความเสี่ยง เพ่ือให เกิดความเหมาะสมของกระบวนการ ตามชวงระยะเวลาการดําเนินงาน 

ท่ีสอดคลองกับชวงระยะเวลาการจัดทําคําของบประมาณมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงในเรื่องดังกลาว คณะกรรมการกํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณาใหความเห็นตอคูมือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ฉบับปรุงป 2560 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 2 

สิงหาคม 2560  

2.5  กิจกรรมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงสัญจรเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

คณะกรรมการกํากับดูแลบริหารความเสี่ยงสัญจรเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณข้ึน ระหวาง

วันท่ี 14-16 สิงหาคม 2560 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดลงเยี่ยมชมพ้ืนท่ีและหนวยงานโดยรอบมหาวิทยาลัย 
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จํานวน 13 จุด  ไดแก  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียขยะอันตรายและขยะท่ัวไป  

ศูนยรักษาความปลอดภัย/ระบบกลอง CCTV  ศูนยกีฬาและสุขภาพ  หอพักนักศึกษา  ศูนยอาหารกลางคืน  

พ้ื น ท่ีฟ ารมมหาวิทยาลั ย   ศูนย เครื่ อ งมื อวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี   พ้ื น ท่ี อาคารเรียนรวม  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ระบบความปลอดภัยและการสํารองขอมูล ณ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  คลีนิกกายภาพบําบัด  

และโครงการกอสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ซ่ึงจากการเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการฯ ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือการ

ปรับปรุงและการบริหารความเสี่ยงซ่ึงสามารถสรุปได  ดังนี้  

1)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีกิจกรรมและสิ่งดีดีในหลายดาน ซ่ึงในการประชาสัมพันธ

สามารถท่ีจะยกสิ่งท่ีดีดีเหลานี้ เลือกมาประชาสัมพันธไดตรงกับใจกับกลุมวัยรุนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายได ท้ังนี้ 

ไมจําเปนตองประชาสัมพันธท้ังหมดทุกดานเพราะจะใชทรัพยากรมากเกินไป แตใหเลือกกิจกรรมหรืออะไร

บางอยางข้ึนมาชูเปนจุดเดน ท่ีโดนใจกลุมเปาหมายวัยรุน กลุมคนรุนใหม เชน การมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การมี

สถานท่ีสวยงาม  เปนตน ท้ังนี้ การประชาสัมพันธควรมีแผนท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย แนวทาง 

และดําเนินการแบบเชิงรุก 

2)  จากการลงพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุง

สถานท่ีในหลาย ๆ แหงอยางสวยงาม แตอยางไรก็ดียังพบวา สถานท่ีบางแหงและอุปกรณบางอยาง มีการ

เสียหายและทรุดโทรมอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญไมนอยกวาการกอสราง คือ การบํารุงรักษาสถานท่ี

และอุปกรณเหลานั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรมีแผนการบํารุงรักษาท่ีสมํ่าเสมอเหมาะสมเปนระบบ เพ่ือปองกัน

และลดความเสียหายของสถานท่ี อุปกรณ ไมใหเสียหายกอนเวลาอันควร และวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยเก่ียวกับการ

รักษาได คือ  การปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน นักศึกษา เพ่ือรวมกันดูแลพ้ืนท่ีสวนรวมเพ่ิมมากข้ึน 

3)  จากการเยี่ยมชมหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ

อุปกรณหลายชิ้นท่ีทันสมัย ราคาสูง คุณภาพดี ซ่ึงหากไดนํามาใชในการใหบริการภายนอกมากยิ่งข้ึน นอกจาก

จะสามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยชวยใหเกิดความคุมคาในการใชอุปกรณแลว ยังเปนการบริการสังคม

ท่ีมีประโยชนยิ่ง แตอยางไรก็ตาม ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในอนาคต สิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณากอน

ซ้ือเครื่องมือและอุปกรณตาง คือ อุปกรณนั้นตองมีผูใชงานจริง และความคุมคาในการใชประโยชน โดย

วิเคราะหวาอุปกรณดังกลาวคุมคาเพียงพอท่ีจะซ้ือหรือไม จางหรือเชาคุมกวาหรือไม หากไมคุมคาแต

จําเปนตองใช ควรหาวิธีการอ่ืนๆท่ีชวยลดตนทุนลง เชน การเชา หรือใชบริการภายนอก เปนตน  

4)  รากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน สิ่งสําคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใหเกิดข้ึน ปรับทัศนคติใหบุคลากรรักองคกรและ

พรอมท่ีจะทุมเทเพ่ือองคกรอยางแทจริง 
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3.1  สรุปเรื่อง 

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการดําเนินการเพ่ือจัดทํารายงานการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัยคาบเก่ียว 2 รายงาน  คือ  รายงานการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2559  และรายงานการควบคุมภายในปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  ท้ังนี้ เปนผลมาจากการท่ี

มหาวิทยาลัยไดชะลอการดําเนินการเรื่องควบคุมภายในไประยะหนึ่ง  จนกระท่ังมีการมอบหมายใหสวน

แผนงานและยุทธศาสตรเปนหนวยงานหลักในชวงตนปงบประมาณ 2560  และหลังจากนั้นไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ซ่ึงมีรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาเปนประธาน  

ทําหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ขอ 6 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 

6 กําหนดใหหนวยงานรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน  ซ่ึงก็

คือ  ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

3.2  รายงานการควบคุมภายในสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

คณะกรรมการระบบควบคุมภายในมีความเห็นวา  การออกรายงานการควบคุมภายในของป 2559  

คงไมสามารถดําเนินการไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด  เนื่องจากจําเปนจะตองมีการทบทวนความรูเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในใหกับหนวยงานภายในกอน  จึงจะสามารถดําเนินงานตอไปได  ดวยเหตุวางเวนการจัดทํามา

ระยะหนึ่ง  ประกอบกับหลายหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในเรื่องนี้  รวมถึงสวนแผนงานฯ เอง  

ซ่ึงไมไดมีความรูและความชํานาญในเรื่องอยางเพียงพอ  อยางไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยไดพยายามเรงรัด

ดําเนินการ  ดังนี้ 

1)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนระบบการควบคุมภายใน  ระดับหนวยงาน  ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม ชั้น 2  โดยเชิญหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนวิทยากร 

2)  สวนแผนงานฯ รวบรวมรายงานจากหนวยงานยอย  และจัดทํารางรายงานการควบคุมภายใน

ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เสนอผานคณะกรรมการพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560  เม่ือวัน

พุธท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  และท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอตอไปหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือสอบ

ทานการประเมิน 

3)  หนวยตรวจสอบภายในออกรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู

ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

3.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดานระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
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4)  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

5)  สงรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 วันท่ี 4 กันยายน 2560 

3.3  รายงานการควบคุมภายในสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

สืบเนื่องจากการจัดทํารายงานตามแบบ ปย.1 และปย. 2  ของหนวยงานยังมีความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อน  และยังพบวาผูท่ีเก่ียวของในทางปฏิบัติจํานวนมากยังขาดความรูความเขาใจ  รวมถึงการ

ถายทอดความรูจากหัวหนาหนวยงานหรือผูรับผิดชอบหลักในหนวยงานไปยังฝายงานตาง ๆ ยังมีขอจํากัด 

ดังนั้น  เพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ดังกลาว  จึงไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตร “การควบคุมภายใน” ข้ึน  โดยเชิญวิทยากรจากสํานักตรวจเงิน

แผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเปนผูบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1)  วัตถุประสงค 

1.1)  เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจเรื่องการควบคุมภายใน 

1.2)  เพ่ือใหหนวยงานสามารถจัดทํารายงาน 2 สวน  คือ  รายงานผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปย.1  และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายในตามแบบ ปย.2  หรือรายงานท่ีเก่ียวของได 

1.3)  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

2)  กลุมเปาหมาย  คือ  ผูบริหารหัวหนาหนวยงาน  หัวหนาฝาย  หัวหนางาน  และผูท่ีไดรับ

มอบกมายใหเปนผูควบคุมภายในระดับหนวยงานจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 200 คน 

โดยประมาณ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรควบคุมภายใน  ระหวางวันท่ี 3-29 สิงหาคม 2560 

จํานวน 3 รุน  ดังนี้ 

2.1)  หลักสูตรรุนท่ี 1  กลุมสวน/หนวย  จัดวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2560  เวลา 8.30-16.00 น. 

หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

2.2)  หลักสูตรรุนท่ี 2  กลุมสํานักวิชา  จัดวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2560  เวลา 8.30-16.00 น. 

หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

2.3)  หลักสูตรรุนท่ี 3  กลุมศูนย/สถาบัน/โครงการ และอ่ืน ๆ  จัดวันท่ี 28-29 สิงหาคม 

2560  เวลา 8.30-16.00 น. ณ หองประชุมอาคารวิทยาศาสตรการกีฬา 

สําหรับการจัดทํารายงานการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปย.1 และรายงานการ

ประเมินผลและการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 ของหนวยงาน  ซ่ึงสวนแผนงานฯ จะติดตามให

จัดสงเพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
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ตารางท่ี 7  ผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร   

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด (นํ้าหนัก 2) 

5 = ตั้งแตรอยละ 65  

4 = รอยละ 60 - 64 

3 = รอยละ 55 - 59 

2 = รอยละ 50 - 54 

1 = รอยละ 45 - 49  

มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ 240 บทความ คิดเปนรอยละ 

79.73 ของอาจารยประจําท้ังหมด 301 คน (ไมรวมอาจารย

ท่ีลาศึกษาตอ) 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพ

ในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นํ้าหนัก 2) 

5 = ตั้งแตรอยละ 55  

4 = รอยละ 50 - 54 

3 = รอยละ 45 - 49 

2 = รอยละ 40 - 44 

1 = รอยละ 35 - 39 

มีผลงานตีพิมพท่ีไดรับการอางอิงจํานวน 855 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 284.05 ของอาจารยประจําท้ังหมด 301 คน (ไมรวม

อาจารยท่ีลาศึกษาตอ) 

5 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมวล. ภาพรวมทุกตัวบงช้ี  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = คะแนนผลประเมิน ตั้งแต 4.51 ข้ึนไป 

4 = คะแนนผลประเมิน 4.01 – 4.50 

3 =คะแนนผลประเมิน 3.51 – 4.00 

2 =คะแนนผลประเมิน 3.01 – 3.50 

1 = คะแนนผลประเมิน 2.51 – 3.00 

การประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมิน

คณุภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18-19 

ต.ค. 2560 ซึ่งมีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยทุกตัวบงช้ี เทากับ 

60.28 จากจํานวนตัวบงช้ี 13 ตัว คิดเปนคาเฉลี่ย

เทากับ 4.64   

5 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา

ตรงสาขา  (นํ้าหนัก 2) 

กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 

2558 (ลาสุด) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,056 คน 

จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,261 คน โดยมีผูสําเร็จ

การศึกษาไดงานทําตรงสาขา 869 คน ไมตรงสาขา  

26 คน แบงตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

1. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดงานทําตรงสาขา 

238 คน ไมตรงสาขา 7 คน คิด เปนผู ได งาน ทํา 

ตรงสาขา รอยละ 78.29  ไดระดับคะแนน 2 

 

4 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตร 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 - 64 

2. ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดงานทําตรงสาขา 272 

คน ไมมีทํางานไมตรงสาขา คิดเปนผูไดงานทําตรง

สาขา รอยละ 100 ไดระดับคะแนน 5  

    ในภาพรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา

ตรงสาขา 510 คน ไมตรงสาขา 7 คน คิดเปนรอยละ 

86.88  ไดระดับคะแนน 4 

3. ดานสังคมศาสตร ไดงานทําตรงสาขา 359 คน ไม

ตรงสาขา 19 คน คิดเปนผูไดงานทําตรงสาขา รอยละ 

76.55 ไดระดับคะแนน 4  

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  

1 ป (นํ้าหนัก 2) 

กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตร 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 - 64 

    จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 

2558 (ลาสุด) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,056 คน 

จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,261 คน  มีผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป แบงตามกลุมสาขาวิชา 

ดังน้ี 

1. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีผูสําเร็จการศึกษา 

ท่ีไดงานทําฯ  298 คน คิดเปนรอยละ 98.03 ไดระดับ

คะแนน 5 

2. ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีได 

งานทําฯ  281 คน คิดเปนรอยละ 99.29 ไดระดับ

คะแนน 5 

3. ดานสังคมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําฯ 

455 คน คิดเปนรอยละ 97.01  ไดระดับคะแนน 5 
 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถ

สรางงานดวยตนเอง  (นํ้าหนัก 2) 

5 = ตั้งแตรอยละ 1.00  

4 = รอยละ 0.80 – 0.99 

3 = รอยละ 0.60 – 0.79 

2 = รอยละ 0.40 – 0.59 

1 = รอยละ 0.20 – 0.39 

     ในภาพรวมมีผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงาน

ดวยตนเอง 87 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

1,261 คน คิดเปนรอยละ 6.90 แบงตามกลุมสาขาวิชา 

ดังน้ี 

1. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีสามารถสรางงานดวยตนเอง  32 คน จากจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 350 คน คิดเปนรอยละ 

9.14  ไดระดับคะแนน 5 

5 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

2. ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผูสําเร็จการศึกษาท่ี

สามารถสรางงานดวยตนเอง 6 คน จากจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาท้ังหมด 330 คน คิดเปนรอยละ 1.82  ได

ระดับคะแนน 5 

3. ดานสังคมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถ

สรางงานดวยตนเอง  49 คน จากจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาท้ังหมด 581 คน คิดเปนรอยละ 8.43  ได

ระดับคะแนน 5 

ตัวชี้ วัดท่ี  7  รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี (นํ้าหนัก 2) 

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 – 89 

3 = รอยละ 80 – 84 

2 = รอยละ 75 – 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับดี  57 หลักสูตรตอจํานวน

หลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 96.61  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. (นํ้าหนัก 2) 

5 = มีคาเฉลี่ยตั้งแต  4.01 ข้ึนไป  

4 = มีคาเฉลี่ย 3.51 - 4.00  

3 = มีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.01 - 3.50  

2 = มีคาเฉลี่ยตั้งแต  2.51 - 3.00  

1 = มีคาเฉลี่ยตั้งแต  2.01 – 2.50 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมของคาคะแนนประเมินของ

ทุกหลักสูตร เทากับ 222.88 คะแนน ตอจํานวน

หลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร คิดเปนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.78  

4 

ตัวชี้ วัดท่ี  9 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (นํ้าหนัก 2) 

5 = คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 ข้ึนไป  

4 = คาเฉลี่ย 4.01 – 4.50 

3 = คาเฉลี่ย 3.51 – 4.00 

2 = คาเฉลี่ย 3.01 – 3.50 

1 = คาเฉลี่ย 2.51 – 3.00 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมของคะแนนการประเมินผล

การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากทุกหลักสูตร เทากับ 

286.54 คะแนน ตอจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 59 

หลักสูตร คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.86  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหม

ตามความตองการของสังคม (นํ้าหนัก 2) 

5 = มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง / เปดใหม ตั้งแต  

      6 หลักสูตร ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง / เปดใหม 5 หลักสูตร  

    มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมจํานวน 

61 หลักสูตร ดังน้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรใหม 11 หลักสูตร ประกอบดวย 

    1) ระดบัปรญิญาตรี 7 หลักสูตร 

    2) ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร  

5 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

3 = มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง / เปดใหม 4 หลักสูตร 

2 = มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง / เปดใหม 3 หลักสูตร 

1 = มีจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง / เปดใหม 2 หลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตร 50 หลักสูตร ประกอบดวย 

    1) ระดับปริญญาตรี 35 หลักสูตร 

    2) ระดับบัณฑิตศึกษา 15 หลักสูตร  

ตัวชี้ วัดท่ี 11 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/

แหลงเรียนรู ท่ี จัดการศึกษาในรูปแบบ  life long 

learning  (นํ้าหนัก 2) 

5 = มีจํานวนประชาชนตั้งแต 10,000 คน ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนประชาชน 9,000 – 9,999 คน 

3 = มีจํานวนประชาชน 8,000 – 8,999 คน 

2 = มีจํานวนประชาชน 7,000 – 7,999 คน 

1 = มีจํานวนประชาชน 6,000 – 6,999 คน 

ประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษาใน

รูปแบบ life long learning จํานวน 91,354 คน โดย

มหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการและแกไขปญหาของสังคมท้ังชุมชนทองถ่ิน

และผูประกอบการตางๆ เชน โครงการบริการวิชาการผาน

สื่อ วลัยลักษณ รักษสุขภาพและวลัยลักษณสูสังคม  

โครงการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีชุมชน  

โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพการประกอบดานอาชีพให

กลุมตางๆ เปนตน 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 12 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

(นํ้าหนัก 2) 

5 = มีจํานวนผลงาน ตั้งแต 6 เรื่อง ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนผลงาน 5 เรื่อง 

3 = มีจํานวนผลงาน 4 เรื่อง 

2 = มีจํานวนผลงาน 3 เรื่อง 

1 = มีจํานวนผลงาน 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตร/สิทธิบัตร จํานวน 4 ผลงาน ไดแก  

1. ชุดวัดความเคนตกคางในไมแปรรูป โดย ผศ.ดร.

นิรันดร มาแทน และ ผศ.สถาพร จันทวี  

2. สูตรสมุนไพรท่ีประกอบดวยสมแขกผสมชาเขียวและ

อบเชย สําหรับใชเพ่ือการลดไขมันและนํ้าหนักและกรรมวิธี

การเตรียมผลติภณัฑดังกลาว โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง  

3. สูตรปุยเพาะเลี้ยงคีโตเซอรอส โดย ผศ.ดร.สถาพร 

ดิเรกบุษราคม, นางสาวพรพิมล พิมลรัตน, ผศ.ดร.จารุรัตน 

ชินาจริยวงศ และดร.สรวิศ เผาทองศุข  

4. ชุดทดสอบตรวจหาเซลลมีชีวิตของเช้ือ Helicobacter 

pylori จากช้ินเน้ือเยื่อบุกระเพาะอาหาร โดย ดร.สืบตระกูล 

วิเศษสมบัติ   

3 

ตัวชี้วัดท่ี 13 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬา

และสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรือไดรับ (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = มีรายการแขงขัน/รางวัล ตั้งแต 35 รายการ ข้ึนไป 

4 = มีรายการแขงขัน/รางวัล 30 - 34 รายการ 

3 = มีรายการแขงขัน/รางวัล 25 - 29 รายการ 

2 = มีรายการแขงขัน/รางวัล 20 - 24 รายการ  

1 = มีรายการแขงขัน/รางวัล 15 - 19 รายการ 

มีรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพท่ี

นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ รวม 80 รายการ ดังน้ี 

1. เหรียญรางวัลจากการแขงขัน รวม 8 รางวัล 

2. ศูนยกีฬาและสุขภาพจัดแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน/เพ่ือ

ความเปนเลิศ/เพ่ือมวลชนอีกจํานวน 17 กิจกรรม 

3. สวนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา

พลานามัยและสนับสนุนนักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬา

ตามโอกาส รวม 55 กิจกรรม 

5 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

2.  คุณภาพการใหบริการ   

ตัวชี้วัดท่ี 1  รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ี

นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถ่ิน ตอจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 35  

4 = รอยละ 30 - 34 

3 = รอยละ 25 - 29  

2 = รอยละ 20 - 24 

1 = รอยละ 15 - 19 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิชาและหนวยงานตางๆ ไดนํา

องคความรูไปใช เพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ินในดาน

ตาง ๆ รวม 91 โครงการ ประกอบดวย โครงการดาน

สุขภาพ 31 โครงการ ดานเศรษฐกิจและสังคม 53 

โครงการ และดานสิ่งแวดลอม 7 โครงการ จากอาจารย

ประจําท้ังหมด 301 คน คิดเปนรอยละ 30.23 

4 

ตัวชี้วัดท่ี  2  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 - 64 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ยเทากับ 

รอยละ 86.54 ประกอบดวย 

1. ความพึงพอใจของผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิต  

รอยละ 87.40  

2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รอยละ 87.44  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการบริการ

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีหอพักรอยละ 77.60 

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 88.59  

5. ความพึงพอใจของผู รับบริการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม รอยละ 91.68 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 3  รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ี

มีตอผูสําเร็จการศึกษา (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 - 74 

จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 

2558 (ลาสุด) ทุกระดับการศึกษา จํานวน 387 คน 

จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,322 คน คิดเปนรอยละ 

29.27 (เกณฑข้ันต่ํา รอยละ 20) มีผลการสํารวจดังน้ี 

1. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 87.4 

2. ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 88.2 

3. ดานสังคมศาสตร รอยละ 86.8 

4 

ตัวชี้ วัดท่ี 4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.51 ข้ึนไป 

4 = คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 4.50 

3 = คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 

2 = คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 3.50 

1 = คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00 

คาเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เทากับ 4.37 เปนขอมูลจาก

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากนักศึกษา

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 ทุกระดับ

การศึกษา จํานวน 386 คน จากผูสําเร็จการศึกษา

ท้ังสิ้น 1,318 คน   

4 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (นํ้าหนัก 2.5) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง  

2) มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม 

    คําอธิบายในตัวบงช้ี 

3) มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในบางเรื่อง 

4) มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

5) มีผลการดําเนินงาน ท่ี โดดเดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน

อยางแทจริง 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

มหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เก่ียวกับจํานวน

นักศึกษาคงอยู  อัตราสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  

มีผลรวมของคะแนนการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

จากทุกหลักสูตร เทากับ 168 คะแนน จากจํานวน

หลักสูตรท่ีประเมิน 58 หลักสูตร คิดเปน 2.90 คะแนน   

3 

ตัวชี้ วัดท่ี 6  รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมี

ค า เฉ ลี่ ย ค ว า ม สุ ข ตั้ ง แ ต  75 ค ะ แ น น ข้ึ น ไป                                                                                                  

(นํ้าหนัก 2.5) 

กลุมนักศึกษา 

5 = ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 – 64 

กลุมบุคลากร 

5 = ตั้งแตรอยละ 75  ข้ึนไป 

4 = รอยละ 70 - 74 

3 = รอยละ 65 - 69 

2 = รอยละ 60 - 64 

1 = รอยละ 55 – 59 

ยังไมมีการประเมินผลคาเฉลี่ยความสุขของนักศึกษา

และบุคลากรอยางชัดเจนในป 2560 

N/A 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 7  จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = มีจํานวนหนวยงาน ตั้งแต 15 แหง ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนหนวยงาน 10 - 14 แหง 

3 = มีจํานวนหนวยงาน 5 - 9 แหง 

2 = มีจํานวนหนวยงาน 1 - 4 แหง 

1 =  - 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย

อุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนางานวิจัยรวม 28 หนวยงาน  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 8  มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = มีมูลคาเชิงพาณิชย ตั้งแต 2 ลานบาท ข้ึนไป 

4 = มีมูลคาเชิงพาณิชย 1.50 – 1.99 ลานบาท 

3 = มีมูลคาเชิงพาณิชย 1.00 – 1.49 ลานบาท 

2 = มีมูลคาเชิงพาณิชย 0.50 – 0.99 ลานบาท 

1 = มีมูลคาเชิงพาณิชย 0.10 – 0.49  ลานบาท  

มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชน จากโครงการผลิตปนยางจากอนุ

สิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตปนยาง เทากับ 

114,152 บาท 

1 

ตัวชี้วัดท่ี 9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนให

นั ก ศึ ก ษ า ส น ใจ เล น กี ฬ า แ ล ะ เล น กี ฬ า เป น                       

(นํ้าหนัก 2.5) 

5 = มีจํานวนโครงการ ตั้งแต 10 โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ 8 - 9 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ 6 - 7 โครงการ  

2 = มีจํานวนโครงการ 4 - 5 โครงการ 

1 = มีจํานวนโครงการ 2 - 3 โครงการ 

มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีฝกฝนใหนักศึกษา

สนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน จํานวน 19 กิจกรรม 

ดังน้ี 

1. สวนกิจการนักศึกษา จัดโครงการเตรียมทีมฝกซอม

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 44  จํานวน 14 กิจกรรม  

2. ศูนยกีฬาและสุขภาพ มีโครงการรวม 5 โครงการ 

ไดแก 

1) โครงการอบรมฝกทักษะกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 4 

โครงการ  

2) โครงการแอโรบิควลัยลักษณ ประจําป 2560  

5 

ตั วชี้ วั ด ท่ี  10  ร อยละของนั กศึ กษา ท่ี เข าร วม

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด  (นํ้าหนัก 2.5) 

5 = ตั้งแต รอยละ 80 ข้ึนไป 

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 – 64 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ รวม 

7,376 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 8,271 คน คิดเปน 

รอยละ 89.18  

5 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

3.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแต 40 โครงการข้ึนไป 

4 = 35 – 39 โครงการ 

3 = 30 – 34 โครงการ 

2 = 25 – 29 โครงการ 

1 = 20 – 24 โครงการ 

จํานวน 40 โครงการ งบประมาณรวม 17,261,770 

บาท 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 2  รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรู

เพ่ิมข้ึนจากการเขารับบริการ (นํ้าหนัก 1.0) 

5 = ตั้งแตรอยละ 95  

4 = รอยละ 90 - 94 

3 = รอยละ 85 - 89 

2 = รอยละ 80 - 84 

1 = รอยละ 75 – 79 

ขอมูลไมเพียงพอสําหรับการประเมิน N/A 

ตัวชี้วัดท่ี 3   รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/

หนวยงาน/องคกรท่ีรับบรกิารวิชาการและวิชาชีพ ตอ

ประโยชนจากการบริการ (นํ้าหนัก 1.0) 

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนจากการ

บริการ จากโครงการบริการวิชาการจาก 16 โครงการ 

มีคาเฉลี่ยรอยละ 88.59 ไดแก 

1. โครงการประกวดโครงการนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 85.40 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใชสถิติในการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติดวย SPSS รุนท่ี 1 ผูเขารวมมีความพึงพอใจ

รอยละ 88.20 

3. กิจกรรมการถายทอดความรูในการจัดตั้งหรือขยาย

ธุรกิจ พ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช ผูเขารวมมีความพึง

พอใจรอยละ 93.00 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "ผูนํายุคใหม" รุนท่ี 4 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 92.40 

5 . โครงการพั ฒ นาทั กษะคอมพิ วเตอร  Building 

Information Modeling (BIM) เพ่ือเทาทันการพัฒนา

วิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน: อบรมการใชโปรแกรม 

Autodesk Revit 2017 รุนท่ี 1 พ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 89.40 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

6. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร  Building 

Information Modeling (BIM) เพ่ือเทาทันการพัฒนา

วิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน: อบรมการใชโปรแกรม 

Autodesk Revit 2017 รุ น ท่ี  2 พ้ื น ท่ี  จ .ส งข ล า 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 89.00 

7. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร  Building 

Information Modeling (BIM) เพ่ือเทาทันการพัฒนา

วิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน: อบรมการใชโปรแกรม 

Autodesk Revit 2017 รุ น ท่ี  3 พ้ื น ท่ี  จ .ส งข ล า 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 86.60 

8. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร  Building 

Information Modeling (BIM) เพ่ือเทาทันการพัฒนา

วิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน: อบรมการใชโปรแกรม 

Autodesk Revit 2017 รุ น ท่ี  4  พ้ื น ท่ี  จ .ภู เ ก็ ต 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 89.40 

9. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร  Building 

Information Modeling (BIM) เพ่ือเทาทันการพัฒนา

วิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน: อบรมการใชโปรแกรม 

Autodesk Revit 2017 รุ น ท่ี  5  พ้ื น ท่ี  จ .ภู เ ก็ ต 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 95.60 

10. โครงการท่ีปรึกษาใหคําแนะนําบมเพาะวิสาหกิจ

เชิงลึก ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 93.00 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประมาณการ

กอสราง รวมกับ สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 79.00 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใชสถิติใน

การวิจัย และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS” 

รุนท่ี 2 ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 90.00 

13. โครงการบริการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ

ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีชุมชน ปงบประมาณ  2560 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 90.00 

14. .หมูบ านฟารมปลานิลคุณ ภาพสู ม าตรฐาน 

ผูเขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 89.93 

 

 107 



                 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

15. หมูบานปศุสัตวอินทรีย ผูเขารวมมีความพึงพอใจ

รอยละ 84.17 

16. หมูบานสวนครัวปลอดภัย ผูเขารวมมีความพึง

พอใจรอยละ 82.44 

ตัวชี้วัดท่ี 4  จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (นํ้าหนัก 1) 

5 = จํานวนตั้งแต 10 ช้ินงาน 

4 = จํานวน 8 – 9 ช้ินงาน 

3 = จํานวน 6 – 7 ช้ินงาน 

2 = จํานวน 4 – 5 ช้ินงาน 

1 = จํานวน 2 – 3 ช้ินงาน 

มีจํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 16 กิจกรรม ดังน้ี 

อาศรมวัฒนธรรมฯ 
1. ผลิตรายการวิทยุ  4 รายการ คื อ  "ปริทรรศน

วัฒนธรรม" "ธารธรรมวรรณกรรมไทย" "เพลินภาษากับ

อาศรมวัฒนธรรม" "คุยภาษาหาสาร” 

2. ผลิตรายการโทรทัศน "คุยภาษาหาสาร" 

3.จัดนิทรรศการแสดงผลงานผูชนะการประกวด

เรียงความเน่ืองในงานประเพณีเดือนสิบ 

4. กิจกรรมประกวดวาดภาพจิตรกรรม "แล...ใต" 

5. จัดทําเว็ปไซต http://cultural.wu.ac.th 

6. จัดทําเว็ปไซต www.toompung.com 

7. ผลิตหนังสือดานวัฒนธรรม ไดแก  สารอาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณ หนังสือคุยภาษาหาสารเลมท่ี 7 

8. ผลิตหนังสือประกอบกิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 3 กิจกรรมคือ รอยกรอง เพลงบอก วัน

ภาษาไทย 

9. ผลิตหนังสือภูมิปญญาอาหารอาเซียนโดยนําเน้ือหา

จากเวทีประชุมวิชาการนานาชาติมาสังเคราะหผล 

10.โครงการประกวดหนังสั้นในหัวขอ ตามรอยพอ ชีวิต

พอเพียง เพ่ือสุขเพียงพอ 

11. ผลิตสื่อวีซีดีเก่ียวกับภาษาถ่ินใต 

12. จัดทําเว็ปไซต http:/dataculture.wu.ac.th 

13. จัดทําเว็ปไซต http:/swis.wu.ac.th 

14.จัดทําเว็ปไซต http:/culturaljornal.wu.ac.th 

สวนกิจการนักศึกษา 

1. จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 17 ในวันท่ี    

1-3 ก.พ. 60 ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 

2. International Night ประจําปการศึกษา 2559 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้ วัดท่ี 5 จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสราง

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  

(นํ้าหนัก 1) 

5 = จํานวนตั้งแต 10 ช้ินงาน 

4 = จํานวน 8 – 9 ช้ินงาน 

3 = จํานวน 6 – 7 ช้ินงาน 

2 = จํานวน 4 – 5 ช้ินงาน 

1 = จํานวน 2 – 3 ช้ินงาน 

มีจํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธ

หรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ รวม 7 กิจกรรม ดังน้ี 

อาศรมวัฒนธรรมฯ 
1. โครงการจัดสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง

อาหารอาเซียน : ภูมิปญญาและความเช่ือมโยงในวิถี

วัฒนธรรม จัดในวันท่ี 15-16 ก.ย 2560 

2. โครงการจัดสรางภาพเสมือนโบราณสถานตุมปง 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เกณฑการประเมิน

คาวรรณศิลป" เมื่อวันท่ี 17-18 มี.ค. 2560 

4. กิจกรรมรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 % ในมวล.

เริ่มตั้งแต 1 พ.ย.ถึงปจจุบัน  

สวนกิจการนักศึกษา 

1.โครงการ Think Act. Safe รวมใจประหยัดพลังงาน 

2. โครงการองคกร 5 ส 

3. โครงการสงเสริมการขับข่ีปลอดภัย   

3 

ตัวชี้ วัดท่ี 6  รอยละความพึงพอใจของผู เขารวม

โค ร ง ก า ร ต อ ป ร ะ โย ช น ข อ ง ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม (นํ้าหนัก 0.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

รอยละความพึงพอใจของผู ท่ี เขารวมโครงการตอ

ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยการ

สํารวจความพึงพอใจจากผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน

ประเด็นการไดรับประโยชนภายหลังจากการเขารวม

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 92.66 

5 

ตัวชี้ วัดท่ี 7  รอยละความพึงพอใจของผู เขารวม

โครงการตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธ

หรือวิถีชีวิตแบบใหม ท่ีสอดคลองกับนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  (นํ้าหนัก 

0.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 90  

4 = รอยละ 85 - 89 

3 = รอยละ 80 - 84 

2 = รอยละ 75 - 79 

1 = รอยละ 70 – 74 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของ

การเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ี

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ

พัฒนาประเทศ เฉลี่ยรวมเท ากับ รอยละ 87.06 

ประกอบดวย 7 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการ Think Act. Safe รวมใจประหยัดพลังงาน 

มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 2,317 คน นักศึกษามี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก 4.10 คิดเปน

รอยละ 82 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

2. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 5ส และการปองกัน

ยุงลายแกนักศึกษาหอพัก มีนักศึกษาเขารวม 1,750 

คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.03  

คิดเปนรอยละ 80.60 

3. กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู

เรื่องการใชรถใชถนนรวมกับชมรมขับข่ีปลอดภัย  แก

นักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาหอพัก2,180 คน นักศึกษามี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมระดับมาก-มากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 99 

4. โครงการจัดสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง

อาหารอาเซียน : ภูมิปญญาและความเช่ือมโยงในวิถี

วัฒนธรรม มี นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 244 คน  

นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก 4.13  

คิดเปนรอยละ 82.60 

5. โครงการจัดสรางภาพเสมือนโบราณสถานตุมปง มี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 498 คน นักศึกษามีความพึง

พอใจตอกิจกรรมในระดับมาก 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เกณฑการประเมินคา

วรรณศิลป" มีนักศึกษาเขารวม 15 คน นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก 4.36 คิดเปนรอยละ 

87.20 

7. กิจกรรมรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 % ในมวล.

เริ่มตั้ งแต  1 พ.ย.ถึง ปจจุ บัน มี นักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 187 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรม

ในระดับมาก 4.25 คิดเปนรอยละ 85 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8  รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรม  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 95  

4 = รอยละ 90 - 94 

3 = รอยละ 85 - 89 

2 = รอยละ 80 - 84 

1 = รอยละ 75 – 79 

 

นักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 8,008 คน จากนักศึกษาท้ังสิ้น 

8,271 คน คิดเปนรอยละ 96.82 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้ วัด ท่ี  9   รอยละของหน วยงาน ท่ีมีผลการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 

80  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 - 64 

หนวยงานท่ีมีผลบรรลุเปาหมายจํานวน 26 หนวยงาน 

จากหนวยงานท้ังหมด 49 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 

53.06 ประกอบดวยหนวยงาน ดังน้ี 

1. กลุมสํานักวิชา มี 5 หนวยงาน ไดแก 

1) สํานักวิทยาศาสตร รอยละ 90  

2) สํานักเภสัชศาสตร รอยละ 89  

3) สํานักรัฐศาสตรฯ รอยละ 95.5  

4) สํานักพยาบาลศาสตร รอยละ 95  

5) สํานักศิลปศาสตร รอยละ 84.95 

2. กลุมศูนยสถาบัน มี 11 หนวยงาน  ไดแก 

1) อาศรมวัฒนธรรม รอยละ 100  

2) ศูนยบริการวิชาการ รอยละ 100  

3) ศูนยบรรณสารฯ รอยละ 94.28  

4) ศูนยสหกิจฯ รอยละ 100  

5) ศูนยการแพทยฯ รอยละ 90  

6) อุทยานพฤกษศาสตร รอยละ 88  

    7) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล รอยละ 95 

    8) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน รอยละ 94.86 

    9) ศูนยบริการการศึกษา รอยละ 93.20 

    10) สถาบันวิจัย รอยละ 90.62 

    11) ศูนยวิจัยวิทยาการสุขภาพ รอยละ 100 

3. กลุมสวน มี 10  หนวยงาน  ไดแก 

1) สวนกิจการนักศึกษา  รอยละ 90 (เฉลี่ยผลรวม

กับศูนยกีฬาและสุขภาพ)  

2) สวนแผนงานฯ รอยละ 100  

3) สวนอาคารสถานท่ี รอยละ 95  

4) สํานักงานสภาฯ รอยละ 100  

5) สวนอํานวยการฯ รอยละ 91.66  

6) สวนพัสดุ รอยละ 95.24  

7) หนวยตรวจสอบภายใน รอยละ 86.21  

    8) หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

กรุงเทพฯ รอยละ 90.87 

    9) สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร รอยละ 100 

    10) สวนสื่อสารองคกร รอยละ 100 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้ วัดท่ี 10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

ศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา  

(นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนโครงการตั้งแต 250 โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ 225 - 249 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ 200 - 224 โครงการ 

2 = มีจํานวนโครงการ 175 - 199 โครงการ 

1 = มีจํานวนโครงการ 150 - 174 โครงการ 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคม

ของนักศึกษา จํานวน 294 กิจกรรม โดยรวบรวม

กิจกรรมจากองคการนักศึกษา ชมรม กลุมสนใจ 

สวนกิจการนักศึกษาและสํานักวิชา 

5 

ตัวชี้ วัด ท่ี  11  การส งเสริมและพัฒนานักศึกษา                 

(นํ้าหนัก 1) 

เกณฑการประเมิน 

1) มี ระบบและกลไกในการส งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

    และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล    ประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือ

การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา มีการ

ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาปริญญาตรี  การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก

บัณฑิตศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2559 มีผลรวมของคะแนนการประเมินการสงเสริม

และพัฒนานักศึกษา จากทุกหลักสูตร เทากับ 214 

คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 58 หลักสูตร 

คิดเปน 3.69 คะแนน   

4 

ตัวชี้วัดท่ี 12  จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ   (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนผลงาน/รางวัล ตั้งแต 35 ช้ินงาน ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนผลงาน/รางวัล 30 – 34 ช้ินงาน 

3 = มีจํานวนผลงาน/รางวัล 25 – 29 ช้ินงาน 

2 = มีจํานวนผลงาน/รางวัล 20 – 24 ช้ินงาน 

1 = มีจํานวนผลงาน/รางวัล 15 – 19 ช้ินงาน 

   มีผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปน

ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  จํานวน 14 ช้ินงาน 

ดังน้ี 

1.รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 

2559 เขตภาคใต นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาช้ัน

ป ท่ี 4 สํานักวิชาศิลปศาสตร (ขอมูลจากสวนกิจการ

นักศึกษา) 

2 .ราง วัล  The Best Artistic Dance จากการ เข า
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ร ว ม ง า น   IMT-GT Varsity Carnival ค รั้ ง ท่ี  1 9 

ระหว า งวัน ท่ี  4 -11  ส .ค . 2560  ณ  Universitas 

Sumatera Utara เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย 

(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

3. การแขงขันทักษะอาหาร TJCC 2016 จ.เชียงใหม 

ไดรับรางวัลรวม 9 รางวัล ไดแก  

1) ชนะเลิศคะแนนสูงสุด รายการขนมหวานไทย

ประยุกต  

2) รางวัล เหรียญ เงิน  ชุดอาหารไทยทันสมั ย 

(ประเภททีม 3 คน)  

3) รางวัลเหรียญทองแดง ชุดอาหารตะวันตกสมัยใหม 

(ประเภททีม 3 คน) 

4) รางวัลเหรียญทองแดง แกะสลักผักและผลไม 

(ประเภทเดี่ยว)  

5) รางวัลระดับประกาศนียบัตร  

5.1) ชุดอาหารไทยทันสมัย (ประเภททีม 3 คน)  

5.2) ชุดอาหารตะวันตกสมัยใหม (ประเภททีม 3 คน)  

5.3) อาหารจานหลักประเภทเน้ือสัตว (เดี่ยว)  

5.4) อาหารจานหลักประเภทสัตวปก (เดี่ยว)  

         5.5) อาหารจานหลักประเภทอาหารทะเล 

(เดี่ยว) (สํานักวิชาการจัดการ) 

4. การแขงขันประกอบอาหาร Makro Horeca รอบ

ประ เท ศ ไท ย  นั กศึ กษ าได รั บป ระกาศ นี ย บั ต ร

ความสามารถในดานการประกอบอาหาร(สํานัก

วิชาการจัดการ) 

5. รางวัลชนะเลิศ ประเภท NATURAL STYLE จาก

โครงการประกวดแบบนักศึกษา INSPIRE IN STYLE 

DESIGN CONTEST 2016 จัดโดย SCG EXPERIENCE 

น าย สิ ท ธิพ งศ  วิ ริ ย ะ พ า นิ ช ย  นั ก ศึ ก ษ าส าข า

สถาปตยกรรมช้ันปท่ี5 (สํานักวิชาสถาปตยกรรมฯ) 

6. รางวัลระดับชาติงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 8 

จังหวัดเชียงใหม  ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 

วันท่ี  ๖ มิ .ย. 2560 นางสาวนพรัตน  พรหมจรรย 

หลักสูตรอาเซียนศึกษา  สํานักวิชาศิลปศาสตร  

(ศูนยสหกิจศึกษาฯ) 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้ วัด ท่ี  13  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (หมายเหตุ : เปนรอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักผลงานนักศึกษาฯ)  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 40  

4 = รอยละ 35 - 39 

3 = รอยละ 30 - 34 

2 = รอยละ 25 - 29 

1 = รอยละ 20 – 24 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน

ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทเทากับ 26.40 ตอจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 68 คน คิดเปนรอย

ละ 38.82 จากหลักสูตรท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา

ดวยเกณฑ สกอ. จํานวน 9 หลักสูตร 

4 

ตัวชี้ วัด ท่ี 14  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

(หมายเหตุ :   เปนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนัก

ผลงานนักศึกษาฯ) (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 – 64 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน

ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกเทากับ 25.00 ตอจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 12 คน คิดเปนรอย

ละ 208.33 จากหลักสูตรท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา

ดวยเกณฑ สกอ. จํานวน 8 หลักสูตร 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 15  จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอน

ท้ังหมดท่ีใชรูปแบบวิทยาการสมัยใหม (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนนวัตกรรม ตั้งแต 6 ช้ินงาน ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนนวัตกรรม 5 ช้ินงาน  

3 = มีจํานวนนวัตกรรม 4 ช้ินงาน 

2 = มีจํานวนนวัตกรรม 3 ช้ินงาน 

1 = มีจํานวนนวัตกรรม 2 ช้ินงาน 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีจํานวนนวัตกรรม

การเรียนการสอน จํานวน 6 ช้ินงาน ดังน้ี 

1. สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาบนอุปกรณมือถือ 

(Mobile App. For Education)  

2. ระบบบันทึกการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย 

(E-Lecture Recording Online) 

3. ระบบขอสอบออนไลน (E-Testing)  

4. ระบบ CLM Privilege card เปนโครงการบัตรสิทธิ

พิเศษเพ่ือคนพิเศษ เพ่ือจูงใจใหผู ใชบริการเขาใช

หองสมุดเพ่ิมข้ึน 

5. ระบบคลังทรัพยากรการเรียนรู (WU Learning Resources) 

6. ระบบ E –Tutor เปนระบบท่ีผูใชบริการสามารถ

เลือกใชและเรียนรู ไดตามความตองการหรือตาม

อัธยาศัย (Learning on Demand) และคนควาความรู

เพ่ิมเติมไดทุกท่ีทุกเวลา (Anywhere Anytime) 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 16 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (นํ้าหนัก 1) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

   และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 
 

มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย และ

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขาน้ัน  ๆ  ซึ่ งผลการประเมินคุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มีผลรวมของ

คะแนนการประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตร จาก

ทุกหลักสูตร เทากับ 219 คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ี

ประเมิน 59 หลักสูตร คิดเปน 3.71 คะแนน   

4 

ตัวชี้วัดท่ี 17  การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน (นํ้าหนัก 1) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกในการวางระบบผูสอนและ 

    กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

    และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน  และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มี

ผลรวมของคะแนนการประเมินการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน จากทุกหลักสูตร 

เทากับ 208 คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 

58 หลักสูตร คิดเปน 3.59 คะแนน   

4 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 18   การประเมินผูเรียน (นํ้าหนัก 1) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกในการประเมินผูเรียน 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

   และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการการประเมิน

ผูเรียน โดยมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การ

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร และการประเมินวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในการะดับบัณฑิตศึกษาซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มี

ผลรวมของคะแนนการประเมินผู เรียน  จากทุก

หลักสูตร เทากับ 199 คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ี

ประเมิน 58 หลักสูตร คิดเปน 3.43 คะแนน   

3 

ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติ

หรือนานาชาติท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา(นํ้าหนัก 1) 

5 = มีสถานประกอบการ ตั้งแต 1,050 แหง ข้ึนไป 

4 = มีสถานประกอบการ 1,000 - 1,049 แหง 

3 = มีสถานประกอบการ 950 - 999 แหง 

2 = มีสถานประกอบการ 900 - 949 แหง 

1 = มีสถานประกอบการ 850 - 899 แหง 

สถานประกอบการระดับชาติ 896 แหง และสถาน

ประกอบการนานาชาติ ๒๒ แหง รวม 918 แหง 

 

2 

ตัวชี้ วัด ท่ี  20   จํ านวนผู เรียน ท่ี เข ารวมการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจ

ศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนผูเรียน ตั้งแต 1,500 คน ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนผูเรียน 1,400 – 1,499 คน 

3 = มีจํานวนผูเรียน 1,300 – 1,399 คน 

2 = มีจํานวนผูเรียน 1,200 – 1,299 คน 

1 = มีจํานวนผูเรียน 1,100 – 1,199 คน 

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ ๔๔ คน และ

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ 1,562 คน 

 

5 

ตัวชี้ วัดท่ี 21 จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุง

พัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

แหงความสุข  (นํ้าหนัก 0.5) 

1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จํานวน 6 โครงการ 

ไดแก 

1) โครงการติดตั้งเปากลมสะทอนแสงในโครงการ

5 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

5 = มีจํานวนโครงการ  ตั้งแต 20  โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ  15 – 19 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ  10 – 14 โครงการ 

2 = มีจํานวนโครงการ  5 – 9 โครงการ 

1 =  - 

ถนนสีขาวถนนจากวงเวียนไปถึงสายโคกเหล็ก 

2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานใน

หนวยงานภาครัฐ 

3) โครงการจัดจางทําปายบอกสถานท่ีตั้งอาคาร

ตางๆภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

4) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยหลังคาโรงจอดรถ 

5) โครงการปรับปรุงสุขภัณฑประหยัดนํ้าอาคาร

เรียนรวม 1,3,5 และ 7 และอาคารบริหาร  

6) โครงการทดสอบติดตั้งอุปกรณตรวจจับความ

เคลื่อนไหวชุดทดสอบโครงการประหยัดพลังงาน 

(Motion Sensor Switch) 

2. สวนภูมิสถาปตยและการออกแบบ จํานวน 10 

โครงการ ไดแก  

1) ปรับปรุงบริเวณอางเก็บนํ้าทางเขามหาวิทยาลัย 

2-5) ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือรองรับงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร 4 โครงการ 

6) ปรับปรุงภู มิ ทัศน บริ เวณ หน าอาคารวิจั ย

วิทยาการสุขภาพ 

7) ปรับปรุงบริเวณเรือนวลัย 

8) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารนวัตกรรม 

9) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนสายโคกเหล็กไปตุมปง 

10) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยกีฬา 

3. สวนอาคารสถานท่ี จํานวน 8 โครงการ 54 กิจกรรม 

ไดแก 

1 )  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง อ า ค า ร แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค 

2) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารบริเวณกลุมอาคาร

เรียนรวมและไทยบุรี 

3) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีกลุมหอพักนักศึกษา 

4) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณศูนยกีฬาและ

สุขภาพ 

5) โครงการปรับปรุงบริเวณกลุมอาคารวิชาการ 

6) โครงการปรับปรุงอาคารสถาปตยและการ

ออกแบบ 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

7) โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยวิทยาการทาง

สุขภาพ อาคารคอมพิวเตอรและอาคารบริหาร 

8) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีวางเปลาเพ่ือการใชงาน  

4. ศูนยบริหารทรัพยสิน จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

1) ปรับปรุงโรงแรมเรือนวลัย  

2) กอสรางสะพานคอนกรีตขามคลองหนาศูนยสมารทฟารม 

3) ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและสถานท่ีของ 

ฟตเนส/ซาวนา 

5. สวนกิจการนักศึกษา 1 โครงการ คือ โครงการศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

6. สวนบริการกลาง 6 โครงการ ไดแก 

1) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 

2) ปรับปรุงระบบยานพาหนะ 

3) ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ 

4) ปรับปรุงระบบบริการทําความสะอาดและบริการท่ัวไป 

5) การดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการพิเศษเพ่ือ

แกปญหาฉุกเฉิน 

6) การดําเนินงานโครงการบานรักสุนัข 

ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํา

รวมกับเครือขายภายนอก  (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนผลงาน ตั้งแต 15 เรื่อง ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนผลงาน 10 - 14 เรื่อง 

3 = มีจํานวนผลงาน 5 - 9 เรื่อง 

2 = มีจํานวนผลงาน 1 - 4 เรื่อง 

1 = - 

ผลงานทางวิชาการและวิจัย 25 โครงการ ท่ีทํารวมกับ

เครือขายภายนอกจํานวน 28 หนวยงาน ซึ่งเปนโครงการ

ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 24 โครงการ และเปนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 23  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับ

เครือขายภายนอก (นํ้าหนัก 0.5) 

5 = มีจํานวนโครงการ ตั้งแต 15 โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ 10 - 14 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ 5 – 9 โครงการ 

2 = มีจํานวนโครงการ 1 - 4 โครงการ 

1 = - 

โครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก 26 

โครงการ ไดแก 

1. สถาบันวิจัยฯ มี กิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขาย

ภายนอก 25 โครงการ 

2. ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีกิจกรรมท่ีทํารวมกับเครือขาย

ภายนอก 1 กิจกรรม คือการหารือความรวมมือกับ 

Mr.Shakeel Ori นายกสมาคมสหกิจศึ กษาประเทศ 

อัฟริกาใต 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 24 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ

กับศิษยเกา  (นํ้าหนัก 0.5) 

5 = มีจํานวนโครงการ ตั้งแต 5 โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ 4 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ 

2 = มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ 

1 = มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา 5 โครงการ 

ไดแก 

1. กิจกรรมฟุตซอลสามัคคี 25 ปวลัยลักษณ 

2. กิจกรรมคืนสูเหยาศิษยเกาชมรมมุสลิม  

3. โครงการพัฒนาประสบการณ วิชาชีพศิษย เกา 

Startup 

4. การประชุมจัดตั้งชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. การแตงตั้งผูแทนสํานักวิชาเปนคณะกรรมการ

ประสานงานศิษยเกาสัมพันธอ่ืนๆ   
 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 25 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/

อาจารยและบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา

หรือองคกรในตางประเทศ  (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนโครงการ ตั้งแต 35 โครงการ ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนโครงการ 30 - 34 โครงการ 

3 = มีจํานวนโครงการ 25 – 29 โครงการ 

2 = มีจํานวนโครงการ 20 - 24 โครงการ 

1 = มีจํานวนโครงการ 15 - 19 โครงการ 

   มี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารยและ

บุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองคกร

ในตางประเทศ ดังน้ี 

1. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound 

1) Teaching Indonesian Language and Culture: 

Teaching Practicum Program 

2) Educational Visit & Mini Seminar on “Future 

of Islamic Civilization in the Era of 

Globalization” 

3) WU-ECU Nursing Exchange Program 

4) WU-UPM Community Engagement Activity 

5) WU- Medical Rotation จาก  The Ohio State 

University, USA 

6) โครงการวิจัยเรื่องเครื่องพิมพสามมิติสําหรับซิเมนต 

โครงการประยุกตใช Virtual Reality และโครงการการ

ใช Augmented Reality 

7) สห พันธ นิ สิ ต นักศึ กษาเภสั ชศาสตรต างชาติ 

International Pharmaceutical Students' 

Federation 

8) WU-Universiti Teknology Petronas 

Community Engagement Activity 

2. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound 

9) โครงการสงนักศึกษาไปศึกษาในตางประเทศ 

(Study Abroad) Universitas Negeri Malang 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

10) โครงการสงนักศึกษาไปศึกษาในตางประเทศ 

(Study Abroad) Universiti Teknologi Mara 

11) โครงการสงนักศึกษาไปศึกษาในตางประเทศ 

(Study Abroad) Hai Phong University 

12) โครงการสงนักศึกษาไปศึกษาในตางประเทศ 

(Study Abroad) Chongqing University 

13 UPM-Thai Students Interaction, Communication 

Skills, Cultural Exchange and Community 

Engagement 

14) กิจกรรม Higher Education Country Carnival 

University Malaysia Perlis 

ตัวชี้วัดท่ี 26 รอยละของเงินรายไดจากการดําเนินงาน

ภายใตศูนยบริหารทรัพยสิ นท่ี เพ่ิมข้ึนจากป กอน 

(นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 5  

4 = รอยละ 4.00 – 4.99 

3 = รอยละ 3.00 – 3.99 

2 = รอยละ 2.00 – 2.99 

1 = รอยละ 1.00 – 1.99 

รายไดจากผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 

2559 รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 21,529,067.12 บาท  

และรายไดจากผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 

2560 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,547,343.91 บาท  รายได

เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 9.37  ประกอบดวย 5 ฝาย

งาน ดังน้ี 

     1. ฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ  2,367,755.00 บาท 

     2. ฝายกิจการหอพักนักศึกษา  1,832,687.96 บาท 

     3. ฝายศูนยห นังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

16,633,397.20 บาท 

     4. ฝายโรงแรมและนันทนาการ 2,265,110 บาท 

     5. ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ 448,393.75 บาท  

5 

ตัวชี้ วัดท่ี 27 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับ

ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง  

(นํ้าหนัก 1) 

5 = มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาดัชนีเปรียบเทียบ 

4 = มีอัตราผลตอบแทนเทากับดัชนีเปรียบเทียบ 

3 = - 

2 = - 

1 = - 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน ท่ีบริหารโดยบริ ษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนสูงกวาดัชนีเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง (Benchmark) โดยมี

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 

2560 ดังน้ี 

1. บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีผลตอบแทนสูงกวาตัว

แปรอางอิงคิดเปนรอยละ 25.00 (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)      

 2. บลจ.กสิกรไทย จํากัด ผลตอบสูงกวาตัวแปรอางอิง 

คิดเปนรอยละ 0.02 (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)                 

3. บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด ผลตอบแทนสูงกวา ตัวแปร

อางอิง คิดเปนรอยละ 0.02 (1 ก.พ.60-31 มี.ค.60)                                     
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 28  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  

(ดานอาคารสถานท่ี และอุปกรณการเรียนการสอน

ดานกีฬาและสุขภาพ) (นํ้าหนัก 0.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 – 79 

3 = รอยละ 70 – 74 

2 = รอยละ 65 - 69  

1 = รอยละ 60 – 64 

 

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของงานสงเสริมกีฬาและ

สุขภาพ  สวนกิจการนักศึกษา ในการใหบริการสนาม

และอุปกรณ  เทากับรอยละ 80 

5 

4.  การพัฒนาองคกร   

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 20  

4 = รอยละ 15 - 19 

3 = รอยละ 10 - 14 

2 = รอยละ 5 - 9 

1 = รอยละ 1 – 4 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ 315.80 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 308 คน คิดเปน

รอยละ 102.53 จากหลักสูตรท่ีประเมินจํานวน 59 

หลักสูตร  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80  

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 – 64 
 

จํานวนอาจารย ท่ี ทําวิจัย 205 คน คิดเปนรอยละ 

68.10  ของจํานวนอาจารยท้ังหมด 301 คน (ไมนับ

อาจารยลาศึกษาตอ) 

2 

ตัวชี้วัดท่ี 3  จํานวนวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนา

คุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน (ในฐานขอมูล TCI /ACI 

/Scopusและ ISI)  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแต 2 ฉบับข้ึนไป 

4 = 1 ฉบับ 

3 = ไมม ี

2 = ไมม ี

1 = ไมม ี
 

มีวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ี

สูงข้ึน  3 ฉบับ ดังน้ี 

    1. วารสาร Walailak Journal of Science and 

Technology  

    2. วารสารอาศรม  

    3. วารสารสังคมศาสตร 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้ วัดท่ี 4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไป

พัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแต 3 เรื่องข้ึนไป 

4 = 2 เรื่อง 

3 = 1 เรื่อง 

2 = ไมม ี

1 = ไมม ี

     มีผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิม จํานวน 4 เรื่อง คือ 

 

1. การพัฒนาการเจริญ เติบโตของลูกกุงขาวดวย 

แพลงกตอนพืช   

2. นาโนอิมัลชันบํารุงผิว ตานภาวะเครียดออกซิเดชัน 

และการอักเสบของสารสกัดจากนํ้ามันรําขาว เปลือก

มังคุดและทานาคา  

3. การถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกสปอรของราจาก

เมล็ดขาวโดยใชคลื่นไมโครเวฟและระบบไซโคล  

4. การติดตั้งระบบควบคุมการอบไมยางพาราอัตโนมัติ 

(DryWooD) (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 60  

4 = รอยละ 55 - 59 

3 = รอยละ 50 - 54 

2 = รอยละ 45 - 49 

1 = รอยละ 40 - 44 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 228 คน จาก อาจารยประจําหลักสูตร 

308 คน คิดเปนรอยละ 74.03 จากหลักสูตรท่ีประเมิน

คุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ  สกอ. จํานวน 59 

หลักสูตร  

5 

ตัวชี้ วัดท่ี 6 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 40  

4 = รอยละ 35 - 39 

3 = รอยละ 30 - 34 

2 = รอยละ 25 - 29 

1 = รอยละ 20 - 24 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. ป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลกัสูตรท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ 128 คน จากอาจารยประจําหลักสูตร 

308 คน  คิดเปนรอยละ 41.56 จากหลักสูตรท่ี

ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ สกอ. จํานวน 59 

หลักสูตร  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 7  การบริหารและพัฒนาอาจารย (นํ้าหนัก 

1.5) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

   และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย  

และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มี

ผลรวมของคะแนนการประเมินการบริหารและพัฒนา

อาจารยจากทุกหลักสูตร เทากับ 209 คะแนน จาก

จํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร  คิดเปน 3.54 

คะแนน 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลท่ีเกิดกับอาจารย (นํ้าหนัก 1.5) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2) มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม 

    คําอธิบายในตัวบงช้ี 

3) มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในบางเรื่อง 

4) มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

5) มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2559 มีผลรวมของคะแนนการประเมินผลท่ีเกิดกับ

อาจารยในประเด็นการคงอยูของอาจารย และความพึง

พอใจของอาจารยจากทุกหลักสูตร เทากับ 201 คะแนน 

จากจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร  คิดเปน 

3.41 คะแนน 

3 

ตัวชี้ วัดท่ี 9 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

คุณวุฒิหรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน  (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = ตั้งแตรอยละ 5.00                                            

4 = รอยละ 4.00 – 4.99 

3 = รอยละ 3.00 – 3.99 

2 = รอยละ 2.00 – 2.99 

1 = รอยละ 1.00 – 1.99 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงโครงสรางภายในและอนุมัติ

กรอบอัตราตําแหนง กลุมบริหารจัดการ (หัวหนางาน

และหัวหนาฝาย) จํานวน 53 อัตรา ซึ่ งปจจุบันมี

พนักงานสามารถเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนจํานวน 38 

อัตรา จากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร

ท่ัวไปท้ังสิ้น 570 คน คิดเปนรอยละ 6.67 

5 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

ตัวชี้วัดท่ี 10  การรับนักศึกษา (นํ้าหนัก 1.5) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

   และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา และ

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มี

ผลรวมของคะแนนการประเมินการรับนักศึกษาจากทุก

หลักสูตร เทากับ 206 คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ี

ประเมิน 59 หลักสูตร  คิดเปน 3.49 คะแนน 

3 

ตัวชี้วัดท่ี 11 รอยละของผูสมัครเขาศึกษาตอท่ีเพ่ิมข้ึน

จากปกอน  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 10                                            

4 = รอยละ 8 - 9 

3 = รอยละ 6 - 7 

2 = รอยละ 4 - 5 

1 = รอยละ 2 – 3 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมีจํานวนลดลงจากปกอน โดยมี

ผู สมั ครเข าศึ กษาในป  การศึ กษา 2559 จํ านวน 

29,758 คน ปการศึกษา 2560 จํานวน 16,510 คน 

สาเหตุเน่ืองมาจากกระบวนการรับนักศึกษามีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเกณฑ/วิธีการรับนักศึกษา  

0 

ตัวชี้วัดท่ี 12  รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยัน

สิทธ์ิเขาศึกษาตอเพ่ิมข้ึนจากปกอน (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 3.00                                            

4 = รอยละ 2.50 – 2.99 

3 = รอยละ 2.00 – 2.49 

2 = รอยละ 1.50 – 1.99 

1 = รอยละ 1.49 

ผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอมีจํานวน

ลดลงจากปกอน ซึ่งในปการศึกษา 2559 มีผูยืนยันสิทธ์ิ 

2,513 คน ปการศึกษา 2560 มีผูยืนยันสิทธ์ิ 2,400 คน  

0 

ตัวชี้วัดท่ี 13  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (นํ้าหนัก 1.5) 

เกณฑการประเมิน 

1) มีระบบและกลไกในดําเนินการเก่ียวกับสิง่สนับสนุน

การเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการให เกิดความพรอม 

เพียงพอ เหมาะสมแกการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังทางดานกายภาพ 

และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย

4 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      ประจําปงบประมาณ 2560     

   

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

   และมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

เกณฑ 

5 = ดําเนินการได 5 ขอ 

4 = ดําเนินการได 4 ขอ 

3 = ดําเนินการได 3 ขอ 

2 = ดําเนินการได 2 ขอ 

1 = ดําเนินการได 1 ขอ 

ความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  ซึ่งผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2559 มีผลรวมของคะแนนการประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู จากทุกหลักสูตร เทากับ 217 

คะแนน จากจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 59 หลักสูตร คิด

เปน 3.68 คะแนน   

ตัวชี้วัดท่ี 14 รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมี

ความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  (นํ้าหนัก 1) 

5 = ตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ีนไป                                           

4 = รอยละ 75 - 79 

3 = รอยละ 70 - 74 

2 = รอยละ 65 - 69 

1 = รอยละ 60 - 64 

นักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวนรวม

อนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 92.40 

สรุปไดดังน้ี 

1. กลุมนักศึกษา 

มห า วิท ยาลั ย จั ด โค รงก าร  Save Energy for 

world เพ่ือสรางการรับรู เขาใจใหเกิดความตระหนักและ

ชวยกันลดการใชพลังงานในหอลักษณานิเวศ 1-18 โดยจัด

ฝกอบรมและรวมทํากิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน

ให กับนักศึกษาในหอพักเพ่ือลดปริมาณการใชไฟฟา

ภายในหอพัก มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 2,317 คน 

และนักศึกษามีความรูความเขาใจและมีแนวทางในการ

ประหยัดพลังงานในระดับมาก เทากับคาเฉลี่ย 4.24 

2. กลุมบุคลากร (อาจารยและเจาหนาท่ี) 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการอนุรักษพลังงานโดย

รณรงคให บุคลากรทุกหนวยงานรวมกันประหยัด

พลังงาน ดังน้ี 

1) โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน มีการจัดทํา

ปายนโยบายและมาตรการประชาสัมพันธการประหยัด

พลังงาน   

2) โครงการ Pride of Walailak "รักวลัยลักษณ 

รักษพลังงาน"  มีการอบรมการอนุรักษพลังงานใหกับ

5 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

บุคลากรในวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 จากการอบรม

ดังกลาวไดกระตุนใหบุคลากรทุกคนเห็นถึงความสําคัญ

ของพลังงานและไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน

และทําใหเกิดเครือขายอนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน เปน

การสรางภาคี เครือขายประหยัดพลังงานรวมกับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   

3) มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายให ทุกหนวยงาน

ดําเนินงาน 5ส ซึ่งมีการจัดกิจกรรม big cleaning การตรวจ

ประเมินพ้ืนท่ี และนําผลการประเมิน 5ส มาใชในการ

ประเมินผลหนวยงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปอีกดวย 
 

ตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก (นํ้าหนัก 1.5) 

5 = มีจํานวนทุนวิจัย ตั้งแต 60 ลานบาท ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนทุนวิจัย 55 - 59 ลานบาท 

3 = มีจํานวนทุนวิจัย 50 - 54 ลานบาท 

2 = มีจํานวนทุนวิจัย 45 - 49 ลานบาท 

1 = มีจํานวนทุนวิจัย 40 - 44 ลานบาท 
 

โครงการวิจัย ท่ี ได รับ ทุนจากแหล งทุนภายนอก 

ปงบประมาณ 2560 รวม 138 โครงการ รวมท้ังสิ้น 

113,769,157 บาท 

5 

ตัวชี้วัดท่ี 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน

หรือรวมทุนกับภายนอก  (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนโครงการ ตั้งแต 1 โครงการ ข้ึนไป 

4 = -  

3 = - 

2 = - 

1 = - 
 

ม ห า วิท ย าลั ย จั ด ตั้ งค ลิ นิ ก เท ค นิ ค ก ารแ พ ท ย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยการรวมทุนกับบริษัทบลู

เฮลท แล็บ จํากัด ซึ่งไดจัดทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือการใหบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยใน

นามคลินิกเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แลว เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560  

5 

ตัวชี้วัดท่ี 17  จํานวนแพทยท่ีผลิตได (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนแพทยท่ีผลิตได 48 คน 

4 = - 

3 = - 

2 = - 

1 = - 
 

จํานวนแพทยท่ีผลิต(บัณฑิตประจําปการศึกษา 2558) 

มีจํานวน 50 คน 

5 

ตัวชี้ วัดท่ี 18  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดาน

การแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

(นํ้าหนัก 1) 

ผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยทุกคนไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 100 

5 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับ 

ท่ีได 

5 = รอยละ 100  

4 = รอยละ 95 - 99 

3 = รอยละ 90 - 94 

2 = รอยละ 85 – 89 

1 = รอยละ 80 – 84 

ตัวชี้วัดท่ี 19  จํานวนนักศึกษาเขาใหมประเภทโควตา

นักกีฬา (นํ้าหนัก 1) 

5 = มีจํานวนนักศึกษา ตั้งแต 10 คน ข้ึนไป 

4 = มีจํานวนนักศึกษา 8 - 9 คน 

3 = มีจํานวนนักศึกษา 6 - 7 คน 

2 = มีจํานวนนักศึกษา 4 – 5 คน 

1 = มีจํานวนนักศึกษา 2 – 3 คน 

จํานวนนักศึกษาข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 

ประเภทโควตานักกีฬา ประจําปการศึกษา 1/2560 

จํานวน 9 คน  

4 
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ตารางท่ี  8  รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลยั 

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

 ในปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)  สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา          
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญ จํานวนท้ังสิ้น 50 ประเด็น มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 43 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.00 และกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ จํานวน 7 ประเด็น คิดเปนรอยละ 14.00 

 

1.  สภามหาวิทยาลัย จํานวน 21 ประเด็น 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจํา 
    สภามหาวิทยาลัย 
     1.1 ขอใหฝายเลขานุการฯ จัดทําประกาศสภาฯ  
โดยกําหนดวา หากคณะกรรมการของสภาฯ ชุดใดครบ
วาระการดํารงตําแหนงแลวแตสภาฯ ยังไมไดแตงตั้ง 
คณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการชุดปจจุบัน           
ทําหนาท่ีตอไปจนกวามีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม 
     1.2 ขอใหคณะกรรมการประจําสภาฯ ทุกคณะ 
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตอสภาฯ ในการ
ประชุมทุก ๆ 2 ครั้ง  
 
 
     1.3 ขอใหมหาวิทยาลัย นํ าระเบียบ/ขอ บั งคับ               
ท่ี เก่ียวกับคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
แตละคณะมาพิจารณาทบทวนเพ่ือกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

      
 
    1.1 สภามหาวิทยาลัยไดออกประกาศสภาฯ
เรื่องการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ประจําสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรียบรอยแลว 
 
    1.2 ฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ แตละ
คณ ะได เริ่ ม ราย งานความก าวหน า ในการ
ดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยตั้งแตในการ
ประชุมครั้งท่ี  1/2560 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 
2560 เปนตนไป 
    1.3 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฯ            
วาดวยวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัย มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
11 มีนาคม 2560  

 

2. การจัดต้ังสํานักวิชาสหเวชศาสตร  และสํานักวิชา 
   สาธารณสุขศาสตร 
     ขอให ท้ั งสองสํ านัก วิชาไปพิจารณ าจัด ทําแผน        
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ของสํานักวิชาใหชัดเจน 
เชน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล หลักสูตร              
การเรียนการสอน การรับนักศึกษา เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือจะ
ไดติดตามและประเมินผลไดวา เมื่อมีการแบงสํานักวิชา
ออกเปนสองสํานักวิชาแลวสํานักวิชามีความกาวหนาและ
พัฒนามากข้ึนกวารวมไวเปนสํานักวิชาเดียวกัน     

    สํ านั ก วิชาสหเวชศาสตร  และสํ านั ก วิชา 
สาธารณสุขศาสตรไดจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของสํานักวิชาเสร็จเรียบรอยแลว 

 

3. การจัดต้ังสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
    ขอใหสํานักวิชาฯ ไปพิจารณาจัดทําแผนการดําเนิน 
งานในดานตาง ๆ ใหชัดเจน เชน การบริหารจัดการ              
การบริหารงานบุคคล หลักสูตร การเรียนการสอน            
การรับนักศึกษา เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือจะไดติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิชาฯ ตอไป 

 
   สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรไดจัดทํา 
แผนการดํ า เนิน งานของสํ า นั ก วิชาฯ  เสร็จ
เรียบรอยแลว 

 

 
 

หมายเหตุ     หมายถึง  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เสร็จเรียบรอยแลว 
                  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับ 
   มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 
      4.1 ขอใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ ในเรื่อง
คุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 
และอาจารยควรจะรักษาดุลยภาพระหวางภารกิจ             
ดานการสอนและดานการวิจัย เพราะภารกิจหลักคือ       
ดานการสอน        
 
 
 
       
      4.2 มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับแกไขภาระงาน
ในการเขียนตําราและปรับปรุงกระบวนการขอพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จไมเกิน 6 เดือน 
ท้ังน้ี หากเปนไปไดขอใหอาจารยเรงขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ เน่ืองจากหลั งจาก น้ีตอไปสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะออกเกณฑพิจารณาใหม 
ซึ่งจะมีความยุงยากมากข้ึน      

    
 
 
     4.1 มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการในการเพ่ิม
ทักษะทางดานภาษาท้ังทางดานภาษาไทยและ
ดานภาษาอังกฤษ การปฏิรูประบบการจัดการ        
การเรียนการสอนท้ังกระบวนการสรางแรง
บันดาลใจใหกับนักศึกษ และการใหความสําคัญ
กับกลไกท่ีเสริมสรางใหเกิดกระบวนการการเรียน
การสอนท่ีจะชวยใหนักศึกษาฝกทักษะการคิด
วิเคราะห  สั งเคราะหมากยิ่ ง ข้ึน  และมีแผน
ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรดานตาง ๆ 
     4.2 มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่อง       
แนวปฏิ บัติและข้ันตอนการเสนอขอกําหนด
ตําแหน งทางวิชาการ ประกาศ ณ  วันท่ี  10 
ตุลาคม 2559 เพ่ือใหอาจารยเรงขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหเร็วข้ึน 

 

5. (ราง) ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
    เกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยการแพทยฯ 
     5.1 เน่ืองจากศูนยการแพทยฯ เปนของมหาวิทยาลัย 
โดยใหสํานักวิชาตาง ๆ มารวมบริหารและใชประโยชน  
ดั งน้ัน  ขอให พิ จารณากําหนดความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธกันระหวางศูนยการแพทยฯ กับสํานักวิชา
อ่ืน ๆ นอกจากสํานักวิชาแพทยศาสตรดวยเพ่ือประโยชน
ในการทํางานรวมกัน 
 
 
 
 
 
     5.2 ควรกําหนดคําอธิบายลักษณะงานของฝาย  
และแผนกตาง ๆ ภายในศูนยการแพทยฯ ใหชัดเจน       
เพ่ือรองรับและสอดคลองกับแนวคิดของสํานักวิชา
แพทยศาสตรในดานการเรียนการสอน 
 
 
 
      5.3 เน่ืองจากศูนยการแพทยฯ ไดแบงสวนงาน
ภายในเปนฝาย และแบงสวนงานของฝายเปนแผนก         
ซึ่งในบางแผนกมีช่ือเรียกเหมือนกับสวนงานอ่ืน ๆ ของ

 
 
     5.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดความสัมพันธ
ร ะห ว า งศู น ย ก า รแ พ ท ย ฯ  กั บ สํ า นั ก วิช า
แพทยศาสตร  โดยให รองผู อํ านวยการฝ าย
การแพทยตองมาจากรองคณบดีท่ีสํานักวิชาฯ
ม อ บ ห ม าย  แ ล ะ กํ าลั งดํ า เนิ น ก าร เพ่ื อ ให 
ผู อํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนกรรมการ
ประจําหลักสูตร หรือกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ตอไป สําหรับสํานักวิชาอ่ืน ๆ จะไดดําเนินการ        
ในลักษณะคลายกันเพ่ือใหผูแทนวิชาชีพของ       
ศูนยการแพทยฯ ไดเขาไปมีสวนรวมงานการเรียน
การสอนของสํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
   5.2 ฝายการแพทยและแผนกในสังกัดฝาย
การแพทยจะสัม พันธ กับการเรียนการสอน          
ในสํานักวิชาแพทยศาสตรซึ่งจะแบงเปนสาขาวิชา        
ท่ีสอดคลองกัน โดยจะมีสาขาวิชาหรือแผนก         
ท่ีใหบริการอยางต่ํา 16 สาขา ตามเกณฑการ
รับรองใหโรงพยาบาลเปนศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาของแพทยสภา 
   5.3 เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ 
มีความคลองตัวมากท่ีสุดและสามารถดําเนินการ
ได ใน ลั ก ษ ณ ะ พ่ึ งพ า ต น เอ ง ให ม า ก ท่ี สุ ด              
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัย เชน แผนกการเจาหนาท่ี แผนกพัสดุ 
แผนกการเงินและบัญ ชี เปนตน  ดั ง น้ัน  จึ งขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดระบบการบริหารงานและ       
การบังคับบัญชาของหนวยงานดังกลาว รวมถึงระบบ
ความสัมพันธและความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานของ
ศูนยการแพทยฯ กับหนวยงานของมหาวิทยาลัยใหมี
ความชัดเจน     
 
 
 
 
   
     5.4 การจัด ทํารายงานการตรวจสอบการเงิน          
การบัญชี และเงินรายไดของศูนยการแพทยฯ จะตองมี
ความสอดคลองและมีรูปแบบเดียวกันกับการจัดทํา
รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเปนไปตามท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินได กําหนดไว  ท้ังน้ี          
อาจจัดทํารายงานฯ แยกออกมาอีกหน่ึงฉบับก็ไดสําหรับ
ใชประโยชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ 
ศูนยการแพทยฯ  ดังน้ันจึงขอใหเตรียมการไวตั้งแต
เริ่มตน 
 
 
 
     5.5 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดระบบท่ีเก่ียวของ
ดานการบริหารงานบุคคลของศูนยการแพทยฯ ใหมี
ความชัดเจน เชน แพทย ท่ีจะใหบริการเปนแพทย              
ท่ีสังกัดศูนยการแพทยฯ หรอืเปนอาจารยของสํานักวิชา
แพทยศาสตร  สถานภาพและระบบขวัญกําลังใจของ
แพทยท่ีสังกัดศูนยการแพทยฯ เปนตน  

ศูนยการแพทยฯ จึงไดแบงสวนงานภายในเปน
ฝายและแผนกใหสอดคลองกับระบบบริหาร        
ของมหาวิทยาลัย โดยศูนยการแพทยฯ สังกัดกับ
มหาวิทยาลัย อยูในการกํากับดูแลของอธิการบดี 
มี ระบบบริห ารงานภายใต กฎระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย แต ไดรับการมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ท่ีเก่ียวของใหมีอํานาจดําเนินการตามขอบเขต
ภารกิจ และอยูภายใตระบบการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลั ยซึ่ งจะ ทํ าให ศู นย การแพทย ฯ 
สามารถดําเนินงานสนองตอบความตองการของ 
ผูมารับบริการไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ 
    5.4 ศูนยการแพทยฯ ไดรวมประชุมปรึกษา 
หารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกับสวนงานในกํากับ 
ได แ ก  ส ว น ก า ร เ งิน แ ล ะ บั ญ ชี  ส ว น พั ส ดุ           
และสวนแผนงานและยุทธศาสตร เพ่ือใหความ
เห็นชอบในระบบแผนงาน ระบบงบประมาณ 
ระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนการจัดทํา
รายงานประจําป เพ่ือการตรวจสอบ ซึ่ งศูนย
การแพทยฯ จะไดนํามาดําเนินงานตอไปเพ่ือ
ประเมินความคุมคาของการลงทุนและนําไปสู 
การพ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุด 
 
    5.5 ระบบการบริหารงานบุคคลเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงาน
ศูนยการแพทยฯ พ.ศ. 2559 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2535 โดยแพทยท่ีใหบริการเปนอาจารย
ของสํานักวิชาแพทยศาสตร อยูภายใตการกํากับ
ของรองผู อํานวยการศูนยการแพทยฯ ฝาย
การแพทย (รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร) 
ไดรับคาตอบแทนจากมหาวิทยาลัยเมื่อปฏิบัติงาน
พิเศษท่ีศูนยการแพทยฯ เชน ปฏิบัติงานนอกเวลา
หรืองานอ่ืนตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ของศู นย ก ารแพ ทยฯ  ซึ่ ง เที ยบ เคี ย งได กั บ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ก็จะได         
รั บ ค าต อ บ แ ท น เ พ่ิ ม เติ ม ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ              
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
     ขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลังวางแผนกอสราง
หอพักสําหรับอาจารยแพทยข้ึนในพ้ืนท่ีพักอาศัย
ของโรงพยาบาลเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในชวงนอกเวลาราชการ 
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6. แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแก  
   บุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.นายแพทย   
   ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย 
    6.1 เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดฟองคดีกับอาจารย 
ดร. นายแพทยปรัชญะพันธุฯ เปนการสวนตัว โดยไมได
ฟ อ งมหาวิทยาลั ย  ดั งน้ั น  จึ ง ไม เห็ น ด ว ย ท่ี จ ะ ให
มหาวิทยาลัยเขาไปเปนจําเลยรวม 
    6.2 ฝายบริหารเห็นวา อาจารย  ดร.นายแพทย
ปรัชญะพันธุฯ เปนผู ท่ีมีความรู ความสามารถและมี
ประสบการณดานการแพทยอยูแลว ดังน้ันมหาวิทยาลัย
จึงมีความประสงคและยืนยัน ท่ีจะใหอาจารย  ดร.
นายแพทยปรัชญะพันธุฯ ทํางานเพ่ือประโยชนแก
มหาวิทยาลัยตอไป  ท้ังน้ี หากมีการลงทุนเพ่ือผลิตหรือ
พัฒนาแพทยคนใหมมหาวิทยาลัยจะตองใชเวลาอีก
ประมาณ 10 ป และอาจตองใชเงินงบประมาณมากกวา
จํานวนเงินท่ีจะชดใชทุนและหรือเบ้ียปรับใหแกอาจารย 
ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุฯ  
     6.3 ขอใหอธิการบดีไปประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอทราบจํานวน
เงินท่ีชัดเจนท่ีอาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุฯ
จะตองชดใชทุนและหรือเบ้ียปรับและควรเจรจาเพ่ือขอ
ปรับลดจํานวนเงินท่ีจะชดใช ทุนและหรือเบ้ียปรับ
ดังกลาว และประมวลขอเท็จจริงท้ังหมดในเรื่องน้ี  
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย (ผาน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล) เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

     1. มหาวิทยาลัยไดขอความอนุ เคราะห           
แนวทางการชวยเหลือในกรณี น้ีจากกระทรวง
สาธารณสุข ตามหนังสือท่ี ศธ 57 04 02/897  
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 ไปแลว โดยไดรับแจง
ผลวา “เรื่องน้ีไดมีการฟองรองเปนคดีตอศาล
ปกครองกลางแลว ในขณะน้ีจึงยังไมมีระเบียบใด
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะใชพิจารณาผอนผัน
ให กับ อาจารย  ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ  
เพชรชวย เปนประการอ่ืนได เวนแตจะไดชําระ
หน้ีตามฟอง รวมถึงคาธรรมเนียมศาลใหครบถวน 
เพ่ือนําใบเสร็จรับเงินเสนอตอศาลปกครองกลาง
เพ่ือถอนฟองคดีปกครอง” 
      2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 
ไดพิจารณาแนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญา
ศึกษาตอใหแก บุคลากรทางการแพทย กรณี
อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย 
แลวมีมติเห็นชอบให อาจารย ดร.นพ.ปรัชญะพันธ  
เพชรชวย ไปดําเนินการในชั้นศาลจนกวาคดี
จะถึงท่ีสุด ผลเปนประการใดใหแจงคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบและพิจารณา แลวเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
เปนลําดับตอไป 
 

     

7. การกอสรางหอพักนักศึกษา จาํนวน 4 หลัง  
   โดยขอยืมเงินจากมหาวิทยาลยั 
     7.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาปรับปรุงหอพักนักศึกษา
ท่ีมีอยูเดิมควบคูกันไปดวย และมีการจัดระบบการบริหาร
หอพักนักศึกษาท่ีดีเพ่ือจูงใจใหนักศึกษาเขาพักมากข้ึน 
     7.2 หากมีความเปนไปได ในบริเวณหอพักนักศึกษา
ควรนําระบบ Solar Cell มาใชเพ่ือประหยัดพลังงาน 

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําเอกสาร
รายละเอียดในเรื่องน้ีเสร็จเรียบรอยและสวนพัสดุ 
เพ่ือไดดําเนินการตามกระบวนการ E-Auction   

 

8. การทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 - 2565      
     8.1 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษามากข้ึนจะเปนการ
ยกระดับของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน และเปนทิศทางท่ีดี
ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
     8.2 สาขาวิชาท่ีเปนจุดหลกัหรือจดุแข็งของมหาวิทยาลัย 
คือ สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังน้ัน การเพ่ิม
จํานวนการรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวถือวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในทิศทางท่ีถูกตองแลวและ
สาขาวิชาท่ีเปนจุดหลักหรือจุดแข็งรองลงมาคือสาขาวิชา

     มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการปรับกลยุทธ 
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทบทวน
ความสามารถในการรับนักศึกษาของสาขาวิชา          
ท่ีมีความโดดเดนและเปนท่ีตองการของตลาด 
แรงงาน  

 

 131 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะตองพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรตาง ๆ ให          
ดีข้ึน  สําหรับสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรน้ันหาก
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาสาขาวิชาใดท่ีมีนักศึกษาให
ความสนใจเขาศึกษาจํานวนมากก็สามารถเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาไดตามความเหมาะสม แตหากมีนักศึกษาให
ความสนใจเขาศึกษานอยก็ควรพัฒนาปรับปรุงหรืออาจ
ยุบเลิกสาขาวิชาน้ัน ๆ ไป 
     8 .3  เมื่ อ ได เ พ่ิ ม จํ าน วน นั ก ศึ ก ษ าแ ล ว ข อ ให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว เชน 
จํานวนอาจารย  หองเรียน หองปฏิ บัติการ หอพัก  
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เปนตน  
9. โครงการจัดต้ังสํานักวิชาใหม จํานวน 4 สํานักวิชา    
    ไดแก  สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร   
    สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร  วิทยาลัยนานาชาติ   
    และสํานักวิชาครุศาสตรและนวัตกรรมการเรียนรู 
     9.1 อนุมัติ ในหลักการโครงการจัดตั้ งสํานักวิชา 
ทันตแพทยศาสตร  สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร และ
วิทยาลัยนานาชาติ   อน่ึง สําหรับโครงการจัดตั้งสํานักวิชา 
ครุศาสตรและนวัตกรรมการเรียนรู ขอใหมหาวิทยาลัย               
ไปศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ                 
ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เชน ขอมูลอัตราการเกษียณอายุงาน
ของครูและการบรรจุกลับ  นโยบายของรัฐบาลในการ
สนับส นุนมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการผลิตครู  
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โครงการผลิตครู
ระบบปด เปนตน  แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง      
     9.2 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีสํานักวิชาวิทยาศาสตร
รองรับการเรียนการสอนอยูแลว ดังน้ัน มหาวิทยาลัย  
ควรพิจารณาเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
แ บ บ ก า ว ห น า  (Honors Program) อ ย า ง เช น ท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดเปดสอนและประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี โดยการรับนักเรียนท่ีเกงเขามา
ศึกษาและมีการใหทุนการศึกษา  หลังจากไดสําเร็จ
การศึกษาแลวจะเปนตัวปอน (Feeding) ใหกับคณะ
แพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ หรือเปนนักเรียน
ทุนไปศึกษาตอในตางประเทศ หรือตอยอดในระดับ
ปริญญาโทและเอกเพ่ือศึกษาวิจัย 

     1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะกรรมการ 
จัดตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชา  
สั ตวแพทยศาสตร  และวิทยาลั ยนานาชาติ  
โดยแตละหลักสูตรไดไปศึกษาดูงาน และได
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัดทําหลักสูตรตาง ๆ 
ของแตละโครงการ แนวทางการดําเนินการ 
ในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความ
พ ร อ มด าน บุ ค ล ากร  แล ะสถ าน ท่ี สํ าห รั บ               
การจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน   
     2. มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการไดเห็นชอบ
ใหจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 
ม ห า วิท ย าลั ย วลั ย ลั ก ษ ณ   แ ล ะ วิท ย าลั ย          
สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุม ครั้งพิเศษ/2560 ในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2560 
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10. การอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ     
     สรรพวีรวงศ  ลาหยุดปฏิบัติงาน 1 ป 
     โดยไมขอรับเงินเดือน 
     10.1 เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  
สรรพวีรวงศ ลาหยุดปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป เฉพาะกรณี 
และใหมีเง่ือนไขในการลาหยุดปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป ตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  
    10.2 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยและผู ท่ี เก่ียวของ          
นําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป โดยขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาผลกระทบตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย 
เชน การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ           
หรือตัวช้ีวัดตาง ๆ  เปนตน  ท้ังน้ี เพ่ือจะไดจัดวางระบบ
ปองกันหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอไป 

     มหาวิทยาลัยโดยสวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกรไดจัดทําสัญญาตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยกําหนดให ผู ช วยศาสตราจารย            
ดร.จิราภรณ สรรพวีรวงศ เปนผูใหสัญญาและ
มหาวิทยาลัยเปนผูรับสัญญา  

 

11. ขออนุมัติจัดต้ังสถาบัน ศูนย หรือหนวยงาน 
     ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และการแบงสวนงานภายใน  
     สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย   
     หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
        ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงสรางความสัมพันธ
และความเช่ือมโยงของหนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม สถานวิจัยในสํานักวิชา อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนตน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณาตอไป 

     ความสัมพันธและเช่ือมโยงของหนวยงาน        
ท่ีรับผิดชอบดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ 
     1. หนวยประสานงานและสนับสนุนกลาง
ภายใต กํากับของรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการสังคม ไดแก 
          1.1 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) ทําหนาท่ีประสานงาน
วิจัยตั้ งแตตนทาง คือ การพัฒนาโจทย วิจัย             
เชิงพ้ืนท่ี ทุนวิจัยท้ังภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ภายใน ไปจนถึงการเผยแพรในการประชุม
วิชาการและจัดทําวารสาร 
          1.2 ศูนยบริการวิชาการ ทําหนาท่ีนํา
ผลงานวิจัยและความรู วิชาการสู สาธารณะ           
สรางความเช่ือมโยงกับชุมชนในรูปแบบพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
          1.3 อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(เดิมคือ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ) ทําหนาท่ีเช่ือมโยง
นวัตกรรมจากการวิจัยสูผูประกอบการตาม
แนวทางประ เทศ ไทย 4 .0 และบู รณ าการ
ทรัพยากรนวัตกรรมซึ่งรวมถึง Pilot Plant และ 
Co-working Space  
           1 .4  สถาบัน วิจั ย วิทยาการสุ ขภาพ         
(เดิมคือ โครงการจัดตั้ งสถานวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ) ทําหนาท่ีดูแลมาตรฐานการวิจัยในทุกมติิ 
(จริยธรรม ทรัพยากรมนุษย การเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพ สัตวทดลอง ความปลอดภัยของหองแลป) 
และบูรณาการทรัพยากร อาคารวิจัยวิทยาการ
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สุขภาพซึ่งรวมถึงเครื่องมือวิจัยดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
     2. หนวยประสานในโครงสรางสํานักวิชา 
ภายใตการกํากับของคณบดี ไดแก สถานวิจัย  
โดยมหาวิทยาลัยจะสรุปแนวทางการจัดสรร
งบประมาณและรูปแบบดําเนินการท่ีเหมาะสม
ตามศาสตร ผานการระดมความคิดของสภา
นักวิจัย 
     3. หนวยวิจัยและศูนยความเปนเลิศ เปนกลุม
นักวิจัยท่ีเช่ือมโยงความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย 
แบบ บูรณ าการศาสตร  เพ่ื อโฟ กัสการ วิจั ย             
ในประเด็นท่ีมีผลกระทบสูง ตอบโจทยสําคัญ          
ของประเทศ โดยรับทุนวิจัยจากท้ังภายนอก
มหาวิทยาลัยและภายในผานสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม   

12. แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป  
     พ.ศ. 2561 - 2580 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนา (Retreat) รวมกัน
ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ื อ พิ จ ารณ าแผ น ยุ ท ธศ าสต ร ร ะ ยะย าว  20  ป  
พ.ศ. 2561 - 2580 ของมหาวิทยาลัยตอไป 

    มหาวิทยาลัยไดจัดสัมมนารวมกันระหวาง 
สภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตรระยะยาว  20 ป 
เมื่อวันท่ี 8 - 9 พฤษภาคม 2560  ณ อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เรียบรอยแลว 

 

13. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนพัฒนา
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  
     13.1 ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารกองทุน
ตาง ๆ ใหเปนระบบและมีความชัดเจน โดยแตละกองทุน
ควรจะรายงานผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
     13.2 ขอใหระบุวัตถุประสงคสําหรบักองทุนตาง ๆ ให
ชั ด เจน  แล ะ ใน ส วน ข อ งก อ งทุ น เงิน บ ริ จ าค ท่ี มี
วัตถุประสงคเฉพาะ มหาวิทยาลัยจะตองใชจายเงินใหตรง
ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน 
     13.3 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวางระบบการเงิน
และบัญชีของกองทุนตาง ๆ ไวท่ีสวนกลาง เพ่ือใหมีความ
สะดวกและงายในการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี 
จํานวนกองทุนและบัญชีของกองทุนไมควรมากเกินไป 
     13.4 ขอใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
พิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดของคําวา “กองทุน” 
ตามระเบียบน้ี และระเบียบฯ วาดวยการเงินและ
ทรัพยสิน รวมถึงระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของวามีความ
สอดคลองตรงกันหรือไมอยางไร ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับแกไขระเบียบฯ ฉบับใด ขอใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

     1 . ส ภ าม ห า วิท ย าลั ย ได อ อ ก ระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนพัฒนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2560  
     2 . มห าวิทยาลั ย ได นํ าข อ เสนอแนะ ไป
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
14. การปรับปรุงหลักสูตร 
     14.1 การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาวิธีการใหม ๆ  เพ่ือใหหลักสูตร 
มีคุณภาพและดึงดูดใหนักศึกษามาเรียนเพ่ิมมากข้ึน เชน 
ในแงการบูรณาการหลักสูตรท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  
2 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน การพัฒนาหลักคิดสหวิทยาการ
ใหกาวหนาโดยมีท้ังวิชาเอกและวิชาโท เปนตน 
     14.2 การเปดหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษเพ่ิม 
มากข้ึน 
     1 4 .3  ทุ ก ส าข า วิ ช าค วรจ ะ พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า 
ให เปนผูประกอบการ โดยการจัดรายวิชาเขามาเสริม        
ในหลักสูตร เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที  

    มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ีไปประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ        
20 ป แลว เมื่อวันท่ี 8 - 9 พฤษภาคม 2560 

 

15. การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  
     ระดับปริญญาตรี  
     15 .1 มหาวิทยาลั ยควรมี ระบบ ท่ีจะให ความ
ชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษาท่ีมีรายไดนอยควบคู
กันไปดวย เชน ทุนการศึกษา เปนตน 
     15.2 ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบการใหบริการ
หอพักในชวงเวลาท่ีนักศึกษาไปสหกิจศึกษาวานักศึกษา
ใชสิทธ์ิอยูในหอพัก และไดจายคาหอพักหรือไม อยางไร 

     มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะในเรื่องน้ี       
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
แลว 

 

16. การใชอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 
     16.1 มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานวิจัยควบคู กัน        
ไปดวย รวมท้ังมีแผนในการบํารุงรักษาดูแล และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือใชประโยชนจากอาคารฯ อยางตอเน่ือง             
ในระยะยาว ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยโดยอุทยานพฤกษศาสตร          
ไดกําหนดใหอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเปนแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดซึ่ งจะมีรายไดและทําใหมีการ
บํารุงรักษาอยางยั่งยืน 
     16.2 ขอใหมหาวิทยาลัยวางแผนใชอาคารพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ ให คุ มค า  เช น  การออกแบบห องแสดง
นิทรรศการใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ
การใชงานอยางเหมาะสม เปนตน     

     มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะในเรื่องน้ี         
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
แลว 

 

17. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
     ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลไดกําหนด
แนวทางท่ีจะใหเงินสนับสนุนการวิจัยในลักษณะการ
ทํางานวิจัยเปนกลุมมากข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการทํา
วิจัยและการของบประมาณ เพ่ื อการ วิจัยของทุก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการทําวิจัยของนักวิจัยใหมท่ีอาจจะมี
ขอจํากัดในการหากลุม/เครือขายเพ่ือทําวิจัย ดังน้ัน ขอให
มหาวิทยาลัยตระหนักในเรื่องน้ีและหาแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป 

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ไดพยายามสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกใหเพ่ิมมากข้ึนและใชศูนยความเปนเลิศ
จํานวน 10 ศูนยของมหาวิทยาลัยเพ่ือ เปน
ชองทางใหอาจารยไดเขามารวมทํางานวิจัย  
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18. การแตงต้ังคณะบุคคลในแตละศูนย สถาบัน หรือ 
     สํานักวิชา 
     18 .1  ขอ ให มห า วิท ยาลั ยศึ กษ าข อกฎ ห มาย 
ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแตงตั้งคณะ
บุคคลในแตละศูนย สถาบัน หรือสํานักวิชา ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกเพ่ื อทําหน า ท่ี ให คํ าแนะนําในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน นอกเหนือจากคณะกรรมการ
ประจําศูนย/สถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ท่ีมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งอยูเดิมแลว 
     18.2 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณ าเรื่องการให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแตละคน ชวยทํา
หนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงประจําศูนย สถาบัน หรือสํานักวิชา 
เน่ืองจากจะเปนประโยชนในเรื่องการสื่อสารระหวาง 
ฝายบริหารกับสภามหาวิทยาลัยและการพัฒนาหนวยงาน 
ในดานตาง ๆ 

     มหาวิทยาลัยอยูระหวางการนําขอเสนอแนะ
ในเรื่องน้ีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

 

19. คณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวม 
     ลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย 
     ขอใหมหาวิทยาลัยศึกษา (ราง) พระราชบัญญัต ิ
วาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชน         
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ... และหาก
พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใชแลวขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวตอไป 

     มหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะในเรื่องน้ี
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

20. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหาร 
     และการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร 
     นานาชาติ  
     20.1 ขอให โครงการจัดตั้ งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติดําเนินการจัดตั้งหนวยงานและการแบงสวนงาน
ภายใน เพ่ือใหเปนไปอยางถูกตองตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  
     20.2 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง 
เพ่ือพิจารณาปรับแกไข (ราง) ขอบังคับฯ อยางละเอียด
รอบคอบและถูกตองตามหลักการ/แนวทางการบริหาร 
งานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

     สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
จั ด ตั้ งแ ล ะ แ บ งส ว น งาน ภ าย ใน วิท ย าลั ย           
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งพิเศษ/
2560 ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 
     คณะกรรมการฯ กําลังพิจารณาปรับแกไข 
(ราง) ขอบังคับฯ และจะได นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 
5/2560 ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560   

 

21. (ราง) ประกาศฯ เร่ือง มาตรฐานภาระงาน 
     ทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
     ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
     รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
     21.1 เมื่อใชประกาศฉบับน้ีไปแลว ในระยะเวลา 2 ป  
ขอใหติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

      มห า วิท ยาลั ย ได ออกประกาศฯ  เรื่ อ ง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผู ช ว ย ศ าส ต ร าจ า ร ย  ร อ งศ าส ต ร าจ าร ย  
และศาสตราจารย  พ .ศ . 2560  ลงวัน ท่ี  29 
กันยายน  2560 เรียบรอยแล ว  และได นํ า
ขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
     21.2 ขอใหมหาวิทยาลัยสรางกลไกท่ีมีการเช่ือมโยง
งาน วิจั ย ขอ งอ าจ ารย ผู ส อ น กั บ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหงานวิจัย
ของนักศึกษาดียิ่งข้ึน และอาจารยก็ไดประโยชนเชนกัน 
     21.3 นอกจากการใชภาระงานเพ่ือกระตุนใหอาจารย
ทําวิจัยมากข้ึนแลว ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงระบบ
บริหารงานบุคคล และปจจัยอ่ืน ๆ ควบคูกันไปดวย 

 
2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  จํานวน 20 ประเด็น 

 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การปรับเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  
   และการทดลองปฏิบัติงาน 
     เห็นชอบแนวปฏิบัติในการกําหนดเง่ือนไขการผาน
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IEFL / TOEIC 
เพ่ื อใช เปนเกณฑ ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน         
สายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไป โดยผู ท่ีผานการทดลองปฏิบัติงานจะตองผาน       
การทดสอบภาษาอังกฤษ และไดเขารวมโครงการพัฒนา
และฝกอบรม หรือโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม  
ตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

     มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่องกําหนด
หลักเกณฑดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ในการสมัครสอบคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน 
และการบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560            
ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 
    

 

2. การปรับเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
    ของผูดํารงตําแหนงคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
     ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับเกณฑภาระงานข้ันต่ํา
ของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554 ท่ีคณาจารยทุกระดับ
ตําแหนงปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน เปน “มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
ผู ดํ า ร งตํ า แ ห น ง  อ าจ ารย  ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย               
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559”         
โดยจําแนกเกณฑภาระงานใหมีความเขมขนตามระดับ
ตํ าแห น งท าง วิชาก าร  ใช เป น เกณ ฑ ป ระ เมิ น ผล          
การปฏิบัติงานและการข้ึนเงินเดือนประจําป ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2559 ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนแนวปฏิบัต ิ  
ตั้งแตปงบประมาณ 2559 เปนตนไป ท้ังน้ี เมื่อประกาศ 
ใชไปแลวในระยะ 2 ป  ใหมีการติดตามประเมินผล          
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึนตามสภาวการณ  
     เพ่ือขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ (Comprehensive Research University) 
และความเปนเลิศทางวิชาการ อีกท้ังเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยทํางานวิจัย
และพัฒนางานทางวิชาการมากยิ่งข้ึน แลวสามารถนําผลงาน

     เพ่ือใหการปรับปรุงเกณฑภาระงานข้ันต่ํา      
ของคณาจารยสอดคลองกับระบบประเมินตาม
แนวนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ได เห็นชอบระบบประเมินผลการปฏิ บัติ งาน           
เชิงวัตถุวิสัยและการสรางทีมงานตามท่ีอธิการบดี
เสนอแลว ไดขอทบทวนเกณฑมาตรฐานข้ันต่ํา
ของคณาจารยอีกครั้งหน่ึง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2560 ไดมีมติ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชประกาศเกณฑภาระ
งานข้ันต่ําของคณาจารยประจํา ฉบับเดิม ตาม
ประกาศฯ เรื่องเกณ ฑภาระงาน ข้ันต่ํ าของ
คณ าจารย ป ระจํ า  พ .ศ . 2554 ล งวั น ท่ี  1 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน เพ่ือทบทวน
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย
ประจํ า  พ .ศ . 2559 ให สอดคล องกับ ระบบ
ประเมินตามแนวนโยบายในปงบประมาณ 2560 
เปนตนไป 
 
     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 
วันท่ี 9 กันยายน 2560 ไดมีมติอนุมัติ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ือความกาวหนา 
ทางวิชาการและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย จึงไดปรับปรุง
เกณฑภาระงานข้ันต่ําของคณาจารยประจํา โดยปรับเปน 
“มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา
ม ห า วิท ย าลั ย  ผู ดํ า ร งตํ า แ ห น งอ าจ าร ย  ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย” 
นําไปใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน               
ใชประกอบการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจําป และจาย
ค าตอบ แทน พิ เศษ หรื อจ าย เงินป ระจํ าตํ าแหน ง            
ทางวิชาการเพ่ิมอีก 1 เทา โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 เปนตนไป 
     ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน       
ทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ผูดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. .... ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   พ.ศ. ....   
โดยปรับแกไขขอความตามท่ีท่ีประชุมไดพิจารณาไว
ขางตน และใหมีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ 2561 
เป นต นไป ท้ั งน้ี  เมื่ อใช ประกาศฉบั บน้ี ไปแล ว             
ในระยะเวลา 2 ป   ขอให มหาวิทยาลั ยติ ดตาม
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน         
ทางวิชาการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และขอให
มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

3. การปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 
   ชาวตางประเทศ ใหสอดคลองกับสถานการณ 
   การเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความ 
   สามารถในการแขงขันของประเทศตามแนวนโยบาย 
   ของรัฐบาล 
       สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดตั้ง
ศนูยกิจการนานาชาตแิละสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีจะยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีเปาประสงคในการ
พัฒ นาระบบการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ ใน
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหกาวไปสูระดับสากลเปนไปตามวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยสืบไป 
       ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดเห็นชอบ
หลักเกณฑการจางและการกําหนดอัตราคาตอบแทน 
สวัสดิการ และประโยชน เก้ือ กูลชาวต างประเทศ           
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล         
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุ บัน  และเปนการ
สนับสนุนการสรรหาบุคลากรชาวตางชาติ ท่ีจะมา
เสริมสรางความเปนสากลตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย  

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลั ก เกณ ฑ การจ างและการ กํ าหนด อัตรา
คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชน เก้ือกูล           
ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 

 

4. การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงต้ัง      
   การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  
   และการกําหนดสาขาขาดแคลน เพ่ือเสริมสราง 

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้ง การกําหนด
อัตราเงินเดือน ค าตอบแทนพนักงาน และ             
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
   ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในการสรรหา 
   บุคลากรสาขาขาดแคลน 
     เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้งและ
กําหนดคาตอบแทนพนักงานและกําหนดสาขาขาดแคลน
เพ่ือใชเปนแนวทางและเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
สรรหาบุคลากรสาขาขาดแคลนเขาสูมหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตรแนวนโยบายมหาวิทยาลัย  

การกําหนดสาขาขาดแคลน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว  

5. การกําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   การสัมผัสรางอาจารยใหญ  
     เห็นชอบใหออกประกาศเพ่ือใชในการบริหารงาน
บุ คคล กับบุ คลากรท่ี ทํ าหน าท่ี เก่ี ยวกั บการสั มผั ส           
รางอาจารยใหญ  

     มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่องการ
กําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การสัมผัสรางอาจารยใหญ ลงวันท่ี 3 มีนาคม  
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว  

     

6. การปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจางลูกจาง 
    ชั่วคราว เพ่ือใชเปนระบบการบริหารงานบุคคล 
    กรณีการจางแรงงานตามภารกิจพ้ืนฐานระบบ   
    บริการกลาง                       
     เห็นชอบหลักเกณฑและอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราว 
ตามอัตราคาแรงข้ันต่ําตามกฎหมายแรงงาน และอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด 
เพ่ือใชเปนระบบบริหารคาตอบแทนบุคลากรกลุมแรงงาน
พ้ืนฐานองคกร ตามระบบการจางแรงงานของระบบ
บริการกลางตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่องการ
กําหนดหลัก เกณฑและอัตราค าจางลูกจาง
ช่ัวคราว ตามอัตราคาแรงข้ันต่ําตามกฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2560  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ         
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 

        

7. การพัฒนาระบบการจางผูมีความรูความสามารถ 
   พิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสราง 
   ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลสมัยใหม 
   ใหสอดคลองกับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
      เห็นชอบหลักเกณฑการจางผูมคีวามรูความสามารถ
พิ เศษปฏิ บั ติ งาน ในมหาวิทยาลั ย เพ่ื อ เส ริมสร าง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลท่ีมีความจําเปนตอง
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมีความเช่ียวชาญ
พิเศษและมีประสบการณ เพ่ือชวยขับเคลื่อนพันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 

 

8.  การพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ของพนักงาน 
     เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการประเมินผลงาน
เชิงวัตถุ วิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and 
Teamwork Assessment)  เ พื ่อ ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลไดมีมติ เห็นชอบระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีอธิการบดีเสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัย

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
จะนําระบบประเมินดังกลาวมาใชในการประเมินผล           
การปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๖๐       
9. การออกแบบโครงสรางหนวยงาน เพ่ือรองรับการ 
   พัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและรองรับ     
   ระบบความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 
      สภามหาวิทยาลั ยได ออกขอ บั งคับฯ  วาด วย
หลักเกณฑวิธีการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดมอบนโยบายให
มหาวิทยาลัยทบทวนโครงสรางหนวยงานภายในใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตรและรองรับการพัฒนาระบบความกาวหนา       
ในอาชีพของบุคลากรใหสอดคลองกับหลักการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนนความคลองตัวและ 
มีประสิทธิภาพสูงโดยใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไดมีมติเห็นชอบการออกแบบโครงสราง
หนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหจัดตั้ ง
หนวยงานและการแบงสวนงานภายในของโครงสราง
หนวยงานตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  

    สภามหาวิทยาลัยไดออกขอกําหนดฯ วาดวย
การจัดตั้งหนวยงาน และประกาศฯ เรื่องการแบง
สวนงานเสร็จเรียบรอย และมหาวิทยาลัยไดสงไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2560 และมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามกระบวนการจัดระบบบุคลากร 
เพ่ือเขาสูตํ าแหน งตามระบบความกาวหน า 
ในสายอาชีพของแตละสายงานแลว 

 

10. ระบบความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน 
       สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบั งคับฯ  วาด วย
หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ตําแหนงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนา ท่ี กําหนด
หลักเกณฑการเขาสูตําแหนงตามระบบความกาวหนา         
ในสายอาชีพดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2560  

      
      คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
ระดับมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑการเขาสู
ตําแหนงตามระบบความกาวหนาในสายอาชีพฯ
แลวเสร็จ และมหาวิทยาลัยไดประชุมพนักงาน
เพ่ือช้ีแจงและทําความเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ
กําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งพนักงานฯ ให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ 
และระดับเช่ียวชาญพิเศษ แลว  หลังจากน้ี
พนักงานฯ จะไดดําเนินการตามกระบวนการ       
เพ่ื อขอ กําหนดตํ าแหน งระดับ ชํานาญ การ          
ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตอไป 

 

11 . การจั ด ทํ าม าตรฐานกํ าหนด ตําแหน งและ 
       โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ 
       พนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ  
          มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝายโครงสรางการบริหารและบุคลากร และคณะทํางาน
พัฒนาโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ
พนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ เพ่ือทําหนาท่ี
กําหนดโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ
พนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ ท้ังระบบ  
 

     มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ีเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการประชุมเมื่อวันท่ี  
10 กันยายน 2559 และมหาวิทยาลัยไดออก
ประกาศฯ  เรื่ อ ง บัญ ชี อัต ราเงิน เดื อนแ ล ะ          
เง ิน ค าตอบแท นของพ น ัก งานและล ูก จ า ง                 
สังกัดศูนยการแพทยฯ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชแลว 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
12. มาตรฐานกําหนดตําแหนงบริหารจัดการ  
      ใหยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ
กําหนดและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน และ
รวบรวมรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของรวมอยูในฉบับ
เดียว แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและประกาศใช
เปนแนวปฏิบัติตอไป 

       
    มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ีเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการประชุมเมื่อวันท่ี  
15 กรกฎาคม 2560 และมหาวิทยาลัยไดออก
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑวิธีการกําหนดและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 

 

13. หลักการจายเงินชดเชยใหพนักงานหาวิทยาลัย 
     ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ี
วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของในทุกดานอยางเปนระบบ  
โดยใหมีการสํารวจขอมูลระยะยาว และแบงประเภท
พนักงานเปนกลุมตามชวงอายุ (ชวงละ 5 ป) วามีสัดสวน
จํานวนเทาไร และจําเปนตองใชเงินเปนจํานวนเทาไร           
แลวนําผลการศึกษาท่ีไดเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
     มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทํา
หน าท่ี วิ เคราะหขอมูล ท่ี เก่ียวของในทุกดาน 
อยางเปนระบบ โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายในปงบประมาณ 2561 
 
 

 

14. การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิ 
     ของตําแหนงทางวิชาการ 
     ขอใหมหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดและศึกษา
วิเคราะหการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิ 
ท้ังระบบ แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือพิจารณาใหมอีกครั้ง ดังน้ี 
     1) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมีความยืดหยุนและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน และจัดระบบงานสนับสนุน สงเสริม             
การพัฒนางานทางวิชาการดวย เชน กําหนดใหอาจารย 
มีงานวิจัยเพ่ิมข้ึนและใหลดปริมาณภาระงานสอนตาม
ความจําเปน เชน ใหมีสัดสวนภาระงานสอน รอยละ 40 
และวิจัย รอยละ 60 เปนตน 
     2) การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดจะตองพิจารณา
องคประกอบในสวนท่ีเก่ียวของ ดงัน้ี 
         2.1) ควรศึกษาและวิเคราะหท้ังระบบ ไมควรปรับ
เพียงกลุมพนักงานสายวิชาการ  
         2.2) กําหนดเปนบทเฉพาะกาล ไมบังคับใชกับ
พนักงานท่ีมีอยูเดิม  
         2.3) การกําหนดคาตอบแทนจะตองจูงใจ เพ่ือให
สามารถแขงขันและดึงดูดผูท่ีมีความรูและความสามารถ
มาปฏิบัติงาน 
         2.4) เทียบเคียงขอมูลกับมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร และมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืนท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐดวยกัน 
         2.5) ควรกําหนดมาตรการ/เง่ือนไขเวลาการเขาสู
ตําแหนง/เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน 

 
     มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคนําเสนอ 
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         2.6) ควรสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
อยางตอเน่ือง 
     3. มหาวิทยาลัยควรปรับหลักเกณฑการเขาสู
ตาํแหนงทางวิชาการใหมีความเหมาะสมกับนโยบายและ
ทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กลาวคือ ควรกําหนดเง่ือนไขเวลาการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เชน อาจารยท่ีเขาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา         
3 - 5 ป จะตองขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด หากไมยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
จะมีผลตอการประเมินทดลองปฏิบัตงิานและหรอืการจาง
ปฏิบัติงานตอไป และถาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการรายใด
ไดรับผลการประเมินในระดับดีมาก และมีผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ  จะไดรับ เงิน
คาตอบแทนพิเศษ หรือเงินประจําตําแหนง 2 เท า 
โดยอัตโนมัติ  
15. การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
     และคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
     และบริหารท่ัวไป 
     เพ่ือให การพิจารณ าคัด เลือกบุคคลตามระบบ
คุณธรรมเปนไปดวยความรอบคอบไดบุคคลท่ีมีคุณภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน เหมาะสมกับตํ าแหน ง 
วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2560 ไดมมีติเห็นชอบการปรับองคประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัต ิ
การวิชาชีพและบริหารท่ัวไปใหม ดังน้ี 
     1) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลดานบุคคลเปนประธาน
กรรมการ 
     2 ) หั วหน าหน วยงาน ท่ีจะบรรจุพ นักงาน เป น              
รองประธานกรรมการ 
     3) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานท่ีจะบรรจุพนักงาน
ใหมเปนกรรมการ แตกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนา
ฝายหรือหัวหนางาน กําหนดใหพนักงานในหนวยงานท่ีมี
ความรูและทักษะเก่ียวกับงานท่ีจะบรรจุพนักงานใหม 
เปนกรรมการ 
    4) พนักงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีมีความรูและทักษะ
เก่ียวกับงานท่ีจะรับบรรจุพนักงานใหมเปนกรรมการ 

    5) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรเปน
เลขานุการ 

    6) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนทรัพยากรมนุษย
และองคกรเปนผูชวยเลขานุการ              
      

 
 
 
     มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 
1076/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป ฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
เรียบรอยแลว 
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16. การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
     และคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ 
     เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพ          
ได บุคคลท่ีมีความสามารถทางวิชาการและมีความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับนโยบายและ         
ทิ ศทางการพัฒ นาด าน วิชาการของมหาวิทยาลั ย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2560 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบ 
การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสายวิชาการใหม ดังน้ี  
    1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนประธานกรรมการ 
    2) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลดานวิชาการ 
เปนรองประธานกรรมการ 
    3) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลดานวิจัยเปนกรรมการ 
    4) หัวหนาหนวยงานท่ีจะบรรจอุาจารยเปนกรรมการ 
    5) หัวหนาสาขาวิชาท่ีจะบรรจอุาจารยเปนกรรมการ 
    6) ผูทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชา (1 คน) เปนกรรมการ 
    7) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสํานักวิชา (ไมเกิน 2 คน) 
เปนกรรมการ 
    8) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 
เปนเลขานุการ 
    9) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนทรัพยากรมนุษย
และองคกร เปนผูชวยเลขานุการ  

 
 
     มห า วิท ยาลั ย ได อ อกคํ าสั่ ง  ต าม คํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี 1077/2560 เรื่อง 
แต งตั้ งคณ ะกรรมการสรรหาและคัด เลือก 
พนักงานสายวิชาการ ฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 
2560 เรียบรอยแลว 

 

17. การปรับปรุงระบบการจางพนักงานสายปฏิบัติการ 
     วิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
     เพ่ือให เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยและ
พนักงาน และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการสรางขวัญ
และกําลังใจของพนักงาน ใหพนักงานปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ เพ่ิมผลิตภาพ สงผลใหมหาวิทยาลัยเปนองคกร
สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยได เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบปรับ
ระบบการจางพนักงานจากเดิมพนักงานสัญญาจาง           
เปนพนักงานสัญญาประจํา  
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบ
ระบบการจางพนักงานสัญญาประจํา ตาม (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการทําสัญญาจาง
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  พ.ศ. 2560 
 

       มห าวิทยาลั ย ได ออกประกาศฯ เรื่อ ง 
หลักเกณฑและวิธีการทําสัญญาจางพนักงาน          
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป พ.ศ. 
2560 ฉบับลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560            
ไวเปนแนวปฏิบัติโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
ออกประกาศเปนตนไป และไดดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
        1. จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจการขอ
กําหนดตํ าแหน งระดั บ ชํ าน าญ การ ระดั บ
เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ใหพนักงาน
ทราบเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนง 
       2. จัดทําคูมือการขอกําหนดตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญ
พิเศษ และประชาสัมพันธใหพนักงานทราบ           
ผานทางระบบออนไลน 
       3. จัดทําแผนการฝกอบรมเพ่ือใหสอดรับกับ
การเขาสูตําแหนงของพนักงานเรียบรอยแลว 
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18. ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขการจาย 
     คาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานท่ีผานเกณฑ 
     การประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2560 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑและเง่ือนไขการจายคาตอบแทนพิเศษหรือ
โบนัส สําหรับพนักงานท่ีผานเกณฑการประเมินผลงาน 
ประเภทพรีเมียม ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หรือตามรอบป
การข้ึนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2561 เปนตนไป 
และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศฯ ตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ พรอมกับวาระ
เรื่องการขออนุมัติวงเงินการข้ึนเงินเดือนพนักงาน 
ประจําปงบประมาณ 2561 

     มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานพัฒนาและ
ป รับ ป รุ งระบ บ ป ระ เมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน                     
ของพนักงานฯ ไดปรับรายละเอียดเกณฑพรีเมียม
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560             
โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติวงเงินการข้ึน
เงินเดือนพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
เพ่ื อตอบ แท น ผลการป ฏิ บั ติ งานป ระจํ าป
งบประมาณ 2560 ในอัตรารอยละ 6 แยกเปน
การข้ึนเงินเดือนรวมของพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ
เขาเกณฑ ท่ีจะไดรับการข้ึนเงินเดือนประจําป  
รอยละ 5.80 และจายคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานท่ีมีผลงานผานเกณฑ ประเภทพรีเมียม 
ร อยละ 0 .20  และ เห็ น ชอบ น โยบ ายแล ะ
หลักเกณฑการข้ึนเงินเดือนพนักงานประจําป
งบประมาณ 2561 โดยมหาวิทยาลัยไดออก
ป ระกาศฯ  เรื่ อ ง  ห ลั ก เกณ ฑ แล ะ เ ง่ือน ไข             
การจายคาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานท่ีผาน 
เกณฑการประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม  
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรียบรอยแลว 

 

19. การพิจารณาจางผูเกษียณอายุในมหาวิทยาลัย 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติขอให
มหาวิทยาลัยศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการขยายอายุ
เกษียณของพนักงานท่ีทํางานลักษณะตางกัน และระบบ 
การจางผูเกษียณอายุในชวงกลุมอายุตั้งแต 60 - 65 ป และ
การจางผูเกษียณอายุหลัง 65 ปข้ึนไป  

     มหาวิทยาลัยอยูระหวางศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
การขยายอายุ เกษียณของพนักงานท่ีทํางาน
ลักษณะตางกัน และระบบการจางผูเกษียณอายุ
ในชวงกลุมอายุตั้ งแต  60 – 65 ป  และการจาง 
ผูเกษียณอายุหลัง 65 ป ข้ึนไป ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

20. การกําหนดกรอบตําแหนงและสดัสวนภาระงาน 
       ตําแหนงบริหารจัดการ  
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม  
ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติ
เห็นชอบเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบริหาร
จัดการ (หัวหนางาน หัวหนาฝาย และหัวหนาสวน) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ และเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง
ตําแหนงบริหารจัดการ จํานวน 53 อัตรา โดยใหไดรับ
คาตอบแทนและดําเนินการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนง
บริหารจัดการตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
พรอมท ั้งเห็นชอบสัดสวนภาระงานของตําแหนงบริหาร
จัดการ (หัวหนาสํานักงานอธิการบดี หัวหนาสวน หัวหนาฝาย 
และหัวหนางาน หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทา) ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และใหใชเปน
แนวปฏิบัติตอไป 

     1. มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
สําหรับแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหาร
จัดการ รุนท่ี 1” เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2560 โดยมี
รักษาการแทนอธิการบดีเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  
     2. มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมช้ีแจงทําความ
เขาใจ หัวขอ “การขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2” เมื่อวันท่ี 7 
กันยายน 2560 โดยรักษาการแทนอธิการบดีไดให
แนวคิดเชิงนโยบายในการพัฒนาความกาวหนา             
ในอาชีพของมหาวิทยาลัย  
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3.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  จํานวน 4 ประเด็น 
 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. ขอบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน  
     ขอใหปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการบริหารหนวย
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอบังคับฯ  
วาดวย การเงินและทรัพยสิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559           
ใหชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

    สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบฯ วาดวย        
การบริหารหนวยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย           
พ.ศ. 2559 และออกขอบังคับฯ วาดวยการเงิน
และทรัพยสิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยท้ัง  
สองฉบับประกาศใชเมื่อวันท่ี  30 ธันวาคม 2559 

 

2. การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
    ในประเด็นตาง ๆ  
    2.1  ใหความเห็นชอบการดําเนินการดานงบประมาณ
ตาง ๆ  ไดแก งบประมาณประจําป การกันเงินไวจาย
เหลื่อมป ปงบประมาณ 2559 และพิจารณาการใชเงิน
เหลือจายประจําปงบประมาณ 2559 สําหรับการ
ดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมใหม  
 
    2.2 พิจารณาโครงการ  wu condo  ซึ่ งเปนการ
กอสรางหอพักนักศึกษา จํานวน 4 หลัง ขอยืมเงินจาก
มหาวิทยาลัย วงเงิน 300 ลานบาท โดยทยอยเบิกจาย 
และกําหนดจายคาตอบแทนใหกับมหาวิทยาลัย อัตรา
รอยละ 3.5    
 
 
    2.3 การพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน จํานวน 3 บริษัท  ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย จํากัด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ไทยพาณิชยจํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งแตละบริษัทบริหารเงิน
มหาวิทยาลัย 350 ลานบาท วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,050 
ลานบาท  และไดพิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมจากเดิม  1,000 
ลานบาท เปน 1,050 บาท  เงินสวนท่ีเพ่ิมจากกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย รวม 50 ลานบาท   
   2.4 พิจารณาการเบิกจายท่ีไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ  
วาดวยการเงินและทรัพยสิน ขอ 17 ซึ่งกําหนดไววา 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณใด ใหเบิกจายจาก
งบประมาณในปงบประมาณน้ัน  กรณี ท่ีมีคาใชจาย         
คางจาย ใหตั้ งค างจายไวและให กันเงินไว เบิกจาย          
ในปงบประมาณถัดไป   
   2.5 พิจารณาขอตกลงการบริการรวมของมหาวิทยาลัย 
คลีนิคเทคนิคการแพทย  และบริษัท บลูเฮลท จํากัด            
โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาความ
เช่ียวชาญดานวิชาการของคณาจารยและการเปนหอง 
ปฏิบัติการใหแกนักศึกษา   
 

      
 
    2.1 การกันเงินไวจายเหลื่อมป 7 รายการ  
ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว และการใช เงิน 
เหลือจายปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการแลว 
และในสวนของการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ
อางเก็บนํ้าทางเขามหาวิทยาลัยน้ัน ขณะน้ีอยู
ระหวางการดําเนินการกอสราง 
    2.2 มหาวิทยาลัยไดลงนามในสัญญากอสราง 
เลขท่ี 135/2560 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
ผูรับจาง บริษัท ฟอรคอน จํากัด วงเงินรวม 
310,650,000 บาท เปนรายการกอสรางจํานวน          
2 รายการ คื อ  หอพัก นักศึ กษาและหอพัก
บุคลากรในสัญ ญ าเป นการก อสร างหอพัก
นักศึกษา 4 หลัง จํานวน 263,226,568.01 บาท   
    2.3 มหาวิทยาลัยไดลงนามในสัญญาเรียบรอย
แล ว เมื่ อ วัน ท่ี  2 6  ม ก ราค ม  25 60  อั ต ร า
ผลตอบแทนจากการบริหารงานของเดือน
กันยายน 2560 รอยละ 4.18     
 
 
 
 
 
   2 .4 มหาวิทยาลั ย ได ดํ า เนินการ เบิกจ าย          
จํานวน 5 รายการ วงเงิน 579,670.73 บาท 
เรียบรอยแลว    
 
 
 
   2.5 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทําขอตกลง          
การบริการรวมของมหาวิทยาลัย คลีนิคเทคนิค
การแพทย และบริษัท บลูเฮลท จํากัด เรียบรอย
แลว 
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
3. (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
    คัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ 
    ของมหาวิทยาลัย 
    เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการอนุญาต การใหสัมปทาน การให
สิทธิ หรือการใชประโยชนในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
รวมท้ังเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย และเพ่ือใหสอดคลอง
กับ ขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการนโยบายการใช
เอกชนรวมลงทุนในกิจการภาครัฐ    

 
     ม ห า วิ ท ย าลั ย ได นํ า เรื่ อ ง น้ี เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการ
ประชุม เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 และได
ออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชแลว
และออกประกาศฯเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560  

 

4. การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
ประเด็นตางๆ 

  4 .1 การพิจารณาทบทวนอัตราค าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2561 เวนแต
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร และ
สํานักวิชาเภสัชศาสตร ปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เต็มท้ังจํานวน 

4.2  พิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สํานักวิชาแพทยศาสตร 

 

4.3  พิจารณาเห็นชอบงบประมาณคาออกแบบ 
การก อสรางอาคารพิ พิ ธภัณ ฑ ธรรมชาติ  จํ านวน 
6,150,000 บาท เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพในการจัด
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรทองถ่ินระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 
พ.ศ. 2563 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทยประโยชนแทแกมหาชน ในป พ.ศ. 2564  
พิจารณาใชเงินสะสมท่ีปลอดภาระผูกพัน    

4 .4 เห็ น ชอบ ร า งแผน งบป ระมาณ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนงบประมาณแบบสมดุล มี
รายรับ - รายจาย รวม 1,790,044,500 บาท  โดยให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย  
ดานการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานกีฬาและสุขภาพ 

 
 
 
4.5 เห็นชอบแผนงบประมาณประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2661 หนวยวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ /โครงการ/
เ งิ น ส นั บ ส นุ น ร ะ ห ว า ง ป  ใน ภ า พ ร ว ม ร า ย รั บ 
224,156,200 บาท รายจาย 187,293,580 บาท 
คงเหลือสนับสนุนมหาลัย 23,202,700 บาท คงเหลือ
หนวยงาน 23,202,700 บาท 

 

 

 
4.1 และ 4 .2 มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ี

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลว    
ในการประชุม เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560  
สําหรับในสวนของการจัดทําประกาศอัตรา
ค าธรรม เนียมการศึ กษาระดั บปริญ ญ าตรี                
ปการศึกษา 2561 อยูระหวางการนําเสนอ
อธิการบดลีงนาม 

4 .3 มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการ
ประชุม เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 และ
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ         

 

 

4 .4   มหา วิทยาลั ย ได นํ า เรื่ อ ง น้ี เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการ
ประชุม เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2560  ในวงเงิน
งบประมาณ ท้ังสิ้ น  1 ,711,128,200 บาท   
โดยให เพ่ิ มค าใช จ าย ในส วนของเงินสมทบ 
การก อ ส ร า งอ าค าร เรี ย น รวม  6  จํ าน วน 
2 2 ,5 4 7 ,0 0 0 0  บ าท  เป น งบประมาณ 
แบบขาดดุล 

4.5 - 4.6  มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องน้ีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวในการ
ประชุม เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2560    
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
4.6 เห็นชอบแผนงบประมาณประจําป งบประมาณ

พ.ศ. 2561 ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน
งบประมาณแบบขาดดุล คาดวาจะมีรายรับจากการ
ดําเนินงานในวงเงินรวมท้ังสิ้น 14,730,000 บาท และ
มีรายจายจากการดําเนินงานท้ังสิ้น 56,543,760 บาท 
เปนงบประมาณขาดดุลจํานวน 41,813,700 บาท 
พิจารณาจัดสรรเงินสะสมจากกองทุนท่ัวไป 

4.7 เห็นชอบการจัดสรรเงินสะสมจากกองพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 
จํานวน 22,547,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
2 .7  มห า วิท ย าลั ย ได นํ า เรื่ อ ง น้ี เสน อ 

สภามหาวิทยาลั ย เพ่ื อพิ จารณ าอนุมั ติ แล ว 
ในการประชุม เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2560   
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  

 
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  จํานวน 3 ประเด็น 
 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน   
      1.1 ขอใหนําเอกสารการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบดวย 
      1.2 หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดเวลาใน
แผนปฏิบัติการของหนวยตรวจสอบภายใน ใหมีเวลา
สํารอง แตประสิทธิภาพในการทํางานเหมือนเดิมเพ่ือจะ
ไดมีเวลาในการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับนอกเหนือจากแผนฯ 
ท่ีกําหนดไวลวงหนาแลว  
     1.3 ขอใหหนวยตรวจสอบภายในพิจารณาปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณ 2560 ดังน้ี      
   1) ตรวจสอบวาแผนงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีอยูในแผนปฏิบัติการฯ ไดตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร
ระยะยาว 20 ป  และกลยุทธระยะกลาง 4 ป  หรือไม 
อยางไร โดยให เนนตรวจสอบโครงการท่ีอยู ในแผน
ยุทธศาสตร 
 2) ควรติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผน โดยเฉพาะผลการดําเนินการดานการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการใหมากข้ึน 
 3) ขอให สํ ารวจวาหน วยงานต าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินคุณภาพของหนวยงาน
ห รื อ ไม  อ ย า ง ไร   แ ล ะ ห าก ห น ว ย งาน ใด มี แ ล ว               
หนวยตรวจสอบภายในจะตองติดตามผลวาหนวยงาน     
น้ันไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไวหรือไม หลังจากน้ัน 
จะไดนําขอมูลท่ีไดรับจากทุกหนวยงานมาพิจารณาวา 
เปนอยางไรบางซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถใชประโยชน
จากขอมูลในสวนน้ีไดมาก   
 
   

    ตามขอ 1.1 หนวยตรวจสอบภายในไดนํา
ขอเสนอแนะไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
หนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 
2559 เรียบรอย  และตามขอ 1.2 และขอ 1.3 
หนวยตรวจสอบภายในไดนําขอเสนอแนะไป
ดําเนินการตอไปแลว 
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2. ความคิดเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการฯ  
   ตอฝายบริหารมหาวิทยาลัย  
     2.1 ขอใหอธิการบดีไปพิจารณากําหนดนิยามหรือ 
คําจํากัดความของคําตาง ๆ ท่ีเคยใชอยูเดิม เชน “เมือง
มหาวิทยาลัย” “Active Learning” “ความเปนสากล” 
เปนตน  และคําตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนมาใหม เชน “ศูนย
ความเปนเลิศ” “World Class University” “ลูกคา” 
“Stakeholder” เปนตน เพ่ือให ทุกฝายได เกิดความ
เขาใจท่ีถูกตองและชัดเจนตรงกัน แลวนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลังจากน้ันฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดาํเนินการตามแนวทางท่ีสภา
มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไว และคณะกรรมการฯ 
จะไดติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
      2.2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รายงานการดําเนินการตามระบบ             
การควบคุมภายใน  และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเสร็จเรียบรอย และไดผานการประเมิน 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว ขอใหฝายเลขานุการฯ 
นํ าเสนอคณ ะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลฯ เพ่ือทราบดวย 
 
     2.3 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการหารายได
เสริมโดยท่ีมหาวิทยาลัยไมตองมีการลงทุน เชน การประมูล
เพ่ือติดตั้งภาพสินคาในศูนยกีฬาของมหาวิทยาลัย เปนตน 

 
 
     2.1 อธิการบดีไดมอบหมายใหสวนนิติการ  
กําหนดคําจํากัดความหรือคํานิยามของคําตาง ๆ  
ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึนมาใหม  
     สวนนิติการไดวางแนวทางในการจัด ทํา             
คําจํากัดความ หรือคํานิยามดังกลาวไว เปน
ข้ันตอน ดังน้ี 
       (1) รวบรวมขอมูลขอมูลของคําจํากัดความ
หรือคํานิยามตาง ๆ ตามท่ีเคยกลาวไว 
       (2) เมื่อไดขอมูลเก่ียวกับจํากัดความหรือ        
คํานิยามแลวจะไดนํามาวิเคราะห ท้ังน้ีจะไดทราบ
วาคําจํากัดความเก่ียวของกับหนวยงานใดบาง 
เพ่ือจะไดหารือรวมกัน 
       (3) เมื่อไดรวบรวมขอมูลท้ังหมดแลวจะได
นํามาวิเคราะหหรือสังเคราะห 
       (4) จัดทําบันทึกสรุปเสนออธิการบดี 
     ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการตาม (1) 
     2.2 มหาวิทยาลัยไดนํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 และ
ประจําปการศึกษา 2559 แจงใหคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ รับทราบแลว สําหรับ  
รายงานการดําเนินการตามระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของจะไดนําเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ เพ่ือทราบตอไป 
     2.3 มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะในเรื่องน้ี
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน  
   ประจําปงบประมาณ 2561 
     3.1 การตรวจสอบการเงินและบัญชีซึ่งดําเนินการ 
ปละ 1 ครั้งกอนสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
เพราะเปนการตรวจสุมจึงไมควรใชเวลาในสวนน้ีมากนัก  
และเพ่ือไมใหทํางานซ้ําซอนกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
     3.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ควรเปนการ
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย
ความถูกตอง ดังน้ัน เจาหนาท่ีหนวยตรวจสอบภายใน
ควรศึกษาและทําความเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับ 
แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ  

 
 
     หนวยตรวจสอบภายในไดนําขอเสนอแนะ       
ในเรื่องน้ีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  รวมถึง 
จะตองติดตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในประเด็น 
ท่ีเก่ียวของดวย 
     3.3 การสอบทานความเสี่ยง ควรเขาไปตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง และการระบุความเสี่ยงใหตรงตาม
ความเปนจริง โดยพิจารณาจากท่ีมาของแตละเรื่องแลว 
และใหความคิดเห็นท่ีไมเปนอคติ 
    3.4 การตรวจสอบระบบงาน ควรนําประเด็นจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสนใจและหวงใย มาพิจารณา
เรียงลําดับความสําคัญ  
     3.5 งานใหคําปรึกษา ควรวิเคราะห เรื่องท่ีจะให
คําปรึกษาใหชัดเจน  
     3.6 การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ควรพิ จารณ าดํ า เนิน งานเฉพาะ ท่ี เก่ี ยว กับหน วย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือลดภาระงานท่ีไมเก่ียวของออกไป  
     3.7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ควรเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
เพราะเปนเรื่องใหญและสําคัญของมหาวิทยาลัย 

  

 
 

5.  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  จํานวน 5 ประเด็น 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การจัดทําแผนฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 
1 .1   แผน รับมื อสถานการณ ฉุก เฉินด าน ระบบ
เทคโนโลยี 

    (1) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทําแผนฯ ออกมาไดดี
และมีความละเอียด ซึ่งขอใหมีการซักซอมแผนตอไป  
    (2) ขอใหหนวยงานไดทดลองกูคืนขอมูลตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอเพ่ือการควบคุมท่ีดีและใหมั่นใจไดวาขอมูล 
ท่ีเก็บไวสามารถนํากลับมาใชงานไดจริง  
   (3) ปจจุบันภัยคุกคามดานสารสนเทศมีหลากหลาย
และพัฒนาความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ เชน ในปจจุบัน  
มีภัยจากมัลแวรท่ีเรียกวา Ransomware ซึ่งเปนการ
เรียกคาไถ โดยใชขอมูลของหนวยงานเปนตัวประกัน 
ดังน้ัน ขอใหศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลมีความระมัดระวังและ
ศึกษาขอมูลภัยจูโจมใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ และแจง
เตือนไปยังบุคลากรใหรับทราบและระมัดระวังโดยท่ัวกัน   
    (4) จากการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญใชอีเมลสวนตัว
ในการติดตอประสานงานกับภายนอก ดวยกลาววาอีเมล
ของมหาวิทยาลัยมีปญหาบอยครั้ง ในเรื่องดังกลาวจึง 
ขอใหศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลระบบอีเมลของ 

 
     มหาวิทยาลัยโดยศูนย เทคโนโลยีดิ จิ ทัล          
ไดดําเนินการสํารองขอมูลท่ีสําคัญในรูป Second 
Site อยางสม่ําเสมอ และมีแผนการจัดเก็บขอมูล
ท่ีแนนอน ไดแก ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส 
(ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) ระบบทะเบียนนักศึกษา 
(ศูนยบริการการศึกษา) ระบบหองสมุด (ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา) ระบบบริหารและ
จัดการครุภัณฑเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) รวมถึงไดดําเนินการ ดังน้ี  
     (1) มีการแจงแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเจาหนาท่ี 
ฝายตาง ๆ ใหรับทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
     (2) สําหรับการจูโจมใหม ๆ ศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดติดตามระบบการแจงเตือนของ Uninet 
และ ThaiCert และจัดส งบุคลากรไปอบรม
เก่ียวกับระบบความปลอดภัยของเครือขาย  
จัดโดย Uninet และ สวทช นอกจากน้ีเมื่อมีไวรัส 
หรือการจูโจมลักษณะใหม ๆ จะมีการแจงเตือน 
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มหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานอยางตอเน่ืองไดมากข้ึน 
เน่ืองจากอีเมลของหนวยงานยอมมีความเหมาะสมใน
การติดตอเรื่องงานมากกวาอีเมลสวนตัว 

ไปยั งผู ใช ระบบ เพ่ือ ให เพ่ิ มการสั งเกตและ
ระมัดระวัง 

 

1.2  แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย   
    (1 ) เ พ่ื อ ให ก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย งใน เรื่ อ ง น้ี มี
ประสิทธิภาพควรจัดทําขอมูลสถิติอยางตอเน่ืองเก่ียวกับ
ระดับนํ้า ระดับความสูง/ต่ําของพ้ืนท่ีบริเวณตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนขอมูลท่ีจะมีประโยชนในการใช       
เพ่ือการคาดการณและการบริหารดานความปลอดภัย
จากอุทกภัย  
    (2) ควรจัดทําแผนท่ีระดับพ้ืนท่ี ประกาศใหเปนท่ี
ทราบและคุนเคยท่ัวกันอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนใน
การเคลื่อนยาย วัสดุ อุปกรณ ทรัพยสินตาง ๆ หลบนํ้าไป
ยังพ้ืนท่ีท่ีอยูในระดับสูงไดอยางรวดเร็วเพ่ือบรรเทาความ
เสียหาย และ (3) ควรจัดการซักซอมเตรียมรับมือตาม
แผนฯ รับมือเหตุการณฉุกเฉินเปนระยะ ๆ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแผนปองกัน
อุทกภัยและวาตภัย ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯ โดยไดดําเนินการเพ่ิมเติมขอมูลสถิติ
เก่ียวกับระดับนํ้าฝน และระดับความสูง-ต่ํา ของ
พ้ืนท่ีบริเวณตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ไดมีการ
นําเสนอแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย ฉบับ
แกไข ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 26 
มกราคม 2560 แล ว และไดมอบหมายให
หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนตอไป 
 

 

1.3  แผนปองกันและระงับอัคคีภัย    
     (1) ควรตรวจสอบอุปกรณท่ีมีอยูใหครบถวน เชน ถัง
ดบัเพลิง สปริงเกอร สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักจับควัน 
(ถามี) วามีอะไรบางและอยูตําแหนงใดบาง และควร
สํารวจวายังสามารถใชงานไดจริงอยูหรือไม   
    (2) ควรระบุเขตพ้ืนท่ีอันตราย เชน หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรบริเวณท่ีมีถังแกสท่ีใหปลอดประกายไฟ/การ
สูบบุหรี่ ไวในแผนฯ อยางชัดเจน  
    (3) ในบางพ้ืนท่ีควรใหความสําคัญและระบุแผนการ
ดูแลเปนพิเศษ เชน หอพักนักศึกษา ใหตรวจตราอยูเสมอ 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เน่ืองจากเปนแหลงเสี่ยงท่ีมี
นักศึกษาอยูรวมกันจํานวนมาก นอกจากน้ีการซอม
อพยพหนีไฟของหอพักหากฝกซอมในชวงเวลากลางคืน
ดวย จะชวยใหการจําลองเหตุการณสมจริงยิ่งข้ึนและ
สามารถเตรียมความพรอมของนักศึกษาไดมากข้ึน 

(4) ควรระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอเก่ียวกับการขอ
ความชวยเหลือ ใหมีความครบถวน ท้ังเบอรโทรศัพท
ภายในเพ่ือแจงเหตุ และเบอรโทรศัพทภายนอก เพ่ือการ
ขอความชวยเหลือซึ่งควรระบุท้ังหมายเลขกลางและ
หมายเลขของหนวยงานในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหครบถวนและ
ติดประกาศใหเห็นไดชัดเจนท่ัวถึง พรอมใชในการติดตอ
เมื่อเกิดเหตุ 

(5) ควรระบุรายละเอียด แผนซักซอมรับมือกรณี 
การ เกิ ด อั คคี ภั ย /ซ อมอพ ยพ ห นี ไฟ  ท้ั ง ข้ั น ต อน
กระบวนการ ชวงเวลา ใหมีความชัดเจนและควรซักซอม
ดําเนินการจริงเปนประจําทุกป 

    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแผน
ปองกันและระ งับ อัคคีภั ย  โดยได ระ บุแผน          
การบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหม และ        
การ บํ ารุ งรักษาอุปกรณ ดับเพลิ ง โดยมีการ
ตรวจสอบอุปกรณทุก ๆ 4 เดือน เพ่ือใหอุปกรณ 
ใชงานไดตลอดเวลา  รวมถึงมีการกําหนดพ้ืนท่ี
แสดงปาย เขตพ้ืนท่ีอันตราย สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณ
หอพักนักศึกษา มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจําทุกหลัง มีการกําหนดเสนทางหนีไฟ              
ในหอพักทุก ๆ หลัง พรอมแสดงปายท่ีมองเห็นได
ชัดเจน พรอมท้ังมีการระบุหมายเลขโทรศัพท          
รับแจงเหตุฉุกเฉินภายในและภายนอกในแผน
ดังกลาวแลว  ท้ั งน้ี  ได นํ าเสนอแผนปองกัน
อุทกภัยและวาตภัย ฉบับแกไข ในการประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2560 แลว 
และไดมอบหมายใหหนวยงานผู รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนตอไป 
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ในบางพ้ืนท่ีควรใหความสําคัญและระบุแผนการดูแล

เปนพิเศษ เชน หอพักนักศึกษา ใหตรวจตราอยูเสมอ 

โดยเฉพาะเวลากลางคืน เน่ืองจากเปนแหลงเสี่ยงท่ีมี

นักศึกษาอยูรวมกันจํานวนมากนอกจากน้ี การซอม

อพยพหนีไฟของหอพักหากฝกซอมในชวงเวลากลางคืน

ดวย จะชวยใหการจําลองเหตุการณสมจริงยิ่งข้ึนและ

สามารถเตรียมความพรอมของนักศึกษาไดมากข้ึน 

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการฝกซอมอพยพ 
หนีไฟ  ในสถานท่ี 3 หนวยงานท่ีสําคัญ ไดแก 
หอพักนักศึกษา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
และหองทดลองวิทยาศาสตร ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 
     1) หอพักนักศึกษา  สวนกิจการนักศึกษา 
รวมกับ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร หนวยงาน
รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
และดับเพลิ งและการกูภั ย อําเภอท าศาลา  
จัดโครงการฝกซอมอพยพหนีไฟ ใหแกนักศึกษา 
ท่ีอยูหอพักของมหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ  
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 โดยมีการฝกซอม
บริเวณ หอ 4 หอ 5 หอ 7 และหอ 10 และวันท่ี 
6 เมษายน 2560 มีการฝกซอมบริเวณ หอ 16 
หอ 17 และหอ 18 ตั้งแตเวลา 19.00 - 21.00 น.  
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 1,950 คน 
     2) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัด
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความ
ปลอดภัยในสถานท่ีทํางานและการปฏิบัติตน 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม วันศุกรท่ี  17  มีนาคม  
2560 เวลา  10.00 – 16.30 น. ณ  หองระเบียง
บรรณ  1  และพ้ืนท่ีโดยรวมของอาคารบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
47 คน  
     3) หองทดลองศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมใหความรูหัวขอแนว
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  
เมื่อวันอาทิตย ท่ี 9 กรกกฏาคม 2560 ณ หอง
ไทยบุรี อาคารไทยบุรี จํานวนผูเขาอบรม 1,056 คน 
จัดซอมหนีไฟ วันอังคารท่ี 11 และวันพุธท่ี 12 
กรกฏาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการเคมี  อาคาร
เครื่องมือฯ 7 จะซอมหนีไฟอีกครั้งเทอม 2/60 
ประมาณสัปดาห ท่ี  1 ศคว.จัดซอมทุกป  คือ  
ทุกเทอม 1 เทอม 2 ของสปัดาหแรก 
 

1.4  แผนบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม  
 การกอความไมสงบ เหตุระเบิด 
(1) ในแผนซึ่งปรับปรุงใหมมีเพียงเหตุการณระเบิด          

ซึ่งยังขาดรายละเอียดแผนรับมือเหตุการณการกอการ
ราย และชุมนุมประทวงตามช่ือหัวขอท่ีกําหนดไว 

(2) สําหรับเหตุการณระเบิด ควรเพ่ิมเติมการติดตอ
หนวยเก็บกูระเบิด EOD ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ควรเปน

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแผน
เหตุการณ วินาศกรรม การกอความไมสงบ         
เหตุระเบิด โดยเพ่ิมเติม แผนรับมือเหตุการณ 
การกอการราย เพ่ิมเติมขอมูลการติดตอหนวย
เก็บกูระเบิด EOD  รวมถึงการซักซอมรับมือ           
ท้ังน้ี ไดนําเสนอแผนบริหารจัดการเหตุการณ
วินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด            
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(3) ควรมีข้ันตอนการซักซอมรับมือ และดําเนินการ
ซักซอมรับมือตามแผนฯ ตอไป 
 

ฉบับแกไข  ในการประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อ
วันท่ี 26 มกราคม 2560 แลว และไดมอบหมาย
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
ตอไป 

2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

  ความเสี่ยงดานกลยุทธเก่ียวกับการรับนักศึกษา
ไมไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นวา มหาวิทยาลัยอาจจะวิเคราะหปจจัยอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบโครงการได เชน 
การพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี
ความนาเช่ือถือและสรางภาพลักษณวาจบแลวมีงานทํา
ซึ่งจะชวยดึงดูดนักศึกษาได   ควรเสริมเก่ียวกับการ
จัดสรางหอพัก เน่ืองจากทราบวาปจจุบันหอภายใน
มหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ ซึ่งหากมีหอพักท่ีเหมาะสม
อาจจะชวยเพ่ิมความพึงพอใจจากนักศึกษา สําหรับเรื่อง
ความปลอดภัยควรพัฒนาระบบความปลอดภัยใหเปนท่ี
ไววางใจของผูปกครอง เปนตน  

    มหาวิทยาลัยไดพยายามปรับปรุงระบบ
พ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
นักศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน โครงการ
จัดสรางหอพักใหมซึ่งปจจุบันไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว  การปรับปรุงระบบการรักษา
ความปลอดภัยและติดตั้ งกลอง CCTV การ
ปรับปรุงสถานท่ีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนาอยู 
นาเรียนยิ่งข้ึน นอกจากน้ีไดพัฒนาระบบการเรียน
การสอน โดยมุ งเนน เก่ียว กับคุณ ภาพของ
นักศึกษาเปนสําคัญ  ผลักดันการเรียนการสอนใน
รู ป แ บ บ  Active Learning แ ล ะ ก า ร ฝ ก
ประสบการณแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเปนการฝก
ประสบการณแบบเขมขนในสถานประกอบการ
จริง เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให กับนักศึกษาและ
ผูปกครองมากยิ่งข้ึน 

 

2.2 การบริหารความเสี่ยงดานการใชกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

     ในปท่ีผานมามหาวิทยาลัยเคยมีโครงการเก่ียวกับ 
การประมวล ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ         
และขอบังคับแลว แตยังไมไดดําเนินการ เพราะฉะน้ัน           
ในตัวช้ีวัดควรกําหนดวาตองแลวเสร็จตามแผนดวย 
เพ่ือใหมีการดําเนินการจริงอยางเครงครัดยิ่งข้ึน 

    ในปท่ีผานมามหาวิทยาลัยประสบปญหาไมมี
บุคลากรด าน นิติ การซึ่ งดู แลด านกฎหมาย 
กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีชัดเจน  ในปน้ีไดมีการสรรหา
บุคลากรและปรับระบบงานดานน้ีใหสมบูรณ         
มากข้ึน ซึ่ งคาดวาจะสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการใช
กฎหมาย กฎระเบียบ ไดดียิ่งข้ึน 

 

3. การจัดทํ าระดับความเสี่ ยงท่ี ยอม รับได  (Risk 
Appetite) ร ะ ดั บ เ บ่ี ย ง เบ น ท่ี ย อ ม รับ ได  (Risk 
Tolerance) และตัวชี้ วัดการบริหารความเสี่ ยงท่ี
สําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได และระดับเบ่ียงเบนท่ียอมรับได เพ่ือใหการประเมิน
และวิเคราะหขอมูลมีความชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากน้ี  
ควรจัดทํา ซึ่ง KRI จะชวยใหสามารถติดตามสถานการณ
ความเสี่ยงตาง ๆ อยางใกลชิด ไมจํากัดชวงเวลา และเปน
สัญญาณเตือนกอนท่ีความเสี่ยงจะเกิดข้ึน 

 
 
 
 
     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได ระดับเบ่ียงเบนท่ียอมรับได  
และตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ KRI  โดยนําเสนอ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี  3/2560  
เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งในเบ้ืองตนประธาน
กรรมการฯ ไดมอบหมายให ภญ.วีระมล มหาตมวด ี
กรรมการฯ พิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ซึ่ง ภญ.วีระมล มหาตมวดี ไดขอใหมีการแกไข
รายละเอียดของ KRI ขณะน้ีอยูระหวางการปรับปรุง
ขอมูล  
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับนักศึกษา 

ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระบบใหม (TCAS) 
ซึ่งจะนํามาใชในปการศึกษา 2561 จะมีการรับคัดเลือก
นักศึกษาเปน 5 รอบ โดยในแตละรอบจะเปนการ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธท่ีแตกตางกันในการรับ
นักศึกษาในแตละรอบ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมโอกาสในการ
รับนักศึกษาไดมากข้ึน  

 
     ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดประสาน 
งาน ให ผู อํ านวยการศูนยบ ริการการศึ กษา 
นําเสนอขอมูลกลยุทธเขาศึกษาตอระบบใหม 
(TCAS)  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความ เสี่ ยงฯ  ในการประชุมครั้ ง ท่ี  4/2560  
เมื่ อ วัน ท่ี  16 สิ งหาคม 2560 เพ่ื อรับทราบ 
และใหขอเสนอแนะ 
     ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอความกาวหนา
การรับ สมั ค ร นั กศึ กษ ารอบ แรก  Portfolio  
(ครั้งท่ี 1) ตอคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ในการประชุม ครั้ งท่ี  5/2560  
เมื่ อ วัน ท่ี  12  ตุ ล าคม  2560 เพ่ื อ นํ า เสน อ
ความกาวหนา 

 

5. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และความจงรักภักดี
ภายในองคกร 

สิ่งสําคัญท่ีเปนรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางยั่งยืน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจําเปน
อยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี   
ใหเกิดข้ึน ปรับทัศนคติใหบุคลากรรักองคกรและพรอมท่ี
จะทุมเทเพ่ือองคกรอยางแทจริง ท้ังน้ี หลักสูตรการอบรม
ท่ีจะสามารถสนับสนุนใหสวนน้ีได เชน หลักสูตรการสราง
ความจงรักภักดีแกองคกร Brand Royalty เพ่ือทําใหคน
รักองคกร ไมทํารายองคกร ซึ่งการปลูกฝงวัฒนธรรม
องคกรน้ี จะตองเช่ือมโยงบุคคล 3 กลุม ใหพัฒนาไป
พรอมกัน คือ พนักงานรุนเกา พนักงานรุนปจจุ บัน    
และบุคคลท่ีจะเขามาใหมในอนาคต  

 
 
     สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ไดมีแผนงาน
ในการจัดฝกอบรม/กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง 
ความจงรักภักดีภายในองคกรของพนักงาน  
และคาดวาจะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 
2561 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป และวงจรการปฏิบัติงาน  ไวดังนี้            
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
หมายเหตุ * สําหรับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

ประจําปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ ไมไดรวมพิจารณากับฝายบริหาร และไมไดเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบ/แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล          
การดําเนินงานฯ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2560 

รอบคร่ึงแรก

ปีงบประมาณ      

รอบคร่ึงหลงั

ปีงบประมาณ 

กรอบการปฏบัิติงาน 

15 ธ.ค. 59 15 ธ.ค. 59 

* * 

* * 

2 พ.ย. 60 
 

27 เม.ย. 60 
 

9 พ.ย. 60 
 

11 พ.ค. 60 
 

15 พ.ย. 60 
 

15 พ.ค. 60 
 

รางแผน 

รวมพิจารณากับฝายบริหาร 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุมัติแผน 

(ราง) รายงานผลการติดตามฯ 

รวมพิจารณากับฝายบริหาร 
เพ่ือพิจารณา (ราง) รายงานฯ 

เสนอรายงาน 
ตอสภามหาวิทยาลัย 
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หารือกับฝายบริหาร  
กําหนดประเด็นการ

ติดตาม 

ขั้นท่ี 1 

เสนอประเด็นการ
ติดตามฯ เพ่ือขอความ

เห็นชอบจากสภาฯ 

ขั้นท่ี 2 

จัดทํากําหนดการ
ติดตาม ขั้นท่ี 3 

การดําเนินการตาม
กําหนดการติดตามฯ 

ขั้นท่ี 5 

มหาวิทยาลัยจัดเตรียม
ขอมูลเอกสารให
คณะกรรมการฯ 

ขั้นท่ี 4 

คณะกรรมการประชุม
กับฝายบริหารพิจารณา

ผลการติดตาม 

ขั้นท่ี 6 

จัดทํารายงาน 
เพ่ือเสนอสภาฯ 

ขั้นท่ี 7 
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รายนามฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
1.  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการคณะกรรมการ  
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด) 
2.  ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน            ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
     (นางปรีดา  โชติชวง) 
3.  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ  
     (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
4.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา             เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนวยตรวจสอบภายใน  
5.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                     เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนวยตรวจสอบภายใน  
6.  นางสาวกิตติยา  กองผล             เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนวยตรวจสอบภายใน 

7.  นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
8.  นางเสาวณีย  เหล็บเลิศ             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการฯ 
 

 

 
 
 

    คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกับ 
    ผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
   เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 

 

   
 
 
    คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 
   ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
   เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 

 

   
 
    คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 
   โบราณสถานตุมปง  
   เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 

 

 
 
   คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 
   งานพิทักษทรัพยสินและรักษา 
   ความปลอดภัยและจราจร   
   สวนบริการกลาง   
   เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 
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	1) ประเด็นเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และยังพบว่ามาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้องที่จะทำให้ระดับความเสี่...
	(1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับมาตรการบริหารความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงเรื่อง “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักรับรู้” กำหนดให้มหาวิทยาลัย  เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่มาตรการบริหารความเสี่ยง “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาป...
	(2) การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด พบว่า มาตรการ “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” แต่ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลกำหนดเพียง “ร้อยละของศิษย์เก่า ...
	2)  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงบางส่วนมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ผ่านการสอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้ทำให้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง คือ
	2.1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเข้ารับตำแหน่งตามแผน” ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ได้สอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้
	2.2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่าคณะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใ...
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอและสอดคล้องกัน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้
	2) ควรสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
	2.2.2 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานที่และส่วนบริการกลางควรจัดอบรมความรู้ในเชิงป้องกันและปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม  การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด รวมถึงควรซักซ้อมการปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการป้อง...
	2) มหาวิทยาลัยโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลควรเร่งดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และควรสื่อสารทำความเข้าใจในการซักซ้อมแผนเพื่อให้พร้อมจัดการสภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้งควรบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกล้องวงจรปิด...
	3. ด้านระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
	3.2  การตรวจสอบภายใน
	ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงงานการประเมินระบบการกำกับด...
	3.2.1 การตรวจสอบระบบพัสดุ  สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
	ข้อตรวจพบ
	1)  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
	2)  มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
	ข้อเสนอแนะ
	1)  มหาวิทยาลัยควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายยึดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ และควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในประเด็นที่ผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
	2)  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เสื่อมสภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำ โดยพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาว...
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะรวมถึงให้กำกับดูแลไม่ให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก   และให้ตรวจสอบข้อบกพร่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม่  หากม...
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  และให้ส่วนพัสดุจัดการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	3.2.4  การตรวจสอบพิเศษ เรื่องกองทุนพัฒนาสำนักวิชา  หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ตราสัญญาลักษณ์ประจ...
	ผลการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ เข้าใจดีว่าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆ นี้เป็นผลการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากคณะผู้บริหารชุดก่อนหน้า โดยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้มาสานต่อภารกิจปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในช่วงปลา...
	ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	
	ข.  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	การปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ
	2.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงปกติ
	1) ประเด็นเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และยังพบว่ามาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้องที่จะทำให้ระดับความเสี่...
	(1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับมาตรการบริหารความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงเรื่อง “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักรับรู้” กำหนดให้มหาวิทยาลัย  เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่มาตรการบริหารความเสี่ยง “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาป...
	(2) การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด พบว่า มาตรการ “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” แต่ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลกำหนดเพียง “ร้อยละของศิษย์เก่า ...
	2)  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงบางส่วนมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ผ่านการสอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้ทำให้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง คือ
	2.1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเข้ารับตำแหน่งตามแผน” ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ได้สอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้
	2.2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่าคณะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใ...
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอและสอดคล้องกัน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้
	2) ควรสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
	2.2.2 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานที่และส่วนบริการกลางควรจัดอบรมความรู้ในเชิงป้องกันและปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม  การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด รวมถึงควรซักซ้อมการปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการป้อง...
	2) มหาวิทยาลัยโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลควรเร่งดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และควรสื่อสารทำความเข้าใจในการซักซ้อมแผนเพื่อให้พร้อมจัดการสภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้งควรบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกล้องวงจรปิด...
	3. ด้านระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
	3.2  การตรวจสอบภายใน
	ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงงานการประเมินระบบการกำกับด...
	3.2.1 การตรวจสอบระบบพัสดุ  สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
	ข้อตรวจพบ
	1)  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
	2)  มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
	ข้อเสนอแนะ
	1)  มหาวิทยาลัยควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายยึดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ และควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในประเด็นที่ผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
	2)  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เสื่อมสภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำ โดยพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาว...
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะรวมถึงให้กำกับดูแลไม่ให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก   และให้ตรวจสอบข้อบกพร่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม่  หากม...
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  และให้ส่วนพัสดุจัดการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	3.2.4  การตรวจสอบพิเศษ เรื่องกองทุนพัฒนาสำนักวิชา  หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ตราสัญญาลักษณ์ประจ...
	ผลการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ เข้าใจดีว่าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆ นี้เป็นผลการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากคณะผู้บริหารชุดก่อนหน้า โดยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้มาสานต่อภารกิจปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในช่วงปลา...
	ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	
	ข.  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	การปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ
	2.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงปกติ
	1) ประเด็นเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และยังพบว่ามาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้องที่จะทำให้ระดับความเสี่...
	(1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับมาตรการบริหารความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงเรื่อง “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักรับรู้” กำหนดให้มหาวิทยาลัย  เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่มาตรการบริหารความเสี่ยง “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาป...
	(2) การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด พบว่า มาตรการ “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” แต่ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลกำหนดเพียง “ร้อยละของศิษย์เก่า ...
	2)  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงบางส่วนมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ผ่านการสอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้ทำให้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง คือ
	2.1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเข้ารับตำแหน่งตามแผน” ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ได้สอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้
	2.2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่าคณะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใ...
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอและสอดคล้องกัน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้
	2) ควรสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
	2.2.2 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานที่และส่วนบริการกลางควรจัดอบรมความรู้ในเชิงป้องกันและปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม  การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด รวมถึงควรซักซ้อมการปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการป้อง...
	2) มหาวิทยาลัยโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลควรเร่งดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และควรสื่อสารทำความเข้าใจในการซักซ้อมแผนเพื่อให้พร้อมจัดการสภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้งควรบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกล้องวงจรปิด...
	3. ด้านระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
	3.2  การตรวจสอบภายใน
	ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงงานการประเมินระบบการกำกับด...
	3.2.1 การตรวจสอบระบบพัสดุ  สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
	ข้อตรวจพบ
	1)  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
	2)  มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
	ข้อเสนอแนะ
	1)  มหาวิทยาลัยควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายยึดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ และควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในประเด็นที่ผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
	2)  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เสื่อมสภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำ โดยพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาว...
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะรวมถึงให้กำกับดูแลไม่ให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก   และให้ตรวจสอบข้อบกพร่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม่  หากม...
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว  ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  และให้ส่วนพัสดุจัดการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
	ข้อตรวจพบ
	ข้อเสนอแนะ
	3.2.4  การตรวจสอบพิเศษ เรื่องกองทุนพัฒนาสำนักวิชา  หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ตราสัญญาลักษณ์ประจ...
	ผลการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ เข้าใจดีว่าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆ นี้เป็นผลการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากคณะผู้บริหารชุดก่อนหน้า โดยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้มาสานต่อภารกิจปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในช่วงปลา...
	ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	
	1) มาตรการ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ยังไม่สอดคล้องหรือเพียงพอที่จะทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงได้  ได้แก่
	1.1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับมาตรการบริหารความเสี่ยง พบว่า  ความเสี่ยง“ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก รับรู้” กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่มาตรการบริหารความเสี่ยง “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจ...
	เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”  ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายมีเพียงนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าเท่านั้น
	1.2) การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด  พบว่า มาตรการ “สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”  แต่ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล“ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วนร่วม...
	2) ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมาตรการที่ใช้ในการทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ 2560 ไม่ผ่านการรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลก่อนนำมาใช้  ทำให้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  พบว่า
	2.1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ความสามารถในการสรรหาพนักงานเข้ารับตำแหน่งตามแผน”  ไม่สามารถประเมินผลได้  เนื่องจากข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ได้สอบทานความถูกต้องก่อนนำมาใช้
	2.2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด“ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ”  ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผลการตรวจสอบระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่าคณะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ส่วนให...
	ข้อเสนอแนะ
	1) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการ  ตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ    เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอและสอดคล้องกัน  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้
	2) ควรสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
	2..แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต
	1)  การจัดอบรมให้ความรู้ในเชิงป้องกันและปฏิบัติการ  รวมถึงการซักซ้อม การปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการป้องกันเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม้  การเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม  การก่อความไม่สงบ  เหตุระเบิดนั้น ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปแล้วบางส่ว...
	2)  การจัดอบรมและซักซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  การบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติกล้องวงจรปิด  และการบันทึกผลการประเมินสภาวะวิกฤตหรือการทบทวนมาตรการไว้  ของแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการในเร...
	ข้อเสนอแนะ
	1.  มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมความรู้ในเชิงป้องกันและปฏิบัติการ  เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย การเกิดเหตุเพลิงไหม้  การเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด  รวมถึงควรซักซ้อมการปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก...
	2.  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลควรเร่งดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย  และควรสื่อสารทำความเข้าใจในการซักซ้อมแผนเพื่อให้พร้อมจัดการสภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  รวมทั้งควรบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้ง...
	3.1  ระบบการควบคุมภายใน
	3.2  การตรวจสอบภายใน
	ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดำเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และความ รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  โดยให้ครอบคลุมถึงงานการประเมิน ระบ...
	ทั้งนี้  เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความคล่องตัวและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานให้ขึ้นตรงกับอธิการบดี  และเพื่อให้มีการสื่อสารผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึง...
	ในปีงบประมาณ 2560  หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบพัสดุ 2 ครั้ง ระบบการเงินและบัญชี  และตรวจสอบพิเศษ 2 เรื่อง คือ เรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานและระบบงานยานพาหนะ  โดยได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นที่ต้องแก้ไข  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติง...
	3.2.1  ตรวจสอบระบบพัสดุ ครั้งที่ 1  สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบพัสดุ  ตามประเด็นเสี่ยง ในเรื่องการดำเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง  และหาสาเหตุในประเด็นที่มีการ...
	1)  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
	ข้อเสนอแนะ
	1.  กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายยึดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558  อย่างเคร่งครัด  โดยเฉ...
	2.  ควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในประเด็นที่ผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง  และควรสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่ 11 เป็นต้นไปอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอย่างครบถ้วน
	3.  ควรจัดเก็บหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการตรวจการจ้างงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงผลการตรวจรับ  เช่น  รายงานการประชุมตรวจการจ้าง  เป็นต้น
	2)  มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
	ข้อเสนอแนะ
	3.  ผลประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยโดยรวม
	ข้อเสนอแนะ
	3.2.4  ตรวจสอบพิเศษ  เรื่องกองทุนพัฒนาสำนักวิชา  ได้รายงานต่ออธิการบดีแล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ตราสัญญาลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2...
	4.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ
	4.2  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  (Balanced Scorecard)
	3) การปรับชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ  เป็นชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
	2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  2560  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า  ไม่ควรเป็นภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน   แต่ควรเป็นภาระงานของฝ่ายบริหารระดับสูง


	
	ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	
	3.1  สรุปเรื่อง
	ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยคาบเกี่ยว 2 รายงาน  คือ  รายงานการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  และรายงานการควบคุมภายในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  ทั้งนี้ เป็นผล...

	
	ตารางที่ 7  ผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ


