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กรอบและขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
และผลการปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 
 
 

        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตอไป เรียกวา 
“คณะกรรมการฯ”) ไดกําหนดไววา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๑   
จะดําเนินการภายใตกรอบและขอบเขตงาน จําแนกเปนดาน ๆ ดังตอไปนี ้
 

ก.  คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย (Site Visit)     
1. คณะกรรมการฯ จะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง 
2. คณะกรรมการฯ จะประชุมรวมกับผูแทนสํานักงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภาค 14 (สตง.)  

ปละ 2 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือแนวปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นท่ี สตง. ไดตรวจพบ มีความหวงใย และ
ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีถูกตอง เหมาะสม และแกไขตอไป 
 

ข.  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ โดยองครวม (Holistic Approach)   
  ฝายบริหารไดนําแผนยุทธศาสตร 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรและ            
แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบแลว ดังนั้น           
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในองครวมเพ่ือใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนฯ โดยจะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใน 2 ดานหลัก ไดแก  
  1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561  

         จะติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือหาขอสรุปและแสดงความเห็นวา ฝายบริหารไดดําเนินการตามแผนฯ อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธิ์ 
เปนไปโดยประหยัด และคุมคาหรือไม เพียงใด ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดําเนินการในดานระบบ            
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดานระบบการบริหารความเสี่ยง และดานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ควบคูกันไปดวย       
  2. รายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ 2561 รวมถึงสถานะทางการเงิน 
   2.1 จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานการหารายได และดานคาใชจายวา
เปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ หรือไม อยางไร 

  2.2 คณะกรรมการฯ มีความหวงใยตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเกรงวาอาจจะ
ประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือมีกระแสเงินสดสํารองไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ
และกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีความจําเปนและเรงดวนจํานวนมาก ดังนั้น จะติดตาม ประเมินผล และ
รายงานขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง เนื่องจากเห็นวาทรัพยากรดานการเงิน
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
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 กรอบและขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
 

 ก 
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ค. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach)  
 1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย จะมุงติดตามประเมินผลการดําเนินงาน          
ในประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ไดแก (1) จํานวนนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษา (2) การพัฒนาสูความเปนสากล และ (3) การรวมทุนกับภาคเอกชน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการฯ จะใหความ 
สําคัญกับเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยไดประชุมหารือ มีมติ ขอสังเกต
หรือขอเสนอแนะ โดยจะติดตามวาฝายบริหารไดนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงพัฒนาใหเกิดผลดีแก
มหาวิทยาลัยอยางไร เพียงใด หรือไม หากมิไดดําเนินการเปนเพราะเหตุผลใด  

3.  เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ิมเติม 

 

 

วิธีดําเนินการของคณะกรรมการฯ  มีดังนี้    
    1. คณะกรรมการฯ จะนําเอาระบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลฯ โดยองครวม ใหเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
และมีความเหมาะสม     
 2.  กลไกท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีคณะกรรมการฯ จะใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ คือ 
หนวยตรวจสอบภายใน ซ่ึงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูชวยเลขานุการคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ  
ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะแบงและมอบหมายงานใหหนวยตรวจสอบภายในรับไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของอยางชัดเจน โดยอยางนอยจะรวมถึงการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และงานตรวจสอบดานการพัสดุ ในการนี้ จะใหหนวยตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบ
แบบ risk - based ใชวิธีทดสอบแบบ walkthrough และจัดทํากระดาษทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจาก
การตรวจสอบและผลการวิเคราะหของหนวยตรวจสอบภายในไวเปนอยางดีเพ่ือประโยชนในการอางอิง อีกท้ัง
จะไดจัดวาระใหหนวยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหนาของงานท่ีไดรับมอบหมายตอคณะกรรมการฯ 
อยางสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากใหหนวยตรวจสอบภายในเปนผูประสานงานหลักกับ สตง. ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอ่ืนใดท่ีรองอธิการบดี           
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายใหปฏิบัติดวย  

 

การรายงาน  คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายงานเปน 2 งวด ไดแก  
  1. งวดการประเมิน 6 เดือนแรก จะรายงานผลในทุกดานใหมีขอมูลมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได แตใน
บางดานขอมูลตาง ๆ ท่ีเสนออาจเปนเพียงขอมูลความคืบหนา ยังไมใชขอมูลผลงานท่ีมีความสมบูรณ   
  2. การรายงานงวดป จะรายงานผลในทุกดานใหมีความสมบูรณมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได โดยจะ
ประสานงานใหฝายบริหารสงขอมูลท่ีเก่ียวของมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เปนขอมูลและความคิดเห็นท่ีดีตามท่ีควร เพ่ือสภามหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชประโยชน
ประกอบการตัดสินใจในการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยดานการกํากับดูแลงานของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป  
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       ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน              
ของมหาวิทยาลัยรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
       คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 
 

1.  ผลการตรวจเย่ียมและการประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการฯ ไดตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับผูบริหาร เม่ือวันท่ี 9 - 10 เมษายน 

2561 สรุปผลไดดังนี้ 
1.1  ผลการประชุมรวมกับอธิการบดีและรองอธิการบดี  

     คณะกรรมการฯ ไดหารือและเรียนถามความกาวหนาและปญหาอุปสรรค (ถามี) เก่ียวกับ
โครงการศูนยการแพทยฯ ซ่ึงอธิการบดีไดใหขอมูล สรุปไดดังนี้ 

1.1.1  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและทีมงานเพ่ือรับผิดชอบงานดานตาง ๆ ไวอยาง
ชัดเจนท้ังในสวนของการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ เพ่ือใหเสร็จเรียบรอยตามแผนท่ีกําหนดไว และในสวน
ของการเตรียมความพรอมดานอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเปดใหบริการของศูนยการแพทยฯ อยางเต็มรูปแบบ 
โดยอธิการบดีไดกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดวยตนเองอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการฯ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย
และควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคของศูนยการแพทยฯ   

1.1.2  มหาวิทยาลัยไดปรับแบบการกอสรางฯ ในบางพ้ืนท่ีใหม ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีเปนไปอยางคุมคา ตรงตามความตองการของผูใชงานและมีปริมาณพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนมากกวาเดิม 

1.1.3  มหาวิทยาลัยไดเรงรัดใหผูรับจางดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จและเบิกจายเงิน         
ครบ 18 งวดตามแผนในปงบประมาณ 2561 ท้ังนี้  เพ่ือสํานักงบประมาณจะไดอนุมัติงบประมาณสําหรับ 
การกอสรางฯ อีก 10 งวด ในปงบประมาณ 2562 

1.1.4  ในปงบประมาณ 2562 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือเครื่องมือ
และอุปกรณ  ประมาณ 68 ลานบาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผู อํานวยการศูนยการแพทยฯ เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 

1.1.5  ในการสรรหาบุคลากรตําแหนงอาจารยแพทย มหาวิทยาลัยไดอนุมัติอัตรากําลังรองรับ
ไวแลวและมอบหมายใหคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรไปสรรหา ซ่ึงทราบวายังมีปญหาในเรื่องนี้อยูและมักจะได
แพทยท่ีเพ่ิงจบมาใหมเขามาทํางาน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. คณะกรรมการฯ ไดทราบวา ประชาคมวลัยลักษณไดแสดงความชื่นชมอธิการบดีท่ีมี 

ความมุงม่ัน ตั้งใจ และอุทิศเวลาทํางานเพ่ือพัฒนางานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องจนนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในหลาย ๆ ดาน 
   2. มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทย พ.ศ. 2559 รองรับ
การบริหารงานของศูนยการแพทยฯ รวมถึงไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ และ 
 

ก.  การตรวจเยี่ยมมหาวทิยาลัย (Site Visit) 

ผลการปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ  
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คณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ เพ่ือทําหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวของไวเรียบรอยแลว แตเม่ือพิจารณาหนาท่ี
ของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนตามคําสั่งขางตนลวนเปนหนาท่ีท่ีจะเกิดข้ึนหลังศูนยการแพทยฯ เปดดําเนินงาน
แลวเปนสําคัญ  คณะกรรมการฯ จึงมีขอหวงใยงานดานตาง ๆ ท่ีตองทําในชวงเวลาท่ีเปลี่ยนผานระหวาง          
การกอสรางอาคารและการเตรียมการดานสําคัญอ่ืนทุกดานกอนการเปดดําเนินการศูนยการแพทยฯ อยางเต็ม
รูปแบบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีภารกิจมากมายในการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหคืบหนาและเสร็จเรียบรอย
ทันตามกําหนดเวลาท่ีจะเปดดําเนินการศูนยการแพทยฯ ท้ังดานการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และดาน
อ่ืนท่ีลวนสําคัญนอกเหนือจากอาคาร เชน ดานบุคลากร ดานอุปกรณและเครื่องมือแพทย หองปฏิบัติการ 
(Lab) และอุปกรณหองปฏิบัติการ ตลอดจนดานยาและเวชภัณฑ เปนตน ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นวาจะ
ใหการตัดสินใจปญหาอุปสรรคทุกเรื่องพุงตรงมาท่ีอธิการบดีนั้นยอมไมควร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
มอบหมายใหมีผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหรับผิดชอบโครงการนี้เปนการเฉพาะในลักษณะเปน 
Project Manager ภายใตการกํากับดูแลบังคับบัญชาโดยใกลชิดของอธิการบดี และพึงมีคณะผูดําเนินงาน 
หรือ Steering Committee ชุดหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเต็มเวลาโดยมีเปาหมายมุงใหศูนยการแพทยฯ สําเร็จลุลวงลง
ตามแผนงานและเปาหมายเวลาเพ่ือเปนเครื่องมือในการทําหนาท่ีของ Project Manager โดยคณะกรรมการฯ 
เห็นวา บุคคลท่ีจะเปน Project Manager และผูท่ีจะรวมอยูใน Steering Committee นี้ควรมีความรอบรู
และหรือประสบการณเปนอยางดีในการจัดตั้งศูนยการแพทยขนาดใหญ ซ่ึงจะไดชวยงานอธิการบดีไดมาก
เนื่องจากอธิการบดีมีภาระงานสําคัญดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกมากดานดวยกัน หากตองแบกภาระเอง        
ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องศูนยการแพทยฯ ซ่ึงมีสิ่งท่ีตองดําเนินการหลากหลายดานโดยเฉพาะการเตรียมบุคลากร 
ระบบงาน อุปกรณทางการแพทย ระบบหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยดานตาง ๆ ซ่ึงลวนสําคัญและ           
มีรายละเอียดซับซอนยิ่ง หากทุกเรื่องตองถูกสงตรงมาใหอธิการบดีพิจารณาหรือตัดสินใจดวยตนเองท้ังหมด        
คณะกรรมการฯ เปนหวงดานสุขภาพของอธิการบดีท่ีอาจตองตรากตรําเกินสมควร และหวงดานการแกปญหา
อุปสรรคตาง ๆ อาจไมฉับไวเพียงพอเพราะทุกเรื่องตองพุงมาท่ีอธิการบดีเปนจุดเดียว อาจจะกระทบเปาหมาย
ดานเวลาในการเปดดําเนินการของศูนยการแพทยฯ   

3. เนื่องจากสํานักวิชาตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพจะตองมีภาระงานท่ีผสมผสานกัน
ระหวางภาระงานท่ีเปนพันธกิจโดยตรงของสํานักวิชา กับภาระงานท่ีจะไปชวยสนับสนุนศูนยการแพทยฯ         
หลังการกอสรางเสร็จ ซ่ึงในสวนของภาระงานท่ีจะไปชวยสนับสนุนศูนยการแพทยฯ นั้น สํานักวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพจะตองมีแผนการดําเนินงาน เชน บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ เปนตน ท่ีชัดเจนและ
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ ดวยมิฉะนั้นอาจจะเกิดปญหาตามมาได 

4. ในขณะท่ีศูนยการแพทยฯ ยังไมเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยไดมี
นโยบายใหอาจารยแพทยไปทํางานใหบริการทางวิชาการในโรงพยาบาลเครือขาย แตไมไดรับคาตอบแทนหรือ
เงินพิเศษเพ่ิมจากการทํางานดังกลาวจากโรงพยาบาลเครือขายเหลานั้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยการเพ่ิมคาตอบแทนใหกับอาจารย
แพทยท่ีไปชวยงานดังกลาว โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีศูนยการแพทยฯ ยังไมเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ 
จะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการไดมาซ่ึงอาจารยแพทยท่ีมาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยไดเพ่ิมมากข้ึน 

5. ขอใหมหาวิทยาลัยเรงพิจารณาหาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการไดมาซ่ึงอาจารยแพทย
ท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณเพ่ือรองรับการใหบริการของศูนยการแพทยฯ ตามจํานวนอัตรา 
กําลังท่ีไดรับการอนุมัติไวแลว คุณภาพของอาจารยแพทยและบุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญยิ่งในการ
สรางความนาเชื่อถือของชุมชนท่ีจะมาใชบริการของศูนยการแพทยโดยเฉพาะในระยะเริ่มตน หากมีปญหา 
ดานคุณภาพการรักษาพยาบาลก็จะบั่นทอนความนาเชื่อถือของศูนยการแพทยฯ ในระยะยาวได 
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1.2  การประชุมรวมกับผูชวยอธิการบดีฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
จากรายงานขอมูลและความเห็นของประชาคมวลัยลักษณเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย         

เม่ือป พ.ศ. 2559 พบวามหาวิทยาลัยยังไมมีความเขมแข็งในการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ผูบริหาร
อาจสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนไมเพียงพอ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีจะเสริมสรางความแขมแข็งของ
สถาบันในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต ทําใหเกิดความรูสึกเหินหางไมไดรับ
การสนับสนุนและความรวมมือตามท่ีควรจะเปน นอกจากนี้ยังมีปญหากรณีพิพาทเรื่องท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนสาธิตวลัยลักษณ ถึงแมวาศาลฎีกาไดตัดสินแลววามหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะใชท่ีดิน         
แตบุคคลโดยสวนใหญไมไดปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลและพยายามท่ีจะเรียกรองความเปนธรรมจาก
หนวยงานอ่ืนอีก ซ่ึงทําใหมีการตั้งคําถามเก่ียวกับความจริงใจของมหาวิทยาลัยในการอยูรวมกับชุมชนและ
ประชาชนบางกลุมยังคงมองมหาวิทยาลัยในแงลบ  

จากสภาพปญหาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน คณะผูบริหารชุดปจจุบัน          
ไดกําหนดนโยบายและปรับปรุงแนวทางการบริหารงานเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน โดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน สรุปไดดังนี้ 

1)  การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดานการเสริมสรางความสัมพันธ  
อันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูงและผูชวยอธิการบดี  
เพ่ือกํากับดูแลงานเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน   

2)  การปรับปรุงระบบการบริการวิชาการเพ่ือเชื่อมโยงสูการสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน   
โดยใหศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน 

3)  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยไดดําเนินการดังนี้ 
3.1) การจัดประชุมผูนําชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยท่ีประชุมประกอบดวย นายก

องคการบริหารสวนตําบล กํานัน และผู ใหญบานรายรอบมหาวิทยาลัย ไดแก ต.ทาศาลา ต.ไทยบุรี              
ต.หัวตะพาน ต.โพธิ์ทอง ของ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเวทีหารือ
เก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย รับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชน ซ่ึงการประชุมแตละครั้ง
มหาวิทยาลัยไดเชิญผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรมและนําชมความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ  

3.2)  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน งานสงกรานต งานทอดกฐิน เปนตน 
3.3)  การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพระหวางชาวบานท่ียังคงอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนชาวบานในโอกาสสําคัญ  
3.4)  การสรางการรับรูของชุมชนและภาคประชาสังคมเก่ียวกับกิจการและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย ไดแก (1) การจัดประชุมประชาคมชาวบานรายรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานใหชาวบาน
ทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ (2) การนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตอท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ ในท่ีประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจงัหวัดนครศรีธรรมราช  

3.5)  กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพกับประชาคมระดับจังหวัด เพ่ือสรางความสัมพันธ
กับภาคประชาคม เชน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม องคกรชุมชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

4) งานสงเสริมความม่ันคงดานอาชีพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิต ไดแก (1) การสงเสริม
อาชีพชาวชุมชนสาธิตฯ และชุมชนรายรอบ (2) โครงการโคแมพันธุและโคขุนประชารัฐ เพ่ือแกไขปญหาการเลี้ยง
วัวแบบ “ปลอยทุง” ของชาวบาน และ (3) การใหโอกาสแกชาวชุมชนเขาทํางานในมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ 

 จ 
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5)  กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม หนวยบริการดานสุขภาพ
เคลื่อนท่ี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การชวยเหลือชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ เปนตน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ประเด็นท่ี สปก. ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องท่ีดินในเขตชุมชนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยควรพยายาม

ทําความเขาใจและสื่อสารกับชาวบานใหรับรูรับทราบขอมูลและหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําให
ชาวบานเกิดความรูสึกท่ีเปนเปนมิตรมากกวาเปนศัตรูกับมหาวิทยาลัย 

2.  ในสวนของการเชิญผูนําชุมชนมาประชุม หารือ หรือพบปะผูนําชุมชน มหาวิทยาลัย
ควรเชิญชาวบานมารวมดวย โดยอาจจะใหชาวบานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารับรู ท้ังนี้ เพ่ือสรางความ
ประทับใจใหกับกลุมคนดังกลาว เพราะคนกลุมนี้นอยครั้งท่ีจะไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ท้ังยังทําใหมหาวิทยาลัยม่ันใจวาสิ่งท่ีตองการสื่อสารผานผูนําชุมชนนั้นไดรับการสื่อสารไปถึง
ชาวบานตามท่ีควร ท้ังนี้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงท่ีผูนําชุมชนอาจมิไดนําไปถายทอดตออยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.3  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.3.1  สํานักวิชาฯ มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพภายใตการควบคุมของสภาวิชาชีพทุกหลักสูตร 

บัณฑิตท่ีจบไปมีอัตราการไดงานตรงตามสายท่ีเรียนมาอยูในระดับสูง (รอยละ 80 - 90 ข้ึนไป) มีรูปแบบ             
การเรียนการสอนเชิงรุก และสนับสนุนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน เรียนรูรวมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม      

1.3.2  ดานการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาฯ สามารถผลิตงานวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีหลากหลายท่ีเปนประโยชนตอชุมชน เชน ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ไขเลือดออก งานวิจัยและบริการวิชาการเรื่องอาชีวอนามัยในแรงงานผูสูงอายุ หนวยวิจัยพิษวิทยาและ          
โรคติดเชื้อ การเสริมสรางสมรรถภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนตน   

1.3.3  ผลการวิเคราะห Benchmarking ของสํานักวิชาฯ เม่ือเดือนเมษายน 2561  
โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ พบวา สํานักวิชาฯ มีจุดเดน คือ ผลคะแนน QA Score เพ่ิม
สูงข้ึน มีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน และมีจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีเพ่ิมสูงข้ึน และมีขอท่ีควร
พัฒนา คือ มีสัดสวนรอยละตําแหนงทางวิชาการลดต่ําลง และมีจํานวนผลงานวิจัยระดับนานาชาตินอยมาก 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
1.  ควรเพ่ิมกลยุทธเชิงลึกเพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเลือกเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ของ

สํานักวิชาฯ รวมท้ังทําใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไมยึดติดกับกรอบ
แนวคิดแบบเดิม เพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูรูลึกและรูรอบเพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ภายใตความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  ไดแก 

1.1  นโยบายการเปดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี  
โดยจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับนานาชาติ เพ่ือใหเกิดประโยชนดานวิชาการคือชวยพัฒนา
สํานักวิชาฯ ใหเขมแข็งในทางวิชาการและเปนฐานในการขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ  

1.2  การพัฒนาหลักสูตรใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท โดยเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมไดอีก 1 สาขาวิชา นอกเหนือจากสาขาวิชาหลักท่ีไดเลือกเขาเรียน 

 
 

 ฉ 
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1.3   การพัฒนาใหเกิดระบบการศึกษาแบบ Tailor-Made จัดใหมีการวางแผนหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจเพ่ือให
เกิดหลักสูตรใหม ๆ    

1.4  การจัดทําความกาวหนาในเสนทางอาชีพ (Career Path) ใหนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาเขาใจเสนทางอาชีพของตน สามารถพัฒนาและกาวหนาในสายวิชาชีพนั้น ๆ ไดดีท่ีสุด     

2.  ควรใชเครือขายของศิษยเกาใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพันธสํานักวิชาใหมาก
ยิ่งข้ึน จัดใหมีกิจกรรมสําหรับศิษยเกาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และสํานักวิชาฯ   
ใหเกิดความรวมมือในดานการพัฒนาและเสริมสรางกิจกรรมท่ีมีประโยชนสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิชาฯ  

 

1.4  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.4.1  สํานักวิชาฯ ไดแยกออกจากสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 

2559 ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีจัดสอนข้ึนเพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาวะและสรางเสริมสุขภาพของชุมชนอยางใกลชิด
และครบวงจร  นอกจากนี้สํานักวิชาฯ ไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ซ่ึงจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเปนหลักสูตรนานาชาติใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักวิชาฯ ในการกาวไปสู
ความเปนสากลในอนาคต 

1.4.2  ไดพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยในปการศึกษา 
2560 สํานักวิชาฯ ไดเปดหลักสูตรเทคนิคการแพทยวิชาการกาวหนา เรียน 5 ป ได 2 ปริญญา คือ 4 ปแรก  
ไดปริญญาตรีเทคนิคการแพทยและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพไดและทําวจิัยตออีก 1 ป จะไดปริญญาโท
สาขาชีวเวชศาสตร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองและ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีมุงเนนใหบัณฑิตมีทักษะดานการวิจัย สรางนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา
สุขภาพของประชาชนและผูสําเร็จการศึกษายังสามารถตอยอดการเรียนตอในระดับปริญญาเอกไดเร็วยิ่งข้ึน 
และในปการศึกษา 2561 สํานักวิชาจะเปดหลักสูตรเทคนิคการแพทยแบบทวิภาษา (Bilingual program) 
โดยการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตทางดานภาษาอังกฤษ 
อีกท้ังยังเปนการรองรับนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได     

1.4.3  สํานักวิชาฯ ไดใหบริการดานตาง ๆ แกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐ/เอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดแก (1) ใหบริการหองปฏิบัติการสาขาตาง ๆ 
สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และใหบริการอ่ืน ๆ (2) มีคลินิคเทคนิคการแพทยและศูนยบริการท่ีเปน
ความรวมมือกับบริษัทเอกชนวงเงินลงทุนโดยบริษัทเอกชน ซ่ึงสํานักวิชาฯ รับผิดชอบเรื่องสถานท่ีใหบริการ
และบุคลากรเทคนิคการแพทย เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 มีเปาหมายในการดําเนินงาน 2 ป 
กําหนดสัดสวนรายไดระหวางบริษัทเอกชนกับมหาวิทยาลัยรอยละ 70 : 30 ปจจุบันมีผลการดําเนินการต่ํากวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวซ่ึงรอยละ 70 ของรายไดหลักมาจากการใหบริการตรวจวิเคราะหเลือด  

1.4.4  การใหบริการตรวจวิเคราะหเลือดในปจจุบัน สํานักวิชาฯ ยังไมสามารถตรวจสอบ
ไดครอบคลุมทุกประเภท แตไมสงผลกระทบตอการเรียนการสอนเนื่องจากไดสงนักศึกษาไปฝกงาน            
ในโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีมีมาตรฐานในการใหบริการตรวจวิเคราะห เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
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อีกท้ังอาจารยของมหาวิทยาลัยเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีใบประกอบวิชาชีพรับรอง และมีหองปฏิบัติการท่ีได
มาตรฐาน ISO15189 รองรับการเรียนการสอน ซ่ึงมีการตรวจประเมินตามมาตรฐานจากคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย (Internal Audit) และคณะกรรมการจากภายนอก (External Audit)  

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
สํานักวิชาฯ ควรประสานงานและรวมมือกับศูนยการแพทยฯ โดยกําหนดใหการดูแล

หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบทางการแพทยเปนหนาท่ีของสํานักวิชาฯ ซ่ึงจะชวยทําหนาท่ีท้ังในเรื่องการ
เรียนการสอน การใหคําแนะนํา/ปรึกษา กับบุคลากร เพ่ือใหมีความตอเนื่องและสนองตอบตอความตองการ
ระหวางกันท้ังในเรื่องงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 

 

1.5  การประชุมรวมกับรองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.5.1  สํานักวิชาฯ ไดเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยระดับปริญญาตรี               

มี 4 หลักสูตร ไดแก บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การทองเท่ียวและการโรงแรม ระดับปริญญาโทมี 1 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และระดับปริญญาเอกมี 1 หลักสูตร คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ   

1.5.2  มีแนวโนมวาจํานวนนักศึกษารับเขาของสํานักวิชาฯ จะลดลง โดยเฉพาะหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว) ยังมีนักศึกษารับเขาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวเนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลไก 
การฝกฝนทักษะการเปนผูประกอบการผาน “ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 1 ปการศึกษา” และการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยอาศัยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย สถานประกอบการชั้นนําของประเทศ ภายใตระบบการจัด 
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

1.5.3  สํานักวิชาฯ มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย แตมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ใหอาจารยเรงขอตําแหนงทางวิชาการโดยกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินงานชัดเจนข้ึน จึงทําให
อาจารยตื่นตัวและเริ่มดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ควรวิจัยเพ่ือหาสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาสมัครเขาศึกษาในสํานักวิชาฯ ลดลง เพ่ือจะได

แกไขปญหาใหตรงประเด็น 
2.  ควรสรางจุดเดนใหแตละหลักสูตรของสํานักวิชาฯ เพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเลือกเรียน เชน   

2.1  บูรณาการหลักสูตรใหมรวมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและ
มีความสามารถหลากหลายข้ึน ซ่ึงเม่ือเรียนจบแลวอาจจะไดปริญญา 2 ใบ หรือใหมีวิชาโทเพ่ือขยายโอกาส 
ในการทํางานท่ีหลากหลายใหแกนักศึกษา   

2.2  เชิญอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือโดดเดนในสาขาวิชาท่ีสอน เปนอาจารยสอน
พิเศษ โดยเฉพาะวิชาสอบบัญชี เพ่ือใหนักศึกษามีความสนุกและสนใจอยากทํางาน รวมท้ังไดทราบ
ประสบการณใหม ๆ และมี Connection หรือบุคคลตนแบบ (Idol) ไวเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจ   

2.3  ควรเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความโดดเดนในสาขาวิชาท่ีสอนมาเปนอาจารย
พิเศษ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาฯ ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 
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2.4  ควรจดัหลักสูตรพิเศษตามคานิยมปจจุบัน (Trends) บางเพ่ือสรางความนาสนใจ
ใหแกนักศึกษา 
 

1.6  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.6.1 สํานักวิชาฯ ไดผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา 

(World Federation for Medical Education : WFME) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560   
1.6.2 สํานักวิชาฯ และศูนยการแพทยฯ ไดรวมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียน

การสอนเพ่ือใหมีการจัดการขอมูลสารสนเทศใหประสิทธิภาพสูงข้ึน 
1.6.3 สํานักวิชาฯ ไมสามารถสรรหาอาจารยแพทยไดตามแผน ซ่ึงสํานักวิชาฯ มีกรอบ

อัตรากําลังของอาจารยแพทย 147 อัตรา แตสรรหาไดเพียง 11 อัตรา ท้ังนี้ สํานักวิชาฯ ไดขอความรวมมือ       
ไปยังหนวยงานท่ีมีแพทยชดใชทุนเพ่ือเชิญชวนใหมาชดใชทุนท่ีมหาวิทยาลัย แตยังไมสามารถแกปญหาได 
                      มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการในเรื่องการคัดเลือก สรรหา 
และการคงอยูของอาจารยแพทย โดยไดสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทํางานท่ีมหาวิทยาลัย ไดแก รายได 
ความสะดวกสบาย และสภาพแวดลอม รวมท้ังอาจารยแพทยบางสวนคาดหวังท่ีจะศึกษาตอตางประเทศโดยมี
เปาหมายตองการเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ แพทยเฉพาะทางโรคมะเร็ง แตมหาวิทยาลัยยังไมมีทุนการศึกษาให 

1.6.4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะเปดหลักสูตรนานาชาติ ในปงบประมาณ 2562 และ
ขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ในปงบประมาณ 2565 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญกับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือขาย เพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีดีและเปนประโยชนในการประสานงานและการสนับสนุนการศึกษาใหแกสํานักวิชาฯ 
2.  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีทุนศึกษาตอตางประเทศใหอาจารยแพทย 
3.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีแตกตางกันระหวางแพทยท่ีโรงพยาบาล

ศูนยการแพทยฯ และอาจารยแพทยของสํานักวิชาแพทยศาสตร เพ่ือไมใหเกิดการเปรียบเทียบกันเรื่องรายได 
 

1.7  การประชุมรวมกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.7.1  วิทยาลัยฯ เริ่มรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 รวม 3 หลักสูตร และมีเปาหมาย

การรับนักศึกษา ดังนี้   
1)  Bachelor of Engineering in Digital Innovation Engineering จํานวน 30 คน 
2)  Bachelor of Arts in Public Affairs จํานวน 40 คน 
3) Bachelor of Business Administration in Logistics Analytics and Supply 

Chain Management จํานวน 30 คน  
โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษารูปแบบ TCAS การรับตรง  

การใชชองทางการรับนักศึกษาผาน Agency และไดประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธโดยตรงกับโรงเรียนนานาชาติหลายแหงซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดมี
นโยบายสนับสนุนโดยใหทุนการศึกษาแบบ Full Scholarships Full Tuition Fees Scholarships และ Half 
Tuition Fees Scholarships  ซ่ึงมีนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาใหความสนใจมากพอสมควร  
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1.7.2  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจ โดยมหาวิทยาลัยใหเงินทุนสนับสนุน 
ปละ 5 ลานบาท เปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ จะตองจายคืนมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 5 ของ
รายไดจากการดําเนินงาน ในภาพรวมไดกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน ๆ โดยกําหนด
ไว 2 อัตรา คือ อัตราสําหรับนักศึกษาไทย และอัตราสําหรับนักศึกษาตางชาติซ่ึงมีอัตราสูงกวานักศึกษาไทย 
ประมาณรอยละ 20 เพ่ือรองรับตนทุนคาใชจายเก่ียวกับการจัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติในเรื่องตาง ๆ 

1.7.3  วิทยาลัยฯ ไดเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน โดยสรรหาอาจารยใหม           
ในแตละหลักสูตรโดยเนนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกในสัดสวนชาวตางชาติ 60 : อาจารยไทย 40 และอาจมี
การเชิญอาจารยจากสํานักวิชาตาง ๆ มารวมสอนดวย รวมท้ังในแตละหลักสูตรจะมีรายวิชาท่ีมี Visiting 
Professors มาบรรยายดวย อยางนอย 6 รายวิชาตอหลักสูตร ซ่ึงตองจัดการเรียนการสอนแบบ Block 
Course ดานอาคารสถานท่ีเรียนจะใชหอง Smart Classroom ท่ีมีการจัดระบบไวเพ่ือรองรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รวมถึงการจัดหา IPAD           
ใหนักศึกษาเพ่ือใชในการเรียน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  เนื่องจากเปนการเปดรับนักศึกษาเปนปแรก มหาวิทยาลัยอาจไมสามารถรับนักศึกษา

ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดังนั้น วิทยาลัยฯ ควรพิจารณาแผนดําเนินการรองรับปญหานี้ โดยพิจารณาถึง
กลุมเปาหมายและความไดเปรียบในการแขงขันกับสถาบันอ่ืน ๆ ดวย 

2.  วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกเก่ียวกับเอกสารหรือการติดตอ
ประสานงานเรื่องตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารยตางชาติ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารในการดําเนินงาน
ตาง ๆ ท่ีตองเปน 2 ภาษา 

 

1.8  การประชุมรวมกับผูกํากับดูแลสวนแผนงานและยุทธศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
สวนแผนงานฯ มีงานหลัก 4 ดาน ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานในแตละงาน ไดดังนี้   
1.8.1  งานบริหารแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ   

1)  มหาวิทยาลัยไดตั้งกรอบวงเงินตามคําขอไปท่ีสํานักงบประมาณ 5,201 ลานบาท 
ซ่ึงปรับเพ่ิมจากฐานเดิมรอยละ 314  และเตรียมความพรอมในการของบประมาณป 2562 โดยเฉพาะงบทุน
การกอสรางอาคารวิชาการ 10  อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทยฯ 

2)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ท่ีเชื่อมโยงแผนของแตละ
หนวยงานเขากับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป 

3)  ติดตามผลการดําเนินงานรอบครึ่งปงบประมาณ 2561 ในท่ีประชุมสัมมนา           
เชิงปฏิบัติการดานการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายเรงดวน 

4)  จัดทําแผนงบประมาณพัฒนาศูนยการแพทยฯ (งบกอสราง งบตกแตงภายใน  
งบครุภัณฑ งบบุคลากร และงบการบริหาร) โดยรวมมือกับศูนยการแพทยฯ และสวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร 

1.8.2  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนวิจัยสถาบันใหกับคณาจารยภายใน รวม 18 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการในปงบประมาณ 2561 จํานวน 8 โครงการ โครงการในปงบประมาณ 2560 จํานวน             
7 โครงการ และโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 3 โครงการ ซ่ึงท่ีผานมาสามารถใชประโยชนจาก 
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ผลการวิจัยสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยไดใชผลการวิจัยสถาบันเรื่องเหตุผลของการสละสิทธิ์หลังไดรับ 
การตอบรับใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลการรับนักศึกษานํามาซ่ึง 
การปรับเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบการประชาสัมพันธเพ่ือใหถึงกลุมเปาหมาย   

1.8.3  งานบริหารความเสี่ยง   
สวนแผนงานฯ ไดพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา Risk 

Map เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (KRI) 
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk Tolerance) ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงสามารถสะทอนมุมมองและเห็นความสัมพันธ
ขององคประกอบทุกดานอยางชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือนําไปสูการกําหนดทิศทางและแนวทางการจัดการบริหาร          
ความเสี่ยงท่ีบรรลุผลสําเร็จ 

1.8.4  งานควบคุมภายใน   
สวนแผนงานฯ ไดรวบรวมและวิเคราะหรายงานผลการประเมินองคประกอบการ

ควบคุมภายในและรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน แลวจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  ควรติดตามและควบคุมการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการใน 2 สวน 

พรอมกัน ดังนี้ (1) การควบคุมการเบิกจายจากสํานักงบประมาณ และ (2) การควบคุมการใชจายใหเปนไป
ตามแผนงบประมาณ 

2.  การท่ีมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการประหยัดงบประมาณคาใชจายในดานตาง ๆ  
ถือวาเปนเรื่องท่ีดีและนาชื่นชม ดังนั้น ควรกํากับดูแลและติดตามในเรื่องตาง ๆ ดังกลาวเพ่ือใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3.  มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลประโยชน
ตอบแทนสูงสุด ท้ังนี้ โดยใหมีความปลอดภัยกับเงินตนท่ีนําไปบริหารดวย 

4.  ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักการบริหารความเสี่ยง
สากล ซ่ึงมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีใหแนวทางควบคุมกํากับดูแลระบบ 
การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีกําหนด  โดยมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ (Audit 
Committee) ท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามอยางเปนอิสระจากผูบริหาร ซ่ึงเปนการทํางานโดยผาน 
ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

 

1.9  การประชุมรวมกับหัวหนาสวนอาคารสถานท่ี และหัวหนาสวนพัสด ุ
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.9.1  การกอสราง 

เดิมมหาวิทยาลัยมีสวนอาคารสถานท่ีเพียงหนวยงานเดียวทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแล 
งานในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคารสถานท่ีท้ังในสวนของงานอาคารสถานท่ี งานภูมิสถาปตย งานยานพาหนะ             
งานระบบรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แตในปจจุบันมหาวิทยาลัย
ไดจัดตั้งสวนงานเพ่ิมข้ึนอีก 2 สวน โดยแบงงานบางงานของสวนอาคารสถานท่ีมารับผิดชอบดําเนินการ ไดแก  
สวนภูมิสถาปตย (ดูแลงานภูมิสถาปตย) และสวนบริการกลาง (ดูแลงานยานพาหนะ งานระบบรักษาความ 
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ปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด)  ในสวนของสวนอาคารสถานท่ีจึงมีหนาท่ีในการดูแลงานกอสรางและ
งานซอมบํารุงรักษาซ่ึงมีภาระงานหลักประกอบดวย การออกแบบ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec/TOR) และการกําหนดราคากลาง ซ่ึงจะมีโครงการพัฒนาทางกายภาพจํานวนมากกวาปกติเกิน 2 เทา  
จึงอาจจะมีผลทําใหการทํางานในบางโครงการเกิดความไมสมบูรณหรือไมเรียบรอยข้ึนไดบาง นอกจากนี้ในปท่ี
ผานมาไดมีการปรับเพ่ิมแบบจากสัญญาจางซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงหากมีการตรวจสอบข้ึนมา โดยเฉพาะในบาง
สัญญาจางมหาวิทยาลัยไดปรับเพ่ิมแบบในภายหลังคอนขางมาก แตท้ังนี้จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก
อธิการบดีกอน และมีการทําบันทึกแนบทายสัญญาจางเดิมทุกครั้ง  

ในสวนของโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนแบบ  
และปรับวัตถุประสงคของการใชงานในบางพ้ืนท่ีซ่ึงแตกตางไปจากแบบเดิม ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม          
ในการใชงานและไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชพ้ืนท่ี เนื่องจากท่ีผานมาผูออกแบบไมไดเปนผูใชงาน จึงมี
ความจําเปนตองปรับแบบ โดยใหผูใชงานเขามามีสวนรวมปรับแบบเพ่ือใหตรงกับความตองการใชงานและ 
ตามหลักการดานวิทยาการทางการแพทย  อยางไรก็ตามในโครงการถึงแมวาจะไมมีการปรับแบบ  แตก็พบวา 
แบบและ BOQ ไมตรงกันซ่ึงถือเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจาง และผูรับจาง
จะตองพิจารณาหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนเปนสูงสุด    

ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบ เชน นกพิราบเขามาอาศัยใตหลังคาของอาคารตาง ๆ เกือบทุกอาคาร  
ตนไมงอกและโตข้ึนบริเวณระเบียงนอกอาคารตาง ๆ เปนตน 

1.9.2  การจัดซ้ือจัดจาง 
ในการใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพบปญหา ดังนี้ 
1)  กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจาง (e-GP) ยังไมแลวเสร็จสมบูรณ        

ทําใหมหาวิทยาลัยทํางานลาชาเพราะตองทําหนังสือไปหารือกรมบัญชีกลางกอนท่ีจะดําเนินการ โดยสาเหตุ         
หลักเกิดจากกระทรวงการคลังเปนผูออกกฎหมายแตระบบยังไมพรอมท่ีจะรองรับการใชงาน  

2)  กรมบัญชีกลางไดจัดเก็บขอมูลการตอบจดหมายโดยเรียงตามวันท่ี ซ่ึงจะไมม่ันใจ 
ไดวาการจัดเก็บขอมูลการตอบจดหมายครบถวนหรือไม หากมีการจัดเก็บโดยเรียงลําดับจะสืบคนไดงายกวา 

3)  ระบบการจัดซ้ือจัดจางของกรมบัญชีกลาง คือ จุดศูนยกลางการบันทึกขอมูล          
มีเพียงจุดเดียว การปอนขอมูล และการพิมพเอกสารจะใชเวลานานมาก   

4)  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมีความซํ้าซอน กลาวคือ จะตองทํางานและบันทึก
ขอมูลใน 3 ระบบ ไดแก การทํางานในระบบจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP การบันทึกขอมูลจัดซ้ือจัดจาง        
ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และการบันทึกขอมูลเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ 

5)  ซอฟตแวรของระบบจัดซ้ือจัดจางขัดของบอย จะสงผลตอการทํางานท่ีตอเนื่อง  
หากเกิดเหตุขัดของระหวางการปอนขอมูล มหาวิทยาลัยจะตองสง Username และPassword ของผูใชงาน
ใหเจาหนาท่ีของกรมบัญชีกลางเขาไปแกไขใหมหาวิทยาลัย  

6)  การอนุมัติวงเงินจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ไดกําหนดอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง  ขอ 84  “การสั่งซ้ือหรือสั่งจาง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้   
(1) หัวหนาหนวยงานของรัฐ  ไมเกิน 200,000,000 บาท (2) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท”  
ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ “ผู มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ไดแก สภามหาวิทยาลัย   
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แตมหาวิทยาลัยเห็นวา สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีในการใหนโยบายและกํากับดูแลเทานั้น ไมใชทํา
หนาท่ีบริหารงาน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติดังกลาวไมควรเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งเปน

คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการแลว มหาวิทยาลัยควรจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
เพ่ิมเติม และควรมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
      2.  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง ไวดังนี ้

    ขอ ๘๔ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจ
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท    

   ขอ ๘๕ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนง และภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผูมี
อํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

     ขอ ๘๖ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผูมีอํานาจ
เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

   ขอ ๘๗ ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามขอ ๘๔ ขอ ๘๕ และขอ ๘๖ ใหเปนไป
ตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ ซ่ึงตามบัญชีเอกสารแนบทาย ใน (5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผูมีอํานาจ
เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ไดแก สภามหาวิทยาลัย 

       คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาโดยหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อธิการบดี
เปนผูบริหารสูงสุดเปนผูทําการแทนมหาวิทยาลัยในนิติกรรมตาง ๆ และมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจาง สวนสภา
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนเพียงผูกํากับดูแลในเชิงนโยบายเทานั้น การท่ีระเบียบกระทรวงการคลังท่ีกลาว
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นในการจัดซ้ือจัดจางนั้นยอมไมถูกตองและ 
ไมเหมาะสม ซ่ึงตางจากกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการตาง ๆ เชนสวนราชการระดับกรมตาง ๆ ซ่ึงมี
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด หากเกินวงเงินท่ีกําหนด อธิบดีจะตองเสนอปลัดกระทรวงเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ปลัดกระทรวงก็อยูในฐานะผูบริหารประจํา จึงไมเปนปญหา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนําเรื่องนี้เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหหารือไปยังกรมบัญชีกลางขอใหปรับแกไขใหอํานาจท้ังหมดเปนของอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในการจัดซ้ือจัดจางในทุกกรณีตอไป  

 

1.10  การประชุมรวมกับบริษัทผูควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
มหาวิทยาลัยไดจางบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) กอสรางอาคารศูนย

การแพทยฯ ระยะเวลากอสราง 1,400 วัน (ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี อีก 120 วันจากปญหาอุทกภัย) 
โดยกําหนดเริ่มงานวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 และกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 (หากรวมขยาย
เวลาเปนวันท่ี 26 กันยายน 2562) โดยนิติบุคคลรวมทํางาน PQTS ในฐานะผูควบคุมงานกอสรางฯ ไดรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานกอสรางฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ดังนี้ 
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1)  ผลงานแลวเสร็จสะสม รอยละ 49.39 ผลงานสะสมตามแผน (แกไข) รอยละ 
55.92 ผลงานจริงต่ํากวาแผน รอยละ 6.53 

2)  ระยะเวลากอสราง 1,400 วัน ปจจุบันไดดําเนินการไปแลว 976 วัน คงเหลือ 
424 วัน (หากรวมการขยายเวลา 120 วัน จะคงเหลือระยะเวลา 544 วัน) 

 3)  ปญหาท่ีพบในการดําเนินการกอสราง เชน ฝนตก/อุทกภัย ขาดแคลนแรงงาน              
การปรับแบบ เปนตน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ในการปรับแบบการกอสรางฯ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหถูกตองตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว ท้ังนี้ หากเกิดปญหาข้ึนในภายหลังจะไดพิจารณา
หาผูรับผิดชอบไดวาเปนผูออกแบบ ผูอนุมัติแบบ ผูกอสราง ผูควบคุมงาน หรือผูจาง (มหาวิทยาลัย) 

2.  มหาวิทยาลัยและผูควบคุมงานกอสรางฯ ควรกํากับดูแลผูรับจางเพ่ือใหความสําคัญ 
ในดานความปลอดภัยระหวางการกอสรางฯ เชน การแตงกายของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องจักรและ
เครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ เปนตน 

3.  ในบริเวณอาคารบานพักบุคลากร มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดพ้ืนท่ีจอดรถให
เพียงพอกับจํานวนบุคลากรท่ีเขาพักในแตละอาคาร 

4.  ในอาคารบานพักบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมอุปกรณหรือระบบสําหรับ
รองรับกรณีท่ีบุคลากรมีความตองการท่ีจะติดตั้งเครื่องไฟฟาหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน เครื่องปรับอากาศ            
จานดาวเทียม ระบบ LAN เปนตน 
 
 จากการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการฯ กับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี             
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 อธิการบดีไดนําเรียนตอคณะกรรมการฯ วาคําแนะนําของคณะกรรมการฯ           
ในประเด็นตาง ๆ ขางตนเปนสิ่งท่ีดีและเปนประโยชนอยางมากสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตอไป 
และอธิการบดีจะไดหารือกับผูบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการตอไป 
 

 ในการนี้ อธิการบดีไดแจงขอมูลท่ีเก่ียวของในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้  
  1. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องมีขอบกพรองเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากปญหา          
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ผูควบคุมงานกอสรางอาคารตาง ๆ ไมไดเขาไปตรวจงานในพ้ืนท่ีจริง             
เม่ือเกิดปญหาข้ึนก็จะเขาไปแกไขปญหา เปนตน ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานไปพิจารณา
ปรับวิธีการปฏิบัติงานใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน  
  2. ฐานท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูเดิมในชวงเวลาท่ีผานมายังไมพรอมเทาท่ีควร จึงทําใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดปจจุบันตองใชเวลาสวนหนึ่งสําหรับแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน  
       2.1 ไมมีการจัดทําเว็บไซตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานตาง ๆ   
     2.2 ไมมีระบบความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป แตปจจุบันมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพฯ เสร็จเรียบรอยแลว 
ขณะนี้กําลังดําเนินการเพ่ือบรรจุพนักงานเขาสูตําแหนงหัวหนางาน และหัวหนาฝาย แตยังไมสามารถบรรจุ
พนักงานเขาสูตําแหนงหัวหนาสวนไดเนื่องจากคุณสมบัติของพนักงานยังไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
  3. เรื่องท่ีเปนปญหาสะสมมายาวนานอีกเรื่องหนึ่ง คือ ปญหาเก่ียวกับท่ีดินอันเปนท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงศาลฎีกาไดพิพากษาชี้ขาดถึงท่ีสุดแลวใหราษฎรออกจากบริเวณพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย               
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แตพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบไมมีจิตวิญญาณในการตอสูเพ่ือรักษาประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย เชน 
เม่ือมีราษฎรไดคัดคานวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไมได พนักงานท่ีรับผิดชอบก็จะหยุด
ดําเนินการและไมกลาดําเนินการดวยตนเอง ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงรวมถึงอธิการบดีจะตองเขาไปกํากับดูแล
และดําเนินการในเรื่องนี้ดวยตนเอง เปนตน 
   4. ในระยะเวลาท่ีผานมาอธิการบดีและผูบริหารไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิเชน 
    4.1 จํานวนและคุณภาพของนักศึกษา เดิม มีอัตราการตกออกของนักศึกษาสูงมาก 
มหาวิทยาลัยจึงไดหาแนวทางและวิธีการเพ่ือลดอัตราการตกออกของนักศึกษาใหนอยลง ซ่ึง ณ ปจจุบันไดมี
อัตราการตกออกท่ีลดลงกวาท่ีผานมา แตก็ยังเปนอัตราท่ีสูงอยู 
   4.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือกันอยางใกลชิดและบอยครั้งเพ่ือพิจารณา       
หาแนวทางในการรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพใหไดปริมาณท่ีมากข้ึน 
   4.3 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและ
การสอน เชน การปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ การใชระบบ Smart Teaching (UKPSF) เปนตน 
รวมถึงการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ระบบ Smart Security  ระบบ Smart Mobility  เปนตน 
   4.4 มหาวิทยาลัยพยายามสื่อภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยสูประชาคมภายนอก 
ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในดานนี้มากข้ึนกวาท่ีผานมา     
  5. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีความหวงใยในเรื่องสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงไดนําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2561-2570 เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยไดระมัดระวัง          
ในเรื่องนี้มากข้ึนเพราะงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีจํากัดและมีงบผูกพันหรือคาใชจายในอนาคตจํานวนมาก 
ในขณะท่ีมีหลายหลักสูตรไดประสบปญหาในการดําเนินงานซ่ึงทําใหมีรายรับนอยกวารายจาย ประกอบกับ
อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อยูในสภาพท่ีชํารุดและใชการไมไดอันเนื่องมาจากระยะเวลา             
ในการใชงานท่ียาวนานจึงมีความจําเปนตองซอม บํารุง หรือเปลี่ยนใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร 
1.1  ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  การจัดทําแผนและงบประมาณตาม
แนวทางท่ีสํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและ
ผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)     

ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561  พบวา  มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนท้ังสิ้น 1,843.78  ลานบาท  ระหวางปมีการปรับเพ่ิม/ลด 
 

ข.  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     โดยองครวม (Holistic Approach) 
 

 ฒ 
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งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทําใหมีงบประมาณสําหรับใชจายท้ังสิ้น 2,205.40  ลานบาท   
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดหลักท่ีสําคัญท้ังสิ้น  88  ตัว  

   มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักไดท้ังสิ้น  50  ตัว หรือรอยละ 56.82   
ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินการแลว  มีผลการดําเนินงานท่ีสูงกวารอยละ 100  จํานวน 23 ตัว  มีผลการดําเนินงาน
รอยละ 100 จํานวน 8 ตัว  มี    ผลการดําเนินงานรอยละ 50 - 99  จํานวน 10 ตัว  มีผลการดําเนินงานต่ํากวา 
รอยละ 50 จํานวน 9 ตัว  รวมท้ัง  มีตัวชี้วัดท่ียังไดดําเนินการไมรายงานผล 8 ตัว และไมถึงเวลารายงานผล
จํานวน 30 ตัว สรุปไดดังนี้  รายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1:  สรุปผลภาพรวมการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลัก  ประจําปงบประมาณ  2561  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณ (ลานบาท) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   (%) 

ไดรับ ใชไป(%) 
> 

100 
=100 

50 - 
99 

< 50 
ไมดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 

รวม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
176.77 100.45 3 4 2 5 - 3 17 

 56.82 17.65 24.53 11.76 29.41 - 17.65  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
154.20 53.40 1 1 2 - 2 5 11 

 34.63 9.09 9.09 18.18 - 18.18 45.45  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
301.27 253.91 3 - 1 1 2 9 16 

 84.28 18.75 - 6.25 6.25 12.50 56.25  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
535.24 253.86 3 - 1 1 - 9 14 

 47.43 21.43 - 7.14 7.14 - 64.29  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
310.66 180.81 1 - - - 1 2 4 

 58.20 25.00    25.00 50.00  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
16.98 9.99 6 - 2 - 1 - 9 

 58.80 66.67 - 22.22 - 11.11 -  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
196.10 28.90 2 2 - 1 - - 5 

 14.74 40.00 40.00  20.00 - -  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
510.75 24.58 3 - 1 - 2 1 7 

 4.81 42.86 - 14.29 - 28.57 14.29  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 
3.43 1.77 1 1 1 1 - 1 5 

 51.77 20.00 20.00 20.00 20.00 - 20.00  

รวม 
2,205.40 907.68 23 8 10 9 8 30 88 

 41.16 26.14 9.09 11.36 10.23 9.09 34.09  
 

1.2  ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักถึงความสําคัญของบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

โดยในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแล
การดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  จึงไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
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เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยสรุปผลการดําเนินงานตามหลัก 10 ประการ ไดแก 
1  หลักประสิทธิภาพ 2  หลักประสิทธิผล 3  หลักการตอบสนอง4  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 
5  หลักความเปดเผย/โปรงใส 6  หลักนิติธรรม 7  หลักความเสมอภาค 8  หลักกระจายอํานาจ 9  หลักการมี
สวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ 10  หลักคุณธรรม/จริยธรรม    

 

1.3  ระบบการบริหารความเส่ียง  
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการกํากับดูแลท่ีดี  และเห็นวาระบบบริหารความเสี่ยงองคกร 

(Enterprise Risk Management)  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จะชวยลดความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง  และไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร 
ความเสี่ยงเปนระยะ  รวมท้ัง  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงรูปแบบแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือความเหมาะสมใน
การบริหารความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ แผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต   

ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561   การดําเนินงานดานระบบการบริหารความเสี่ยง   
มีผลการดําเนินการท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1)  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 
2561 ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561  

2)  ประธานเจาหนาท่ีการบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) พิจารณาปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561  และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562  
จากประเด็นในแบบระบุความเสี่ยง RM-01 ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3)  จัดทําขอมูลแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับ 
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  และปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (KRI) 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  

 

1.4  ระบบการควบคุมภายใน  
                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดประเมินระบบการควบคุมภายใน  โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือทําหนาท่ีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการจัดระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม  และจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมภายใน”  ใหกับบุคลากร
จากทุกหนวยงาน ในป 2560 เพ่ือใหหนวยงานมีความเขาใจและสามารถจัดทํารายงานไดอยางถูกตองมากข้ึน  
รวมท้ัง  กําหนดใหทุกหนวยงานปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพ พรอมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน          
ไดประเมินผลระบบการควบคุมภายในลาชา  ไมสามารถดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานรายงานเก่ียวกับ          
การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ  อยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณได  ซ่ึงคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน  ไดจัดทํา 
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รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในแลวเสร็จ  เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 และปจจุบันหนวยตรวจสอบ
ภายในอยูระหวางการจัดทํารายงานผลการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

  

1.5  การตรวจสอบภายใน  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   วาดวยการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 

การดําเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบงานดานการตรวจสอบกิจการภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัย  โดยใหครอบคลุมถึงงานการประเมิน 

ระบบการกํากับดูแลกิจการ  ระบบการบรหิารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายใน   
หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ  ตรวจสอบพิเศษระบบงานยานพาหนะ  รวมท้ังไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ 
ในประเด็นท่ีตองแกไข ปรับปรุง ตอหนวยรับตรวจและอธิการบดีแลว  รายละเอียดดังนี้ 

1.5.1  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผลการตรวจสอบ
พบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1)  ผูรักษาเงินสํารองจายมีหนาท่ีรับเงินรายไดคารักษาพยาบาล นอกจากเงินสํารองจาย        
ขอเสนอแนะ  ควรจัดใหมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสํารองจายของศูนยการแพทยฯ และ

ปฏิบัติตามระเบียบมวล.วาดวยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2557 อยางเครงครัด 
2)  การปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ ไม เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ท่ี กําหนดให มีเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีอยางถูกตองครบถวน  
ขอเสนอแนะ ควรจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน เพ่ือให 

การจัดทําบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป  รวมท้ัง  การบันทึกบัญชีเพ่ือปรับปรุงรายการ
ลูกหนี้ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบทุกรายการ 

3)  การอนุมัติ เพ่ือปรับปรุงตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้การคาเปนสวนตางรายได จํานวน 
100,538.36 บาท  ดําเนินการไมถูกตองตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทยฯ พ.ศ. 2559    

ขอเสนอแนะ ควรขออนุมัติเพ่ือปรับปรุงตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้ตอผูมีอํานาจสูงสุด  และควร
กําหนดอํานาจหนาท่ีในการปรับปรุงบัญชีใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ 

4)  ศูนยการแพทยฯ ไมไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย   
ขอ 203  กลาวคือ  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมวัสดุเครื่องแตงกาย
(ชุดพยาบาลรอจําหนาย) จํานวน 14,445 บาท และวัสดุเครื่องแตงกายสวนกลางของศูนย จํานวน 34,989 บาท 

 ขอเสนอแนะ  ควรกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมดูแลวัสดุเครื่องแตงกายทุกประเภทของศูนย
การแพทยฯ และจัดทําทะเบียนคุมใหถูกตองเปนปจจุบัน รวมท้ัง ควรบริหารจัดการวัสดุเครื่องแตงกาย
สวนกลางของศูนยใหเกิดประโยชนสูงสุด    

5)  การตรวจนับคลังยาและเวชภัณฑประจําปไมไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 3 การตรวจสอบ
พัสดุประจําป  ขอ 213 และขอ 214  กลาวคือ ไมไดจัดทํารายงานผลการตรวจนับยาและเวชภัณฑ และไมได
รายงานผลการตรวจนับตอผูบริหารภายในงวดบัญชี  รวมท้ังบัญชียาและเวชภัณฑมียอดคงเหลือในงบการเงิน
สูงเกินจริง 

 

 

 ต 
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ขอเสนอแนะ ควรเรงรายงานผลการตรวจนับคลังยาและเวชภัณฑตอผูบริหารทันที เพ่ือให 
การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยหากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญหาย ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และปรับปรุงบัญชียาและเวชภัณฑท่ีมียอดคงเหลือในงบการเงินสูงเกินจริง 
รวมท้ัง ผูรับผิดชอบคลังยาและเวชภัณฑควรศึกษาและทําความเขาใจระเบียบดังกลาวใหชัดเจน 
 

   6)  การบันทึกบัญชีไมครบถวนถูกตองจํานวน 12 บัญชี มูลคารวม 203,148.31 บาท   
   ขอเสนอแนะ  ศูนยการแพทยฯ และสวนการเงินและบัญชีควรปรับปรุงบัญชีทุกประเภท        
ใหถูกตอง ครบถวน ทุกรายการ รวมท้ังควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในโดยการสอบทานการบันทึกบัญชี 
รายงานทางการเงินเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 

7)  การจัดซ้ือจัดจางดําเนินการจัดซ้ือไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 20 การแบงซ้ือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้ง
เดียวกันเพ่ือใหวิธีการซ้ือหรือจางหรืออํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได พบจัดซ้ือ
จํานวนเงิน 262,150 บาท โดยแบงเปน 4 ครั้ง ทําใหอํานาจในการสั่งซ้ือเปลี่ยนไป  สงผลใหการจัดซ้ือจัดจาง
ของศูนยการแพทยฯ ไมสอดคลองกับหลักความคุมคา และความโปรงใส ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 

ขอเสนอแนะ  ควรเนนย้ําใหผู ทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางระมัดระวังและมีความตระหนักใน 
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังควรศึกษาและทําความเขาใจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และหากมีประเด็นปญหา
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางควรปรึกษาหารือกับสวนพัสดุหรือกรมบัญชีกลาง 

 

1 .5 .2  การตรวจสอบ พิ เศษ เรื่อ งระบบงานยานพาหนะมหาวิทยาลัยวลั ยลั กษณ  
หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดี  ซ่ึงอธิการบดีไดสั่งการใหดําเนินการ 
ตามระเบียบพรอมท้ังไดจัดสงรายงานใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

2.  รายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561  รวมถึงสถานะ
ทางการเงิน 

                  2.1  ประมาณการรายรับและรับจริง 
    1) ประมาณ การรายรับรวมของมหาวิทยาลัย   จํ านวน 1 ,711,128,200 บาท   
มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจํานวน 1,558,263,716.57 บาท  คิดเปนรอยละ 91.07 ของประมาณการรายรับ 
   
 

ตารางแสดงประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรับจริง ปงบประมาณ 2561  
 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

 
รับจริง 

 (จากระบบ MIS) 
รอยละ 

 1.งบประมาณตาม พรบ.งปม.ประจําป   1,256,513,500.00  1,256,513,500.00 100.00 
 2.เงินสนับสนุนการผลิตแพทยเพ่ิม   35,280,000.00  42,630,000.00 120.83 
 3. รายไดจากการดําเนินงานระหวางปของมหาวิทยาลัย  419,334,700.00  259,120,216.57 61.79 
 3.1 การจัดการศึกษา   341,132,000.00  208,977,850.00 61.26 
 3.2 รายรบัดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตร   45,000,000.00  39,354,581.91 87.45 
 3.3 รายรบัจากโครงการระหวางป   10,000,000.00  - - 
 3.4 รายรบัอ่ืน ๆ    9,840,750.00  9,304,079.46 94.55 

 ถ 
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แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

 
รับจริง 

 (จากระบบ MIS) 
รอยละ 

 3.5 รายรบัจากโครงการหลักสตูรพิเศษ   3,850,200.00  1,483,705.20 38.54 
 3.6 รายรบัจากหนวยงานวิสาหกิจ   9,511,750.00  - - 
         รวมรายรับ 1,711,128,200.00 1,558,263,716.57 91.07 
 

  มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรายไดสูงถึงรอยละ 91.07 แตพบวา มีรายไดท่ียังไมสามารถจัดเก็บไดใน
รอบนี้ คือ รายรับจากโครงการระหวางป ซ่ึงเปนรายไดจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย (คาใชจายใน
การดําเนินการ) และรายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ ซ่ึงเปนรายได ท่ีมหาวิทยาลัยจะรับจริงตอนสิ้น
ปงบประมาณ ท้ังนี้ มีรายรับจากโครงการหลักสูตรพิเศษท่ีรับไดเพียงรอยละ 38.54 ภายใตโครงการจัด
การศึกษา 5 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตรท่ีรายรับต่ํากวารอยละ 50 ไดแก 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล มีรายรับรอยละ 45 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีรายรับรอยละ 31.73 3) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายรับรอยละ 18.34 และ 4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายรับรอยละ 21.98 
  2) ประมาณการรายรับหนวยวิสาหกิจและหลักสูตรพิเศษ จํานวน 250,620,060.00  ในรอบ
ครึ่งปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจํานวน  51,352,364.32  บาท  คิดเปนรอยละ 20.49 ของ
ประมาณการรายรับ 
 

ตารางแสดงประมาณการรับเปรียบเทียบกับรับจริงของหลักสูตรพิเศษและหนวยวิสาหกิจ  
ปงบประมาณ 2561   
 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

  
รับจริง 

 (จากระบบ MIS) 
รอยละ 

1. โครงการหลักสูตรพิเศษ   22,273,560.00 9,516,562.40 42.73 
1.1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 4,500,000.00 2,025,000.00 45.00 
1.2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 2,310,000.00 733,000.00 31.73 
1.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลย ี 4,070,600.00 771,035.00 18.94 
1.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลย ี 4,731,040.00 1,079,439.00 22.82 
1.5  บัณฑิตศึกษาทางการจัดการ 6,661,920.00 4,908,088.40 73.67 
2. ศูนยบริหารทรัพยสิน 142,117,300.00 25,656,651.27 18.05 
2.1 ฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ ศูนยทรัพยสินฯ 7,780,000.00 1,765,337.40 22.69 
2.2 หอพักนักศึกษาและบุคลากร 34,915,200.00 22,304,630.87 63.88 
2.3 สถานกีฬาและสุขภาพ 960,000.00 422,980.00 44.06 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 
ท่ีสภา มวล.อนมุัติ 

รับจริง (รายงานการ
รับเงินจากระบบ MIS) 

รอยละ 

2.4 โรงแรมและนันทนาการ 2,790,000.00 1,101,365.00 39.48 
2.5 โครงการกอสรางหอพักนักศึกษา 95,397,500.00 - - 
2.6 ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติฯ 274,600.00 62,338.00 22.70 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 6,300,000.00 792,044.00 12.57 
3.1 คลินิกกายภาพบําบัด 1,300,000.00 472,914.00 36.92 
3.2 เทคนิคการแพทย 5,000,000.00 312,130.00 6.24 
4. ศูนยสมารทฟารม 20,618,000.00 4,207,729.73 20.41 
5. สํานักฯเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง 2,767,500.00 579,870.00 20.95 

 
 

 
 ท 
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แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 
ท่ีสภา มวล.อนมุติั 

รับจริง (รายงานการ
รับเงินจากระบบ MIS) 

รอยละ 

6. ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 56,543,700.00 10,599,506.92 18.75 
7. รายรับอ่ืนๆ  - 78,197,933.30 - 
         รวมรายรับ 250,620,060.00 51,352,364.32 20.49 

 

(ท่ีมา : แผนงบประมาณประจําป 2561 กับรายงานงบประมาณรายไดแสดงยอดรบัจริงเดือนมีนาคม 2561     
รายงาน MIS วันท่ี  25 เมษายน  2561)  

 

2.2  ประมาณการรายจายและจายจริง 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

1,843,781,500 บาท  และมีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจํานวน 2,205,400,227 บาท  มีผลผูกพัน
งบประมาณและเบิกจายจริง จํานวน 907,682,443 บาท คิดเปนรอยละ 41.16  

ตารางแสดงประมาณการรายจายเปรียบเทียบกับผลการจายจริงตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561  

 

แผนยุทธศาสตร 
งบประมาณรายจาย ใชไป 

(ผูกพัน+จายจริง) 
คงเหลือ 

สภา มวล.อนมุัติ หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 1 101,020,214.00 176,767,496.00 
100,447,995.00 

(56.82%) 
76,319,501.00 

(43.18%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 2 138,541,276.00 154,203,151.00 
53,403,612.00 

(34.63%) 
100,799,540.00 

(65.37%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 3 321,410,656.00 301,270,755.00 
253,914,496.00 

(84.28%) 
47,356,259.00 

(15.72%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 4 528,040,284.00 535,237,271.00 
253,864,689.00 

(47.43%) 
281,372,582.00 

(52.57%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 5 271,397,110.00 310,661,130.00 
180,809,504.00 

(58.20%) 
129,851,626.00 

(41.80%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 6 13,018,100.00 16,983,373.00 
9,986,861.00 

(58.80%) 
6,996,512.00 

(41.20%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 7 13,278,560.00 196,100,531.00 
28,900,717.00 

(14.74% 
167,199,814.00 

(85.26%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 8 454,205,900.00 510,749,600.00 
24,580,445.00 

(4.81%) 
486,169,155.00 

(95.19%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 9 2,869,400.00 3,426,920.00 
1,774,124.00 

(51.77%) 
1,652,796.00 

(48.23%) 

รวมท้ังสิ้น 1,843,781,500.00 2,205,400,227.00 
907,682,443.00 

(41.16%) 
1,297,717,785.00 

(58.84%) 
 

(ท่ีมา : รายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จาก MIS  ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561)  
  
2.3  สถานะทางการเงิน 
 คณะกรรมการฯ มีความหวงใยตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเกรงวาอาจจะ

ประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือมีกระแสเงินสดสํารองไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ 
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และกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีความจําเปนและเรงดวนจํานวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะติดตาม 
ประเมินผล และรายงานขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง เนื่องจากเห็นวา
ทรัพยากรดานการเงินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการในเรื่องดังกลาว        
 

    
 
 
   

1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย  ในปงบประมาณ 2561 สภามหาวิทยาลัยให
ความสนใจและหวงใยตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก  (1) จํานวนนักศึกษาและ     
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา (2) การพัฒนาสูความเปนสากล  และ (3) การรวมทุนกับภาคเอกชน        
จากการติดตามพบวา ในภาพรวมมหาวิทยาลัยไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มีความคืบหนาไปมากและอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจ 

2.  ดานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

 

  ก.  ประเด็นมติท่ีประชุมฯ ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561  
    สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญรวมท้ังสิ้น 22 ประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 
19 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.36 และกําลังดําเนินการ จํานวน 3 ประเด็น คิดเปนรอยละ 13.64 ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ รวมประเด็น 
ไดดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ 

ประเด็น รอยละ ประเด็น รอยละ 
สภามหาวิทยาลัย 4 3 75 1 25 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 8 8 100 - 0 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 6 4 66.67 2 33.33 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

2 2 100 - 0 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 100 - 0 

 22 19 86.36 3 13.64 
 
   ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 19 ประเด็น เชน (1) การจัดทําแผนงาน
และแผนคาใชจายทางการเงิน (2) โครงการรวมทุนในพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย (3) การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง (4) แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแก
บุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย (5) โครงการพัฒนาคุณวุฒิ สําหรับ
พนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารย เปนตน 

ค.  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรือ่ง                  

     (Specific-issue Approach) 
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  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 3 ประเด็น ไดแก  (1) เกณฑการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (2) โครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  และ (3) โครงการ
รวมทุนกับเอกชนภายในมหาวิทยาลัย 
 

ข.  ประเด็นมติท่ีประชุมฯ ท่ีสืบเนื่องจากปงบประมาณ 2560 
    สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญ รวมท้ังสิ้นจํานวน 50 ประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
จํานวน 45 ประเด็น คิดเปนรอยละ 90.00 และกําลังดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น คิดเปนรอยละ 10.00 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 

คณะกรรมการ รวมประเด็น 
ไดดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ 

ประเด็น รอยละ ประเด็น รอยละ 
สภามหาวิทยาลัย 21 19 90.48 2 9.52 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20 18 90.00 2 10 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 4 4 100 - 0 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

3 2 66.67 1 33.33 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 100 - 0 

 50 45 90.00 5 10.00 
 
 

     ประเด็นท่ีไดดําเนินการแลว 45 ประเด็น เชน (1) การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ประจําสภามหาวิทยาลัย (2) การจัดตั้งสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร (3) การจัดตั้ง
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา 
และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 (5) ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศฯ เก่ียวกับการจัดตั้ง 
ศูนยการแพทยฯ เปนตน 
    ประเด็นท่ีกําลังดําเนินการ 5 ประเด็น ไดแก  (1) การแตงตั้งคณะบุคคลในแตละศูนย สถาบัน 
หรือสํานักวิชา (2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย (3) หลักการ
จายเงินชดเชยใหพนักงาน (4) การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิของตําแหนงทางวิชาการ และ  
(5) การกําหนดคําจํากัดความของคําตาง ๆ ท่ีเคยใชอยูเดิม เชน “เมืองมหาวิทยาลัย” “Active Learning” 
“ความเปนสากล”  
 

  3. การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีมีตอรายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕๘ ตามท่ีผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) ไดแจงไว    
    ในการประชุมรวมกันระหวางผูแทน สตง. กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 ผูแทน สตง. ไดรายงานให 
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คณะกรรมการฯ รับทราบถึงประเด็นท่ี สตง. ไดตรวจสอบพบในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 
2558  มี 5 ประเด็น  ประกอบดวย 
   1. กรณีลูกหนี้เงินยืมทดรองคางนาน ซ่ึงเปนลูกหนี้ชุดเดิมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน        
ของนิติกร  และมีบางรายท่ีมหาวิทยาลัยสงฟองและศาลมีคําพิพากษาแลว  
    2. กรณีการเบิกจายคาใชจายบางประเภทไมมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับท่ีชัดเจน
วาสามารถจายไดหรือไม อยางไร   รวมถึงประเด็นคางจากปกอน  ไดแก  เรื่องการจายคาเขาชมภูเก็ตแฟนตาซี
ในการจัดสัมมนาการวัดผลและการประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ  
 3. กรณีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีปกครองท่ีมา
ปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัย ไดแก สมาชิก อส. และ อปพร. ซ่ึง สตง. ถือวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถ
จายคาจางได  
 4. กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก  
  5. กรณี/ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก (1) พระราชบัญญัติและระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง          
พ.ศ. 2560 และ (2) การขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบของ สตง.  
 

       มหาวิทยาลัยไดรายงานผลความความคืบหนาในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯตอขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ 2558 ของ สตง. ดังนี้ 
   1. กรณีลูกหนี้คางนาน         
    1.1  ลูกหนี้การคา  3  ราย  ไดแก 1) นายเกรียง วิรัช  จํานวนเงิน 31,521.00 บาท  
ไดดําเนินการตัดลูกหนี้เงินยืมทดรองจายเปนคาใชจายแลว 2) อาจารยมณฑา พลายดวง  คางชําระตั้งแต 
ป 2559 จํานวน 4,000 บาท   จึงขออนุมัติตัดเปนหนี้สูญและมอบใหสวนนิติการดําเนินการ  3) โรงเรียน 
ศรีธรรมราชศึกษา ไดชําระเงินแลว  
    1.2  ลูกหนี้อ่ืน 2 ราย ไดแก 1)บริษัท สตีค จํากัด จํานวนเงิน 644,140.00 บาท  
อยูระหวางขอความเห็นชอบในการปรับลูกหนี้เปนคาใชจายตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 2) นางศิริภัสสร  
ศิริกุลสถิตย สวนนิติการไดยุติการบังคับคดีชั่วคราว เนื่องจากลูกหนี้รายดังกลาวเปนบุคคลลมละลายในศาล
ลมละลายกลาง  
    1.3  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 5 ราย ไดแก 1) นายโอภาส เพชรเศรษฐ จํานวนเงิน 
146,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรางฟองคดี 2) นางสาวอุบลวรรณ นพรัตน จํานวนเงิน 
129,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางรอคําสั่งอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  3)  นางสาวนันทวัน 
แกวยัง ดําเนินการตัดเปนหนี้สูญแลว 4) นายชัยรัตน แซสุ  และ 5) นายธนพิพัฒน สัมพันธวงศ ชําระคืน
ครบถวนแลว 
     1.4 ลูกหนี้นักศึกษา จํานวน 4,172,058.24 บาท ไดชําระแลว 1,706,950 บาท 
และสวนท่ีเหลืออยูระหวางการจัดสงหนังสือบอกกลาวทวงถามโดยสวนนิติการไดจัดสงหนังสือแลว  จํานวน 
38 รายรวมถึงผูคํ้าประกันอีก 79 ราย  ท้ังนี้ลูกหนี้อีก 12  ราย รอการตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม  
   2. การเบิกจายคาอาหารในการจัดกิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
        มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราการเบิกจายคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน พ.ศ. 2559 มีผลตั้งแตวันท่ี 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป   
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    3. การจัดสัมมนาการวัดผลและประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ 
               มหาวิทยาลัยโดยสวนการและบัญชีไดเรียกคืนเงินคาใชจายในการสัมมนาโครงการ
เครือขายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 จากผูยืมเงินทดรอง 3 ราย  ซ่ึงได 
 
 

อุทธรณการเรียกคืนเงินคาใชจายดังกลาว  ขณะนี้อยูระหวางสวนนิติการจัดทําหนังสือเพ่ือใหความเห็นทาง
กฎหมายตออธิการบดี     
    4. การเบิกจายเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีปกครองท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี
ในมหาวทิยาลยั                                                                                                          
           มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการติดตามใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของ สตง.  
   5. กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก 
   มหาวิทยาลัยมียอดลูกหนี้โครงการวิจัย 139 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 27,534,309.21 บาท 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามลูกหนี้โครงการวิจัย (เดือนเมษายน 2561) มีลูกหนี้โครงการวิจัย คงเหลือ
จํานวน 7,588,331.01 บาท   
 
 

 
 

  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานฯ 
รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 แลวเห็นวาขอมูลตามท่ีปรากฏในรายงานฯ มีความถูกตองและสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหไวนั้น
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับฝายบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะนําไปพิจารณาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งหลังของปงบประมาณ 2561 และในอนาคตตอไป 
ท้ังนี้  เพ่ือมุงหวังใหการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ และโดยองครวมของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ือใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตอไป 
   ในการนี้  อธิการบดีไดนํารายงานฯ เวียนแจงใหผูบริหารและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นและคําชี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอใหนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของแลว โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ไดมีขอคิดเห็นและคําชี้แจงในประเด็นตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานฯ หนา 69 
ถึงหนา 79 
  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของทุกคนท่ีไดสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการรายงานขอมูลตาง ๆ 
สําหรับใชประกอบการจัดทํารายงานฯ ในครั้งนี้  
 

 ความเห็นของฝายบริหาร ตอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 ผ 
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        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตอไป เรียกวา 
“คณะกรรมการฯ”) ไดกําหนดไววา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จะดําเนินการภายใตกรอบและขอบเขตงาน โดยจําแนกเปนดาน ๆ ดังตอไปนี ้
  

ก.  คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย (Site Visit)     
1. คณะกรรมการฯ จะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง 
2. คณะกรรมการฯ จะประชุมรวมกับผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภาค 14 (สตง.) ปละ           

2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือแนวปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นท่ี สตง. ไดตรวจพบ มีความหวงใย และ
ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีถูกตอง เหมาะสม และแกไขตอไป 
 

ข.  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach)   
  เนื่องจากฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดนําแผนยุทธศาสตร 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิบัติการ          
เชิงยุทธศาสตรและแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา         
ใหความเห็นชอบแลว คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในองครวมเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนฯ 
ดังกลาว โดยคณะกรรมการฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใน 2 ดานหลัก ประกอบดวย 
      1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561  

  คณะกรรมการฯ จะติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือหาขอสรุปและแสดงความเห็นวา ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธิ์ เปนไปโดยประหยัด และคุมคาหรือไม เพียงใด   

  ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาดําเนินการในดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 
ดานระบบการบริหารความเสี่ยง และดานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ควบคูกันไปดวย       
      2. รายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 รวมถึงสถานะ     
ทางการเงิน 
   2.1 คณะกรรมการฯ จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดาน 
การหารายไดและดานคาใชจาย วาเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ หรือไม อยางไร 

  2.2 คณะกรรมการฯ มีความหวงใยตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเกรงวาอาจจะ
ประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือมีกระแสเงินสดสํารองไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ
และกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีความจําเปนและเรงดวนจํานวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะติดตาม 
ประเมินผล และรายงานขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง เนื่องจากเห็นวา
ทรัพยากรดานการเงินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัย    

    

ค. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach)  
 1. เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย จะมุงติดตามประเมินผลการดําเนินงาน           
ในประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก (1) จํานวนนักศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา (2) การพัฒนาสูความเปนสากล (3) การรวมทุนกับภาคเอกชน และเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 กรอบและขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
 

 1 
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2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการฯ จะใหความ 
สําคัญกับเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย (ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ)          
ไดประชุมหารือ มีมติ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ โดยจะติดตามวาฝายบริหารไดนําไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาใหเกิดผลดีแกมหาวิทยาลัยอยางไร เพียงใด หรือไม หากมิไดดําเนินการเปนเพราะเหตุผลใด  

3. เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ิมเติม 

 

วิธีดําเนินการของคณะกรรมการฯ  มีดังนี้    
    1. คณะกรรมการฯ จะนําเอาระบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลฯ โดยองครวม ใหเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย (การสอน การวิจัย          
การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีความเหมาะสม     
 2.  กลไกท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีคณะกรรมการฯ จะใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
คือ หนวยตรวจสอบภายใน ซ่ึงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูชวยเลขานุการคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ  
ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะแบงและมอบหมายงานใหหนวยตรวจสอบภายในรับไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของอยางชัดเจน โดยอยางนอยจะรวมถึงการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และงานตรวจสอบดานการพัสดุ ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาวามีงานอ่ืนใดท่ีจะมอบหมายให
หนวยตรวจสอบภายในดําเนินการเพ่ิมเติมสําหรับงวดปงบประมาณ 2561 หรือไม หลังจากรูปแบบและ
แนวทางฯ นี้ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะใหหนวยตรวจสอบ
ภายในจัดใหมีการวางแผนงานตรวจสอบแบบ risk - based ใชวิธีทดสอบแบบ walkthrough และจัดทํา
กระดาษทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบและผลการวิเคราะหของหนวยตรวจสอบภายในไว
เปนอยางดีเพ่ือประโยชนในการอางอิง อีกท้ังจะไดจัดวาระใหหนวยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหนาของ
งานท่ีไดรับมอบหมายตอคณะกรรมการฯ อยางสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากใหหนวยตรวจสอบภายในเปนผู
ประสานงานหลักกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีภายนอกของมหาวิทยาลัย  
รวมถึงการมีหนาท่ีชวยติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอ่ืนใดท่ีรองอธิการบดีฝายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ มอบหมายใหปฏิบัติดวย  

 

การรายงาน  คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายงานเปน 2 งวด ไดแก  
  1. งวดการประเมิน 6 เดือนแรก จะรายงานผลในทุกดานใหมีขอมูลมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได แตใน
บางดานขอมูลตาง ๆ ท่ีเสนออาจเปนเพียงขอมูลความคืบหนา ยังไมใชขอมูลผลงานท่ีมีความสมบูรณ   
  2. การรายงานงวดป จะรายงานผลในทุกดานใหมีความสมบูรณมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได โดยจะ
ประสานงานใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยสงขอมูลท่ีเก่ียวของมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล เปนขอมูลและความคิดเห็นท่ีดีตามท่ีควร เพ่ือสภามหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช
ประโยชนประกอบการตัดสินใจในการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยดานการกํากับดูแลงานของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป  
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ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
      คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 
 

 

1.  ผลการตรวจเย่ียมและการประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
จากการท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย               

เม่ือวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2561 สรุปผลไดดังนี ้
1.1  ผลการประชุมรวมกับอธิการบดีและรองอธิการบดี  

     คณะกรรมการฯ ไดหารือและเรียนถามความกาวหนาและปญหาอุปสรรค (ถามี) เก่ียวกับ
โครงการศูนยการแพทยฯ ซ่ึงอธิการบดีไดใหขอมูล ดังนี้ 

1.1.1  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและทีมงานเพ่ือรับผิดชอบงานดานตาง ๆ ไวอยาง
ชัดเจนท้ังในสวนของการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ เพ่ือใหเสร็จเรียบรอยตามแผนท่ีกําหนดไว และในสวน
ของการเตรียมความพรอมดานอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเปดใหบริการของศูนยการแพทยฯ อยางเต็มรูปแบบ 
โดยอธิการบดีได ทําหนาท่ี กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดวยตนเองอยางใกลชิด นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุมให
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคของศูนยการแพทยฯ โดยมีอธิการบดีเปนประธานฯ รอง
อธิการบดีฝายแผนงานฯ รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีกําหนด และคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร เปนรองประธานฯ  
คณบดีสํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสํานักวิชา และผูทรงคุณวุฒิ 2 คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนย
การแพทยฯ เปนกรรมการและเลขานุการ   

1.1.2  มหาวิทยาลัยไดปรับแบบการกอสรางฯ ในบางพ้ืนท่ีใหม ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีเปนไปอยางคุมคา ตรงตามความตองการของผูใชงานและมีปริมาณพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนมากกวาเดิม 

1.1.3  มหาวิทยาลัยไดเรงรัดใหผูรับจางดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จและเบิกจายเงิน         
ครบ 18 งวด ตามแผนในปงบประมาณ 2561 ท้ังนี้ เพ่ือสํานักงบประมาณจะไดอนุมัติงบประมาณสําหรับ 
การกอสรางฯ อีก 10 งวด ในปงบประมาณ 2562 

1.1.4  ในปงบประมาณ 2562 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือเครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ประมาณ 68 ลานบาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 

1.1.5  ในสวนของการสรรหาบุคลากรในตําแหนงอาจารยแพทย มหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
อัตรากําลังรองรับไวแลว และมอบหมายใหคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรไปดําเนินการสรรหาตอไป ซ่ึงทราบวา 
ยังมีปญหาในเรื่องนี้อยูและมักจะไดแพทยท่ีเพ่ิงจบมาใหมเขามาทํางาน 

 
 

ก.  การตรวจเยี่ยมมหาวทิยาลัย (Site Visit) 

ผลการปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ  
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. คณะกรรมการฯ ไดทราบวา ประชาคมวลัยลักษณไดแสดงความชื่นชมอธิการบดีท่ีมีความ

มุงม่ัน ตั้งใจ และอุทิศเวลาทํางานเพ่ือพัฒนางานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องจนนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในหลาย ๆ ดาน 
   2. มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ พ.ศ. 2559 รองรับการบริหารงานของศูนยการแพทยฯ รวมถึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการศูนยการแพทยฯ และคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ เพ่ือทําหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวของไว
เรียบรอยแลว แตเม่ือพิจารณาหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนตามคําสั่งขางตนลวนเปนหนาท่ีท่ีจะเกิดข้ึน
หลังศูนยการแพทยฯ เปดดําเนินงานแลวเปนสําคัญ คณะกรรมการฯ จึงมีขอหวงใยงานดานตาง ๆ ท่ีตองทํา    
ในชวงเวลาท่ีเปลี่ยนผานระหวางการกอสรางอาคารและการเตรียมการดานสําคัญอ่ืนทุกดานกอนการเปด
ดําเนินการศูนยการแพทยฯ อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีภารกิจมากมายในการเตรียมความพรอม          
ในดานตาง ๆ ใหคืบหนาและเสร็จเรียบรอยทันตามกําหนดเวลาท่ีจะเปดดําเนินการศูนยการแพทยฯ ท้ังดาน
การกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และดานอ่ืนท่ีลวนสําคัญนอกเหนือจากอาคาร เชน ดานบุคลากร              
ดานอุปกรณและเครื่องมือแพทย หองปฏิบัติการ (Lab) และอุปกรณหองปฏิบัติการ ตลอดจนดานยาและ
เวชภัณฑ เปนตน ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นวาจะใหการตัดสินใจปญหาอุปสรรคทุกเรื่องพุงตรงมาท่ี
อธิการบดีนั้นยอมไมควร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณามอบหมายใหมีผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายจาก
อธิการบดีใหรับผิดชอบโครงการนี้เปนการเฉพาะในลักษณะเปน Project Manager ภายใตการกํากับดูแล
บังคับบัญชาโดยใกลชิดของอธิการบดี และพึงมีคณะผูดําเนินงาน หรือ Steering Committee ชุดหนึ่งท่ีทํา
หนาท่ีเต็มเวลาโดยมีเปาหมายมุงใหศูนยการแพทยฯ สําเร็จลุลวงลงตามแผนงานและเปาหมายเวลาเพ่ือเปน
เครื่องมือในการทําหนาท่ีของ Project Manager โดยคณะกรรมการฯ เห็นวา บุคคลท่ีจะเปน Project 
Manager และผูท่ีจะรวมอยูใน Steering Committee นี้ควรมีความรอบรูและหรือประสบการณเปนอยางดี
ในการจัดตั้งศูนยการแพทยขนาดใหญ ซ่ึงจะไดชวยงานอธิการบดีไดมากเนื่องจากอธิการบดีมีภาระงานสําคัญ
ดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกมากดานดวยกัน หากตองแบกภาระเองทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องศูนยการแพทยฯ 
ซ่ึงมีสิ่งท่ีตองดําเนินการหลากหลายดานโดยเฉพาะการเตรียมบุคลากร ระบบงาน อุปกรณทางการแพทย ระบบ
หองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยดานตาง ๆ ซ่ึงลวนสําคัญและมีรายละเอียดซับซอนยิ่ง หากทุกเรื่องตองถูกสง
ตรงมาใหอธิการบดีพิจารณาหรือตัดสินใจดวยตนเองท้ังหมด คณะกรรมการฯ เปนหวงดานสุขภาพของอธิการบดี
ท่ีอาจตองตรากตรําเกินสมควร และหวงดานการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ อาจไมฉับไวเพียงพอเพราะทุกเรื่องตอง
พุงมาท่ีอธิการบดีเปนจุดเดียว อาจกระทบเปาหมายดานเวลาในการเปดดําเนินการของศูนยการแพทยฯ   

3. เนื่องจากสํานักวิชาตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพจะตองมีภาระงานท่ีผสมผสานกัน
ระหวางภาระงานท่ีเปนพันธกิจโดยตรงของสํานักวิชา กับภาระงานท่ีจะไปชวยสนับสนุนศูนยการแพทยฯ         
หลังการกอสรางเสร็จ ซ่ึงในสวนของภาระงานท่ีจะไปชวยสนับสนุนศูนยการแพทยฯ นั้นสํานักวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพจะตองมีแผนการดําเนินงาน เชน บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ เปนตน ท่ีชัดเจนและ
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ ดวยมิฉะนั้นอาจจะเกิดปญหาตามมาได 

4. ในขณะท่ีศูนยการแพทยฯ ยังไมเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยไดมี
นโยบายใหอาจารยแพทยไปทํางานใหบริการทางวิชาการในโรงพยาบาลเครือขาย แตอาจารยแพทยจะไมไดรับ
คาตอบแทนหรือเงินพิเศษเพ่ิมจากการทํางานดังกลาวจากโรงพยาบาลเครือขายเหลานั้น ดังนั้น จึงเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยการเพ่ิมคาตอบแทนใหกับอาจารย 
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แพทยท่ีไปชวยงานดังกลาว โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีศูนยการแพทยฯ ยังไมเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ 
จะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการไดมาซ่ึงอาจารยแพทยท่ีมาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยไดเพ่ิมมากข้ึน 

5. ขอใหมหาวิทยาลัยเรงพิจารณาหาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการไดมาซ่ึงอาจารยแพทย
ท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณเพ่ือรองรับการใหบริการของศูนยการแพทยฯ ตามจํานวนอัตรา 
กําลังท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวแลวตอไป คุณภาพของอาจารยแพทยและบุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญ
ยิ่งในการสรางความนาเชื่อถือของชุมชนท่ีจะมาใชบริการของศูนยการแพทยโดยเฉพาะในระยะเริ่มตน หากมี
ปญหาดานคุณภาพการรักษาพยาบาลก็จะบั่นทอนความนาเชื่อถือของศูนยการแพทยฯ ในระยะยาวได 

 
1.2  การประชุมรวมกับผูชวยอธิการบดีฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
สืบเนื่องจากรายงานขอมูลและความเห็นของประชาคมวลัยลักษณ เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดทําในป พ.ศ. 2559 พบวามหาวิทยาลัยยังไมมีความเขมแข็งในการเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน ผูบริหารอาจสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนไมเพียงพอ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีจะเสริมสราง
ความแขมแข็งของสถาบันในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต ทําใหเกิด
ความรูสึกเหินหางไมไดรับการสนับสนุนและความรวมมือตามท่ีควรจะเปน นอกจากนี้ยังมีปญหากรณีพิพาท
เรื่องท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยและชุมชนสาธิตวลัยลักษณ ถึงแมวาศาลฎีกาไดตัดสินแลววา
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ ท่ีจะใชท่ีดินแตบุคคลโดยสวนใหญไมไดปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลและมีความ 
พยายามท่ีจะเรียกรองความเปนธรรมจากหนวยงานอ่ืนอีก ซ่ึงทําใหมีการต้ังคําถามเก่ียวกับความจริงใจของ
มหาวิทยาลัยในการอยูรวมกับชุมชนและประชาชนบางกลุมยังคงมองมหาวิทยาลัยในแงลบ  

จากสภาพปญหาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
ปจจุบันภายใตการนําของศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ ไดกําหนดนโยบายและปรับปรุงแนวทาง    
การบริหารงานเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนมา 
มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายและการดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน สรุปไดดังนี้ 

1)  การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดานการเสริมสรางความสัมพันธ  
อันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูงและผูชวยอธิการบดี  
เพ่ือกํากับดูแลงานเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน   

2)  การปรับปรุงระบบการบริการวิชาการเพ่ือเชื่อมโยงสูการสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน   
โดยใหศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน 

3)  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยไดดําเนินการดังนี้ 
3.1)  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมผูนําชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยท่ีประชุม

ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และผูใหญบานรายรอบมหาวิทยาลัย ไดแก ต.ทาศาลา 
ต.ไทยบุรี ต.หัวตะพาน  ต.โพธิ์ทอง ของ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเวที
ในการหารือเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและรับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงในการจัดประชุมผูนําชุมชนในแตละครั้ง มหาวิทยาลัยไดเชิญผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรมและ
นําชมความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ เชน การเชิญผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรม “ทานตะวันบาน
ท่ีวลัยลักษณ” การเยี่ยมชมความคืบหนาการปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีเขตการศึกษา เชน Walailak Square 
การเขาเยี่ยมชมความคืบหนาการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เปนตน 
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          3.2)  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน งานสงกรานต งานทอดกฐิน ท่ีมหาวิทยาลัย
รับเปนเจาภาพทอดกฐินแกวัดตาง ๆ หมุนเวียนไปในแตละป เปนตน 

3.3)  การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพระหวางชาวบานท่ียังคงอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนชาวบานในโอกาสสําคัญ เชน การมอบ
ของขวัญสวัสดีปใหม การมอบขนมสําหรับใชทําบุญในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เปนตน 

3.4)  การสรางการรับรูของชุมชนและภาคประชาสังคมเก่ียวกับกิจการและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

3.4.1)  การจัดประชุมประชาคมชาวบานรายรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให
ชาวบานทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.4.2)  การนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอท่ีประชุม
หัวหนาสวนราชการ ในท่ีประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.5)  กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพกับประชาคมระดับจังหวัด เพ่ือสรางความสัมพันธ
กับภาคประชาคม  เชน  หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม องคกรชุมชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

4) งานสงเสริมความม่ันคงดานอาชีพ สุขภาวะและคุณภาพชีวิต โดยไดดําเนินการดังนี้ 
4.1)  การสงเสริมอาชีพชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและชุมชนรายรอบ เชน 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรผูชวยพยาบาล เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ีอยูในชุมชนรายรอบ
มีโอกาสในการศึกษาและเขาทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปดโอกาส
ใหบุตรหลานของชาวชุมชนไดเขาศึกษาในรุนแรก ๆ รอยละ 80    

4.2)  โครงการโคแมพันธุและโคขุนประชารัฐ เพ่ือแกไขปญหาการเลี้ยงวัวแบบ “ปลอยทุง” 
ของชาวบาน โดยไดอบรมชาวบานท่ีเขาเปนสมาชิกโครงการและจะนําวัวของชาวบานมาเขาคอก ซ่ึงไดรวมมือ
กับปศุสัตวจังหวัดในการผสมเทียม เพ่ือแกไขปญหาการปลอยวัวในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยและการเพ่ิมมูลคา
การเลี้ยงวัวของชาวบาน   

4.3)  การใหโอกาสแกชาวชุมชนเขาทํางานในมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษโดยการเปด
โอกาสใหชาวบานไดสมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัยกอนบุคคลภายนอกชุมชน เชน การทํางานในตําแหนง
พนักงานรักษาความปลอดภัย แมบาน พนักงานภูมิทัศน เปนตน 

5)  กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม หนวยบริการดานสุขภาพ
เคลื่อนท่ี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือความเขมแข็ง การชวยเหลือชุมชนในยาม
เกิดภัยพิบัติ เปนตน 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ประเด็นท่ี สปก. ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องท่ีดินในเขตชุมชนสาธิตวลัยลักษณฯ มหาวิทยาลัย

ควรพยายามทําความเขาใจและสื่อสารกับชาวบานใหรับรูรับทราบขอมูลและหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ซ่ึงจะทําใหชาวบานเกิดความรูสึกท่ีเปนเปนมิตรมากกวาเปนศัตรูกับมหาวิทยาลัย 

2.  ในสวนของการเชิญผูนําชุมชนมาประชุม หารือ หรือพบปะผูนําชุมชน มหาวิทยาลัย
ควรเชิญชาวบานมารวมดวย โดยอาจจะใหชาวบานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารับรู ท้ังนี้ เพ่ือสรางความ
ประทับใจใหกับกลุมคนดังกลาว เพราะคนกลุมนี้นอยครั้งท่ีจะไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ท้ังยังทําใหมหาวิทยาลัยม่ันใจวาสิ่งท่ีตองการสื่อสารผานผูนําชุมชนนั้นไดรับการสื่อสารไปถึง
ชาวบานตามท่ีควร ท้ังนี้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงท่ีผูนําชุมชนอาจมิไดนําไปถายทอดตออยางมีประสิทธิภาพ 
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1.3  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.3.1  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพภายใตการควบคุมของสภา 

วิชาชีพทุกหลักสูตร บัณฑิตท่ีจบไปมีอัตราการไดงานตรงตามสายท่ีเรียนมาอยูในระดับสูง (รอยละ 80 - 90  
ข้ึนไป) มีรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก สนับสนุนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน เรียนรูรวมกัน          
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม      

1.3.2  ดานการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรสามารถผลิตงานวิจัย
และบริการวิชาการท่ีหลากหลายท่ีเปนประโยชนตอชุมชน เชน ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยและบริการ
วิชาการไขเลือดออก งานวิจัยและบริการวิชาการเรื่องอาชีวอนามัยในแรงงานผูสูงอายุ หนวยวิจัยพิษวิทยาและ
โรคติดเชื้อ การเสริมสรางสมรรถภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนตน   

1.3.3  ผลการวิเคราะห Benchmarking ของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เม่ือเดือน
เมษายน 2561 โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ พบวาสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรมีจุดเดน 
คือ ผลคะแนน QA Score เพ่ิมสูงข้ึน มีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน และมีจํานวนนักศึกษาปริญญา
ตรีเพ่ิมสูงข้ึน และมีขอท่ีควรพัฒนา คือ มีสัดสวนรอยละตําแหนงทางวิชาการลดต่ําลง และมีจํานวนผลงานวิจัย
ระดับนานาชาตินอยมาก 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
1.  ควรเพ่ิมกลยุทธเชิงลึกเพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเลือกเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ของ

สํานักวิชาฯ รวมท้ังทําใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไมยึดติดกับกรอบ
แนวคิดแบบเดิม เพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูรูลึกและรูรอบเพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ภายใตความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  ไดแก 

1.1  นโยบายการเปดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี  
โดยจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับนานาชาติ เพ่ือใหเกิดประโยชนดานวิชาการ คือ ชวย
พัฒนาสํานักวิชาฯ ใหมีความเขมแข็งในทางวิชาการและเปนฐานในการขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ระดับนานาชาติ  

1.2  การพัฒนาหลักสูตรใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท โดยเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมไดอีก 1 สาขาวิชา นอกเหนือจากสาขาวิชาหลักท่ีไดเลือกเขาเรียน 

1.3   การพัฒนาใหเกิดระบบการศึกษาแบบ Tailor-Made จัดใหมีการวางแผนหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ
เพ่ือใหเกิดหลักสูตรใหม ๆ    

1.4  การจัดทําความกาวหนาในเสนทางอาชีพ (Career Path) ใหนักศึกษา  เพ่ือให
นักศึกษาเขาใจเสนทางอาชีพของตน  สามารถพัฒนาและกาวหนาในสายวิชาชีพนั้น ๆ ไดดีท่ีสุด     

2.  ควรใชเครือขายของศิษยเกาใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพันธสํานักวิชาฯ ใหมาก
ยิ่งข้ึน จัดใหมีกิจกรรมสําหรับศิษยเกาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และสํานักวิชาฯ           
ใหเกิดความรวมมือในดานการพัฒนาและเสริมสรางกิจกรรมท่ีมีประโยชนสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิชาฯ  
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1.4  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.4.1  สํานักวิชาสหเวชศาสตรเปนหนวยงานท่ีแยกมาจากสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีจัดสอนข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพ
เพ่ือดูแลสุขภาวะและสรางเสริมสุขภาพของชุมชนอยางใกลชิดและครบวงจร  นอกจากนี้สํานักวิชาฯ เปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ซ่ึงจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนหลักสูตรนานาชาติให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักวิชาฯ ในการกาวไปสูความเปนสากลในอนาคต 

1.4.2  มีการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  โดยในปการศึกษา 
2560 สํานักวิชาฯ ไดเปดหลักสูตรเทคนิคการแพทยวิชาการกาวหนา เรียน 5 ป ได 2 ปริญญา  คือ  4 ปแรก 
ไดปริญญาตรีเทคนิคการแพทยและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพไดและทําวจิัยตออีก 1 ป จะไดปริญญาโท
สาขาชีวเวชศาสตร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองและ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีมุงเนนใหบัณฑิตมีทักษะดานการวิจัย สรางนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา
สุขภาพของประชาชนและผูสําเร็จการศึกษายังสามารถตอยอดการเรียนตอในระดับปริญญาเอกไดเร็วยิ่งข้ึน 
และในปการศึกษา 2561 สํานักวิชาจะมีการเปดหลักสูตรเทคนิคการแพทยแบบทวิภาษา (Bilingual 
program) โดยการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิต 
ทางดานภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังเปนการรองรับนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได     

1.4.3  สํานักวิชาฯ ไดใหบริการดานตาง ๆ แกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไปอีกมากมาย เชน (1) ใหบริการหอง 
ปฏิบัติการสาขาตาง ๆ (Lab) สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และใหบริการอ่ืน ๆ  (2) มีคลินิคเทคนิค
การแพทยและศูนยบริการท่ีเปนความรวมมือกับบริษัทเอกชนวงเงินลงทุนโดยบริษัทเอกชน จํานวน 
10,000,000 บาท ซ่ึงสํานักวิชาฯ รับผิดชอบเรื่องสถานท่ีใหบริการ และบุคลากรเทคนิคการแพทย   
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 มีเปาหมายในการดําเนินงาน 2 ป กําหนดสัดสวนรายไดระหวาง
บริ ษัท เอกชนกับมหาวิทยาลัยเปนรอยละ 70 : 30 ปจจุบัน มีผลการดําเนินการต่ํ ากวาเป าหมาย 
ท่ีกําหนดไวซ่ึงรอยละ 70 ของรายไดหลักมาจากการใหบริการตรวจวิเคราะหเลือด เปนตน 

1.4.4  การใหบริการตรวจวิเคราะหเลือดในปจจุบัน สํานักวิชาฯ ยังไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบไดครอบคลุมทุกประเภท แตไมสงผลกระทบตอการเรียนการสอน เนื่องจากไดสงนักศึกษาไปฝกงาน
ในโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีมีมาตรฐานในการใหบริการตรวจวิเคราะห เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ  
อีกท้ังอาจารยของมหาวิทยาลัยก็เปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีใบประกอบวิชาชีพรับรอง และมีหองปฏิบัติการท่ีได
มาตรฐาน ISO15189 รองรับการเรียนการสอน ซ่ึงมีการตรวจประเมินตามมาตรฐานจากคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย (Internal Audit) และคณะกรรมการจากภายนอก (External Audit)  

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรควรประสานงานและรวมมือกับศูนยการแพทยฯ โดยกําหนดให

การดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบทางการแพทยเปนหนาท่ีของสํานักวิชาฯ ซ่ึงจะชวยทําหนาท่ีท้ังใน  
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เรื่องการเรียนการสอน การใหคําแนะนํา/ปรึกษา กับบุคลากร เพ่ือใหมีความตอเนื่องและสนองตอบตอความ
ตองการระหวางกันท้ังในเรื่องงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 

 
1.5  การประชุมรวมกับรองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.5.1  สํานักวิชาการจัดการเปดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก  โดยหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปดสอนมี 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
การพัฒนาธุรกิจ และระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ   

1.5.2  แนวโนมการรับนักศึกษาเขาของสํานักวิชาฯ มีจํานวนลดลง โดยเฉพาะหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว) ยังมีนักศึกษารับเขาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว เนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลไก 
การฝกฝนทักษะการเปนผูประกอบการผาน “ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 1 ปการศึกษา” และการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยอาศัยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย สถานประกอบการชั้นนําของประเทศ ภายใตระบบการจัด 
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

1.5.3  สํานักวิชาฯ มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย  แตดวยมหาวิทยาลัย 
มีนโยบายใหอาจารยเรงขอตําแหนงทางวิชาการโดยกําหนดระยะเวลา และข้ันตอนการดําเนินงานชัดเจนข้ึน  
ทําใหอาจารยในสํานักวิชาฯ ตื่นตัวและเริ่มดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ควรทําวิจัยเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหสํานักวิชาฯ มีนักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

ในสํานักวิชานี้ของมหาวิทยาลัยลดลง  เพ่ือแกไขปญหาใหตรงประเด็น 
2.  ควรสรางจุดเดนใหแตละหลักสูตรของสํานักวิชาฯ เพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเลือกเรียน  เชน   

2.1  บูรณาการหลักสูตรใหมรวมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและ
มีความสามารถหลากหลายข้ึน  ซ่ึงเม่ือเรียนจบแลวอาจจะไดปริญญา 2 ใบ  หรือใหมีวิชาโทเพ่ือขยายโอกาส 
ในการทํางานท่ีหลากหลายใหแกนักศึกษา   

2.2  เชิญอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือโดดเดนในสาขาวิชาท่ีสอน เปนอาจารย
สอนพิเศษ  โดยเฉพาะวิชาสอบบัญชี  เพ่ือใหนักศึกษามีความสนุกและสนใจอยากทํางาน  รวมท้ังไดทราบ
ประสบการณใหม ๆ และมี Connection หรือบุคคลตนแบบ (Idol) ไวเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจ   

2.3  ควรเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความโดดเดนในสาขาวิชาท่ีสอนมาเปนอาจารย
พิเศษ  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาฯ ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 

2.4  ควรจดัหลักสูตรพิเศษตามคานิยมปจจุบัน (Trends) บางเพ่ือสรางความนาสนใจ
ใหแกนักศึกษา 
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1.6  การประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.6.1 สํานักวิชาแพทยศาสตรไดเขารับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับ

แพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education : WFME)  โดยไดรับการรับรองเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2560   

1.6.2 สํานักวิชาแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนการสอนรวมกัน เพ่ือใหมีการจัดการขอมูลสารสนเทศใหประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.6.3 สํานักวิชาฯ ไมสามารถสรรหาอาจารยแพทยไดตามแผน  ซ่ึงสํานักวิชาฯ มีกรอบ
อัตรากําลังของอาจารยแพทย จํานวน 147 อัตรา แตสรรหาไดเพียง 11 อัตรา ท้ังนี้ สํานักวิชาฯ ไดขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานท่ีมีแพทยชดใชทุน เพ่ือเชิญชวนใหมาชดใชทุนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แตยังไม
สามารถแกปญหาได 
                      มหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการในเรื่องการคัดเลือก สรรหาและ 
การคงอยูของอาจารยแพทย โดยไดสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทํางานท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดแก 
รายได ความสะดวกสบาย และสภาพแวดลอมตาง ๆ  รวมท้ังอาจารยแพทยบางสวนคาดหวังท่ีจะไปศึกษาตอ
ตางประเทศ โดยมีเปาหมายตองการเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ แพทยเฉพาะทางโรคมะเร็ง แตมหาวิทยาลัยยังไมมี
ทุนการศึกษาให 

1.6.4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะเปดหลักสูตรนานาชาติ ในปงบประมาณ 2562 และ
ขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ในปงบประมาณ 2565 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญกับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

เครือขาย เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนประโยชนในการประสานงานและการสนับสนุนการศึกษาใหแก
สํานักวิชาแพทยศาสตร 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีทุนศึกษาตอตางประเทศใหอาจารยแพทย 
3.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีแตกตางกันระหวางแพทยท่ีโรงพยาบาล

ศูนยการแพทยฯ และอาจารยแพทยของสํานักวิชาแพทยศาสตร เพ่ือไมใหเกิดการเปรียบเทียบกันเรื่องรายได 
 

1.7  การประชุมรวมกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.7.1  วิทยาลัยนานาชาติเริ่มรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 รวม 3 หลักสูตร และมี

เปาหมายการรับนักศึกษา ดังนี้   
1)  Bachelor of Engineering in Digital Innovation Engineering จํานวน 30 คน 
2)  Bachelor of Arts in Public Affairs จํานวน 40 คน 
3) Bachelor of Business Administration in Logistics Analytics and Supply 

Chain Management จํานวน 30 คน  
โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษารูปแบบ TCAS การรับตรง  

การใชชองทางการรับนักศึกษาผาน Agency และไดประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน  รวมถึง              
การประชาสัมพันธโดยตรงกับโรงเรียนนานาชาติหลายแหง ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย               
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มีนโยบายสนับสนุนโดยใหทุนการศึกษาแบบ  Full Scholarships Full Tuition Fees Scholarships และ 
Half Tuition Fees Scholarships ซ่ึงมีนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาใหความสนใจมากพอสมควร  

1.7.2  วิทยาลัยนานาชาติมีการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจ โดยในชวงแรกมหาวิทยาลัย
ใหยืมเงินเพ่ือดําเนินงาน 5 ลานบาท ใหชําระคืนในเวลา 3 ป วิทยาลัยจะตองนําสงเงินใหมหาวิทยาลัยในอัตรา
รอยละ 5 ของรายรับกอนหักคาใชจายจากการดําเนินงาน ในภาพรวมไดกําหนดคาธรรมเนียมใกลเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือเปนการแสดงถึงความต้ังใจในการจัดการศึกษานานาชาติ
คุณภาพสูง โดยกําหนดไว 2 อัตรา คือ อัตรา สําหรับนักศึกษาไทย และอัตราสําหรับนักศึกษาตางชาติซ่ึงมี
อัตราสูงกวานักศึกษาไทยประมาณรอยละ 20 เพ่ือรองรับตนทุนคาใชจายเก่ียวกับการจัดระบบดูแลนักศึกษา
ตางชาติในเรื่องตาง ๆ   

1.7.3  วิทยาลัยนานาชาติไดเตรียมความพรอมการเรียนการสอนโดยสรรหาอาจารยใหม 
ในแตละหลักสูตรโดยเนนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ในสัดสวนชาวตางชาติ 60 : อาจารยไทย 40 และอาจมี
การเชิญอาจารยจากสํานักวิชาตาง ๆ มารวมสอนดวย รวมท้ังในแตละหลักสูตรจะมีรายวิชาท่ีมี Visiting 
Professors มาบรรยายดวย อยางนอย 6 รายวิชา ตอหลักสูตร  ซ่ึงตองจัดการเรียนการสอนแบบ Block 
Course  ดานอาคารสถานท่ีเรียน จะใชหอง Smart Classroom ท่ีมีการจัดระบบไวเพ่ือรองรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รวมถึงจัดหา IPAD  
ใหนักศึกษาใชในการเรียนดวย 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  เนื่องจากเปนการเปดรับนักศึกษาเปนปแรก มหาวิทยาลัยอาจไมสามารถรับนักศึกษา

ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติควรพิจารณาแผนดําเนินการรองรับปญหานี้ 
โดยพิจารณาถึงกลุมเปาหมายและความไดเปรียบในการแขงขันกับสถาบันอ่ืน ๆ ดวย 

2.  วิทยาลัยนานาชาติควรจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกเก่ียวกับเอกสาร หรือ 
การติดตอประสานงานเรื่องตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารยตางชาติ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร                      
ในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีตองเปน 2 ภาษา 

 
1.8  การประชุมรวมกับผูกํากับดูแลสวนแผนงานและยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
สวนแผนงานฯ มีงานหลัก 4 ดาน ไดแก งานบริหารแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ  

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานบริหารความเสี่ยง และงานควบคุมภายใน ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้   
1.8.1  งานบริหารแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ   

1)  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตั้งกรอบวงเงินตามคําขอไปท่ีสํานักงบประมาณ 
5,201 ลานบาท ซ่ึงปรับเพ่ิมจากฐานเดิมรอยละ 314  และเตรียมความพรอมในการของบประมาณป 2562 
โดยเฉพาะงบทุนการกอสรางอาคารวิชาการ 10  อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทยฯ 

2)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ท่ีเชื่อมโยงแผนของแตละ
หนวยงานเขากับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป 

3)  ติดตามผลการดําเนินงานรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 ในท่ีประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดานการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายเรงดวน 
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    4)  จัดทําแผนงบประมาณการพัฒนาศูนยการแพทยฯ (งบกอสราง งบตกแตง
ภายใน  งบครุภัณฑ งบบุคลากร และงบการบริหาร) โดยรวมมือกับศูนยการแพทยฯ และสวนทรัพยากรมนุษย
และองคกร 

1.8.2  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนวิจัยสถาบันใหกับคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย

รวม 18 โครงการ ประกอบดวย โครงการในปงบประมาณ 2561 จํานวน 8 โครงการ โครงการใน
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 7 โครงการ และโครงการในปงบประมาณ 2559 จํานวน 3 โครงการ  ซ่ึงท่ีผาน
มาสามารถใชประโยชนจากผลการวิจัยสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยไดใชผลการวิจัยสถาบันเรื่องเหตุผลของ 
การสละสิทธิ์หลังไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลการรับ
นักศึกษานํามาซ่ึงการปรับเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบการประชาสัมพันธเพ่ือใหถึงกลุมเปาหมาย   

1.8.3  งานบริหารความเสี่ยง   
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา Risk Map เพ่ือเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (KRI) ระดับความเสี่ยง             
ท่ียอมรับได  (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได  (Risk Tolerance) ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงสามารถสะทอนมุมมองและเห็นความสัมพันธของ
องคประกอบทุกดานอยางชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือนําไปสูการกําหนดทิศทางและแนวทางการจัดการบริหารความ
เสี่ยงท่ีบรรลุผลสําเร็จ 

1.8.4  งานควบคุมภายใน   
รวบรวมและวิเคราะหรายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในและ

รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน แลวจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  ควรติดตามและควบคุมการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการใน 2 สวน 

พรอมกัน ไดแก (1) การควบคุมการเบิกจายจากสํานักงบประมาณ และ (2) การควบคุมการใชจายใหเปนไป
ตามแผนงบประมาณ 

2.  การท่ีมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการประหยัดงบประมาณคาใชจายในดานตาง ๆ  
ถือวาเปนเรื่องท่ีดีและนาชื่นชม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกํากับดูแลและติดตามในเรื่องตาง ๆ ดังกลาว  
เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3.  มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลประโยชน
ตอบแทนสูงสุด ท้ังนี้ โดยใหมีความปลอดภัยกับเงินตนท่ีนําไปบริหารดวย 

4.  ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักการบริหารความเสี่ยง
สากล ซ่ึงมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีใหแนวทางควบคุมกํากับดูแลระบบ 
การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีกําหนด  โดยมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ (Audit 
Committee) ท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามอยางเปนอิสระจากผูบริหาร ซ่ึงเปนการทํางานโดยผาน 
ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
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1.9  การประชุมรวมกับหัวหนาสวนอาคารสถานท่ี และหัวหนาสวนพัสด ุ
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
1.9.1  การกอสราง 

เดิมมหาวิทยาลัยมีสวนอาคารสถานท่ีเพียงหนวยงานเดียวทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแล 
งานในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคารสถานท่ีท้ังในสวนของงานอาคารสถานท่ี งานภูมิสถาปตย งานยานพาหนะ             
งานระบบรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แตในปจจุบันมหาวิทยาลัย
ไดจัดตั้งสวนงานเพ่ิมข้ึนอีก 2 สวน โดยแบงงานบางงานของสวนอาคารสถานท่ีมารับผิดชอบดําเนินการ ไดแก  
สวนภูมิสถาปตย (ดูแลงานภูมิสถาปตย) และสวนบริการกลาง (ดูแลงานยานพาหนะ งานระบบรักษาความ
ปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด)  ในสวนของสวนอาคารสถานท่ีจึงมีหนาท่ีในการดูแลงานกอสรางและ
งานซอมบํารุงรักษาซ่ึงมีภาระงานหลักประกอบดวย การออกแบบ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec/TOR) และการกําหนดราคากลาง ซ่ึงจะมีโครงการพัฒนาทางกายภาพจํานวนมากกวาปกติเกิน 2 เทา  
จึงอาจจะมีผลทําใหการทํางานในบางโครงการเกิดความไมสมบูรณหรือไมเรียบรอยข้ึนไดบาง นอกจากนี้ในปท่ี
ผานมาไดมีการปรับเพ่ิมแบบจากสัญญาจางซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงหากมีการตรวจสอบข้ึนมา โดยเฉพาะในบาง
สัญญาจางมหาวิทยาลัยไดปรับเพ่ิมแบบในภายหลังคอนขางมาก แตท้ังนี้จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก
อธิการบดีกอน และมีการทําบันทึกแนบทายสัญญาจางเดิมทุกครั้ง  

ในสวนของโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนแบบ  
และปรับวัตถุประสงคของการใชงานในบางพ้ืนท่ีซ่ึงแตกตางไปจากแบบเดิม ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม          
ในการใชงานและไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชพ้ืนท่ี เนื่องจากท่ีผานมาผูออกแบบไมไดเปนผูใชงาน จึงมี
ความจําเปนตองปรับแบบ โดยใหผูใชงานเขามามีสวนรวมปรับแบบเพ่ือใหตรงกับความตองการใชงานและ 
ตามหลักการดานวิทยาการทางการแพทย  อยางไรก็ตามในโครงการถึงแมวาจะไมมีการปรับแบบ  แตก็พบวา 
แบบและ BOQ ไมตรงกันซ่ึงถือเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจาง และผูรับจาง
จะตองพิจารณาหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนเปนสูงสุด    

ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบ เชน นกพิราบเขามาอาศัยใตหลังคาของอาคารตาง ๆ เกือบทุกอาคาร  
ตนไมงอกและโตข้ึนบริเวณระเบียงนอกอาคารตาง ๆ เปนตน 

1.9.2  การจัดซ้ือจัดจาง 
ในการใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพบปญหา ดังนี้ 
1)  กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจาง (e-GP) ยังไมแลวเสร็จสมบูรณ        

ทําใหมหาวิทยาลัยทํางานลาชาเพราะตองทําหนังสือไปหารือกรมบัญชีกลางกอนท่ีจะดําเนินการ สาเหตุ         
เกิดจากกระทรวงการคลังเปนผูออกกฎหมายแตระบบยังไมพรอมท่ีจะรองรับการใชงาน  

2)  กรมบัญชีกลางไดจัดเก็บขอมูลการตอบจดหมายโดยเรียงตามวันท่ี ซ่ึงจะไมม่ันใจ 
ไดวาการจัดเก็บขอมูลการตอบจดหมายครบถวนหรือไม หากมีการจัดเก็บโดยเรียงลําดับจะสืบคนไดงายกวา 

3)  ระบบการจัดซ้ือจัดจางของกรมบัญชีกลาง คือ จุดศูนยกลางการบันทึกขอมูล          
มีเพียงจุดเดียว การปอนขอมูล และการพิมพเอกสารจะใชเวลานานมาก   

4)  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมีความซํ้าซอน กลาวคือ จะตองทํางานและบันทึก
ขอมูลใน 3 ระบบ ไดแก การทํางานในระบบจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP การบันทึกขอมูลจัดซ้ือจัดจาง        
ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และการบันทึกขอมูลเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ 
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    5)  ซอฟตแวรของระบบจัดซ้ือจัดจางขัดของบอย จะสงผลตอการทํางานท่ีตอเนื่อง  
หากเกิดเหตุขัดของระหวางการปอนขอมูล มหาวิทยาลัยจะตองสง Username และPassword ของผูใชงาน
ใหเจาหนาท่ีของกรมบัญชีกลางเขาไปแกไขใหมหาวิทยาลัย  

6)  การอนุมัติวงเงินจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ไดกําหนดอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง  ขอ 84  “การสั่งซ้ือหรือสั่งจาง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้   
(1) หัวหนาหนวยงานของรัฐ  ไมเกิน 200,000,000 บาท (2) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท”  
ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ “ผู มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ไดแก สภามหาวิทยาลัย   
แตมหาวิทยาลัยเห็นวา สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีในการใหนโยบายและกํากับดูแลเทานั้น ไมใชทํา
หนาท่ีบริหารงาน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติดังกลาวไมควรเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งเปน

คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการแลว มหาวิทยาลัยควรจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
เพ่ิมเติม และควรมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
      2.  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง ไวดังนี ้

    ขอ ๘๔ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจ
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท    

   ขอ ๘๕ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนง และภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผูมี
อํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

     ขอ ๘๖ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผูมีอํานาจ
เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

   ขอ ๘๗ ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามขอ ๘๔ ขอ ๘๕ และขอ ๘๖ ใหเปนไป
ตาม บัญชีแนบทายระเบียบนี้ ซ่ึงตามบัญชีเอกสารแนบทาย ใน (5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผูมีอํานาจ
เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ไดแก สภามหาวิทยาลัย 

       คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาโดยหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อธิการบดี
เปนผูบริหารสูงสุดเปนผูทําการแทนมหาวิทยาลัยในนิติกรรมตาง ๆ และมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจาง สวนสภา
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนเพียงผูกํากับดูแลในเชิงนโยบายเทานั้น การท่ีระเบียบกระทรวงการคลังท่ีกลาว
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นในการจัดซ้ือจัดจางนั้นยอมไมถูกตองและ 
ไมเหมาะสม ซ่ึงตางจากกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการตาง ๆ เชนสวนราชการระดับกรมตาง ๆ ซ่ึงมี
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด หากเกินวงเงินท่ีกําหนด อธิบดีจะตองเสนอปลัดกระทรวงเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ปลัดกระทรวงก็อยูในฐานะผูบริหารประจํา จึงไมเปนปญหา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนําเรื่องนี้เสนอตอสภา 
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มหาวิทยาลัยเพ่ือใหหารือไปยังกรมบัญชีกลางขอใหปรับแกไขใหอํานาจท้ังหมดเปนของอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในการจัดซ้ือจัดจางในทุกกรณีตอไป 

 
1.10  การประชุมรวมกับบริษัทผูควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน  
ตามท่ี มหาวิทยาลัยไดจางบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) กอสราง

อาคารศูนยการแพทยฯ ระยะเวลากอสราง 1,400 วัน (ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี อีก 120 วันจากปญหา
อุทกภัย) โดยกําหนดเริ่มงานวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 และกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562              
(หากรวมขยายเวลาเปนวันท่ี 26 กันยายน 2562) 

นิติบุคคลรวมทํางาน PQTS ในฐานะผูควบคุมงานกอสรางฯ ไดรายงานสรุปผล 
การดําเนินงานกอสรางฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

1)  ผลงานแลวเสร็จสะสม รอยละ 49.39 ผลงานสะสมตามแผน (แกไข) รอยละ 
55.92 ผลงานจริงต่ํากวาแผน รอยละ 6.53 

2)  ระยะเวลากอสราง 1,400 วัน ปจจุบันไดดําเนินการไปแลว 976 วัน คงเหลือ 
424 วัน (หากรวมการขยายเวลา 120 วนั จะคงเหลือระยะเวลา 544 วัน) 

 3)  ปญหาท่ีพบในการดําเนินการกอสราง เชน ฝนตก/อุทกภัย ขาดแคลนแรงงาน              
การปรับแบบ เปนตน 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1.  ในการปรับแบบการกอสรางฯ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหถูกตองตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว ท้ังนี้ หากเกิดปญหาข้ึนในภายหลังจะไดพิจารณา
หาผูรับผิดชอบไดวาเปนผูออกแบบ ผูอนุมัติแบบ ผูกอสราง ผูควบคุมงาน หรือผูจาง (มหาวิทยาลัย) 

2.  มหาวิทยาลัยและผูควบคุมงานกอสรางฯ ควรกํากับดูแลผูรับจางเพ่ือใหความสําคัญ 
ในดานความปลอดภัยระหวางการกอสรางฯ เชน การแตงกายของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องจักรและ
เครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ เปนตน 

3.  ในบริเวณอาคารบานพักบุคลากร มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดพ้ืนท่ีจอดรถให
เพียงพอกับจํานวนบุคลากรท่ีเขาพักในแตละอาคาร 

4.  ในอาคารบานพักบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมอุปกรณหรือระบบสําหรับ
รองรับกรณีท่ีบุคลากรมีความตองการท่ีจะติดตั้งเครื่องไฟฟาหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน เครื่องปรับอากาศ            
จานดาวเทียม ระบบ LAN เปนตน 
  
  จากการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการฯ กับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี             
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 อธิการบดีไดนําเรียนตอคณะกรรมการฯ วาคําแนะนําของคณะกรรมการฯ           
ในประเด็นตาง ๆ ขางตนเปนสิ่งท่ีดีและเปนประโยชนอยางมากสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตอไป 
และอธิการบดีจะไดหารือกับผูบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการตอไป 
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 ในการนี้ อธิการบดีไดแจงขอมูลท่ีเก่ียวของในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้  
  1. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องมีขอบกพรองเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากปญหา          
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ผูควบคุมงานกอสรางอาคารตาง ๆ ไมไดเขาไปตรวจงานในพ้ืนท่ีจริง             
เม่ือเกิดปญหาข้ึนก็จะเขาไปแกไขปญหา เปนตน ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานไปพิจารณา
ปรับวิธีการปฏิบัติงานใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน  
  2. ฐานท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูเดิมในชวงเวลาท่ีผานมายังไมพรอมเทาท่ีควร จึงทําใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดปจจุบันตองใชเวลาสวนหนึ่งสําหรับแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน  
       2.1 ไมมีการจัดทําเว็บไซตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานตาง ๆ   
     2.2 ไมมีระบบความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป แตปจจุบันมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพฯ เสร็จเรียบรอยแลว 
ขณะนี้กําลังดําเนินการเพ่ือบรรจุพนักงานเขาสูตําแหนงหัวหนางาน และหัวหนาฝาย แตยังไมสามารถบรรจุ
พนักงานเขาสูตําแหนงหัวหนาสวนไดเนื่องจากคุณสมบัติของพนักงานยังไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
  3. เรื่องท่ีเปนปญหาสะสมมายาวนานอีกเรื่องหนึ่ง คือ ปญหาเก่ียวกับท่ีดินอันเปนท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงศาลฎีกาไดพิพากษาชี้ขาดถึงท่ีสุดแลวใหราษฎรออกจากบริเวณพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย              
แตพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบไมมีจิตวิญญาณในการตอสูเพ่ือรักษาประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย เชน 
เม่ือมีราษฎรไดคัดคานวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไมได พนักงานท่ีรับผิดชอบก็จะหยุด
ดําเนินการและไมกลาดําเนินการดวยตนเอง ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงรวมถึงอธิการบดีจะตองเขาไปกํากับดูแล
และดําเนินการในเรื่องนี้ดวยตนเอง เปนตน 
   4. ในระยะเวลาท่ีผานมาอธิการบดีและผูบริหารไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิเชน 
    4.1 จํานวนและคุณภาพของนักศึกษา เดิม มีอัตราการตกออกของนักศึกษาสูงมาก 
มหาวิทยาลัยจึงไดหาแนวทางและวิธีการเพ่ือลดอัตราการตกออกของนักศึกษาใหนอยลง ซ่ึง ณ ปจจุบันไดมี
อัตราการตกออกท่ีลดลงกวาท่ีผานมา แตก็ยังเปนอัตราท่ีสูงอยู 
   4.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือกันอยางใกลชิดและบอยครั้งเพ่ือพิจารณา       
หาแนวทางในการรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพใหไดปริมาณท่ีมากข้ึน 
   4.3 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและ
การสอน เชน การปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ การใชระบบ Smart Teaching (UKPSF) เปนตน 
รวมถึงการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ระบบ Smart Security  ระบบ Smart Mobility  เปนตน 
   4.4 มหาวิทยาลัยพยายามสื่อภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยสูประชาคมภายนอก 
ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในดานนี้มากข้ึนกวาท่ีผานมา     
  5. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีความหวงใยในเรื่องสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงไดนําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2561-2570 เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยไดระมัดระวัง          
ในเรื่องนี้มากข้ึนเพราะงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีจํากัดและมีงบผูกพันหรือคาใชจายในอนาคตจํานวนมาก 
ในขณะท่ีมีหลายหลักสูตรไดประสบปญหาในการดําเนินงานซ่ึงทําใหมีรายรับนอยกวารายจาย ประกอบกับ
อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อยูในสภาพท่ีชํารุดและใชการไมไดอันเนื่องมาจากระยะเวลา             
ในการใชงานท่ียาวนานจึงมีความจําเปนตองซอม บํารุง หรือเปลี่ยนใหม 
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การปฏิบัติงานและการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ข. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
    ของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
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ข .   การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค รวม  
(Holistic Approach) 

1.  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร 
1.1  ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  2561 ข้ึน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยยังคงยึดแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีดีและตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  และใช
การจดัสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ในลักษณะของ
การจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทางท่ีสํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)  
ประกอบดวย 9  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย  บริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

เพ่ือมุงสูความเปนสากล   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตร

ชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  : การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  : การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  : การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถ

ในการแขงขัน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  : การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะ

ของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ   
 

สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนงานหลักภายใต
ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวขางตน  จํานวน 11 แผนงาน  ไดแก  (1) แผนงานวิจัย  (2) แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม  (3) แผนงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  (4) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  (5) แผนงานปฏิรูปการเรียนรู  (6) แผนงานจัดการศึกษา  (7) แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาอุดมศึกษา  (8) แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร  (9) แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก  (10) แผนงานบริหารสินทรัพย  (11) แผนงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  โดยไดรับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนท้ังสิ้น 
1,843.78  ลานบาท  ระหวางปมีการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทําใหมี
งบประมาณสําหรับใชจายท้ังสิ้น 2,205.40  ลานบาท  มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณรวมผูกพันไปท้ังสิ้น 
907.68  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 41.16 ของงบประมาณท้ังหมด  และมีงบประมาณคงเหลือ 1,297.72 ลานบาท 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดหลักท่ีสําคัญท้ังสิ้น  88  ตัว  (ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
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ประจาํปงบประมาณ 2561 - 2564  ไวท้ังสิ้น 94 ตัว  ซ่ึงในงบประมาณ 2561 ไดกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัด
ไวเพียง 88 ตัว)   

ผลการดําเนินงานในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561 มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผล 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักไดท้ังสิ้น  50  ตัว หรือรอยละ 56.82  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีดําเนินการแลวมีผล
การดําเนินงานท่ีสูงกวารอยละ 100  จํานวน 23 ตัว  มีผลการดําเนินงานรอยละ 100 จํานวน 8 ตัว   
ผลการดําเนินงานรอยละ 50 - 99  จํานวน 10 ตัว  และมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 9 ตัว  
รวมท้ัง  มีตัวชี้วัดท่ียังไมรายงานผล 8 ตัว และไมถึงเวลารายงานผลจํานวน 30 ตัว สรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 2)     
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย 
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ลานบาท 
(รอยละ) 

  176.77 100.45 3 4 2 5 - 3 

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน
วารสารตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 60 19.72   
 

  √   

2. รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 50 107.34   √    
 

 

3. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชหรือแกไข
ปญหา ชุมชน  ทองถ่ินตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 30 6.19      √   

4. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณ
จากองคกรภายนอก 

โครงการ ≥40 3      √  
 

5. รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึนจากการเขา
รับบริการ 

รอยละ 95 
 

18.78 
 

    
 

√   
       

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ี
รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 90 89.88    √ 
 

   

7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 10    √ 
 

   
       

8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถี
ชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือพัฒนาประเทศ 

กิจกรรม 10 11   √     
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

9. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 90 93.65   √  
 

   

10. รอยละความพึงพอใจของผู เขารวมโครง การตอ
ประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบ
ใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ 

รอยละ 90 89.20    √    
 

11. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รอยละ 95 75.82     √   
 

12. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รอยละ 20 ไตรมาส 4        √ 

13. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รอยละ 40 ไตรมาส 4        √ 

14. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รอยละ 60 ไตรมาส 4        √ 

15. รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด  

รอยละ ≥80 32.34      √   

16. จํานวนครั้งของวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพใน
ระดับท่ีสูงข้ึน (ในฐานขอมูล TCI/ACI/Scopus/ISI)        

ครั้ง 2 2    √  
 

  

17. จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิม  

เรื่อง ≥3 2 
    

√ 
   

 
 



 

21 
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 2561 

 
ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุน
มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

   
154.20 53.40 1 1 2 - 2 5 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา 

คาเฉลี่ย ≥4.51 ไตรมาส 4        √ 

2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย ≥4.51 ไตรมาส 4      
 

 √ 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร (นักศึกษา บุคลากร
และประชาชน) 

รอยละ ≥80 N/A       √ 
 

4. รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ ≥80 ไตรมาส 4        √ 

5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

ครั้ง 0 N/A       √ 
 

6 .  จํ านวนครั้ งของการรอง เรียนด านการทุจริตหรือ
ผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย   

ครั้ง 0 0    √ 
 

   

7. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละ ≥60 56.79     √   
 

8. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละ ≥40 29.22     √   
 

9. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนา
อาจารย  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4        √ 

10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิดกับอาจารย      
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4 
       

√ 

 
 



 

22 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

11. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือ
ตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 

รอยละ ≥5 6.25   √     
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดย
ใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล 

   
301.27 253.91 3 - 1 1 2 9 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหรือเทียบเทาระดับดี    

รอยละ ≥90 ไตรมาส 4        √ 

2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม    คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 ไตรมาส 4 
       

√ 

3. รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

รอยละ 100 ไตรมาส 4       
 

√ 

4. จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการ
ของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 
หรือตรงกับ Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาต ิ  

หลักสตูร ≥9 11   √  
 

   

5. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีสอบผาน Exit  Exam 
/ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive Exam   

รอยละ 90 ไตรมาส 4       
 

√ 

6.  ร อยละของราย วิชา ท่ีมี การประ เมินผู เ รี ยนแบบ 
Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห  

รอยละ 50 N/A      
 

√  

7. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4     
 

  √ 

8. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน 
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4 
       

√ 
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

9. รอยละของรายวิชาท่ีมีการนํานวัตกรรมไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน   

รอยละ 50 0.33      √  
 

10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4        √ 

11. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4    
 

   √ 

12. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติผูสอน (Descriptor) 
ผ า น เ ก ณฑ  UK Professional  Standards Framework 
ตั้งแตระดับ Associate Fellow ข้ึนไป 

รอยละ 10 
 

N/A    
 

  √  
       

13. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติท่ี
เขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

แหง ≥1,050 1,026    
 

√    

14. จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน  

คน ≥1,500 1,541 
  

√ 
     

15 รอยละของหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ 
(Bilingual /English program/ International program) 

รอยละ 1.5 23.21   √ 
 

    

16. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู   

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4   
 

    √ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

   
535.24 253.86 3 - 1 1 - 9 

1 รอยละของนักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 

รอยละ 5 4.23 
 

 √      

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา   รอยละ 90 97.52   √      
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงานดวยตนเองภายใน
ระยะเวลา 1 ป  

รอยละ 90 97.82  
 

√ 
     

4. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา  
 

รอยละ 90 ไตรมาส 4        √ 

5. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 ไตรมาส 4  
      

√ 

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ
และทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ/
กิจกรรม 

≥250 89  
    

√ 
  

7. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4  
      

√ 

8. รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการ
เรียน)  

รอยละ 10 ไตรมาส 3  
      

√ 

9. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ         

ช้ินงาน ≥35 26  
   

√ 
   

10. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานของนักศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร   

รอยละ ≥40 ไตรมาส 4  
      

√ 

11. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานของนักศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร  

รอยละ ≥80 ไตรมาส 4  
      

√ 
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

12. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 ไตรมาส 4  
      

√ 

13. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเขาศึกษาตอ 
 

รอยละ ≥20 ก.ค. 61        √ 

14. รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอ
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 

รอยละ ≥3 ก.ค. 61  
      

√ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปน
เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

  
 310.66 180.81 1 - - - 1 2 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 
Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ ≥80 N/A  
      

√ 

2. รอยละของบุคลากรท่ีมีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 
Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ ≥75 N/A  
      

√ 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีมีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

รอยละ ≥80 84.42  
 

√  
  

 
   

 

4. รอยละของบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

รอยละ ≥80 N/A  
     

√ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

   16.98 9.99 6 - 2 - 1 - 

1. จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรู ท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน ≥10,000 38,465  
 

√ 
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย
อุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา
งานวิจัย  การเรียนการสอนและอ่ืนๆ  

แหง ≥15 1,052  
 

√ 
     

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย
ภายนอก 

เรื่อง ≥15 47  
 

√ 
     

4. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํารวมกับเครือขาย
ภายนอก   

โครงการ/
กิจกรรม 

≥15 82  
 

√ 
     

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 11  
 

√ 
     

6. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด  
  

รอยละ 3 1.85  
   

√ 
   

7. รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยนตอจํานวน
อาจารยและบุคลากรท้ังหมด  

รอยละ 
 

3 7.56 252 
 

√ 
     

8. รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ี Active เปนประโยชน
และเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.  

รอยละ 90 -  
     

√ 
 

9. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก     
    

ลานบาท ≥60 30.09     √    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 

  
 196.10 28.90 2 2 - 1 - - 

1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร   

เรื่อง 6 1  
    

√ 
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 2561 

 
ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

2. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชน  

ลานบาท ≥2 2.5235  
 

√ 
     

3. รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพยตองบเงิน
รายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)  

รอยละ ≥5 11.45  
 

√ 
     

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริหารโดยบริ ษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับตัวแปรอาง อิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงิน
และตลาดทุน   

 >ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

 

  

√ 

    

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับ
ภายนอกท่ีสรางรายไดเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥1 4  
  

√ 
    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาศูนยการแพทยใหมี
ศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชน
ในพ้ืนท่ีภาคใต 

  
 

510.75 24.58 3 - 1 - 2 1 

1. จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษา พยาบาล/วิทยาศาสตร
การแพทยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน  

เรื่อง 5 0  
     

√ 
 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการฝกอบรม หรือจํานวนการ
ใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  

หลักสตูร
/กิจกรรม 

1 11  
 

√ 
     

3. จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย      
 

คน ≥15,000 11,156     √    

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

รอยละ 80 85   √      
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผน ผล 

งบประมาณ (ลานบาท) สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (รอยละ) 
รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ใชจริง
รวม

ผูกพัน 

มาก 
กวา 
100 

เทากับ 
100 

50 - 99 นอย
กวา  
50 

ไม
ดําเนินการ 
/ไมรายงาน 

ยังไมถึง
กําหนด 
เวลา 

5. รอยละของบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับการพัฒนาความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 5 -  
     

√ 
 

6. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

ศูนย 2 4   √      

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

รอยละ 100 ไตรมาส 3  
      

√ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ดานการกีฬาและสุขภาพ 

   3.43 1.77 1 1 1 1 - 1 

1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพท่ี
นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ 

รายการ
/รางวัล 

35 20  
   

√ 
   

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลน
กีฬาและเลนกีฬาเปน  

โครงการ/
กิจกรรม 

10 36  
 

√ 
     

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬา
และสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  

รอยละ 80 ไตรมาส 4  
      

√ 

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

รอยละ 80 80    √     

5. จํานวนนักศึกษาเขาใหมท่ีมีความสามารถพิเศษดานกีฬา 
 

คน 10 2      √   

รวมท้ังสิ้น 88 ตัวชี้วัด    2,205.40 907.68 23 
(26.14) 

8 
(9.09) 

10 
(11.36) 

9 
(10.23) 

8 
(9.09) 

30 
(34.09) 

 

 
 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 176.77 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน    
100.45 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 56.82 โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 10 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน  17 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  14 ตัว หรือรอยละ 82.35  ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 3 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100 
จํานวน 4 ตัว ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 50 - 99 จํานวน 2 ตัว ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50  
จํานวน 5 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน  3 ตัว  
 ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การขับเคลื่อนงานวิจัยและผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ การจัดสัมมนาวิชาการ  โครงการ
ศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนท่ี
ประจักษชัดในวงกวางผานวารสาร ฐานขอมูล และสื่อตาง ๆ ท่ีหลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย 
เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก 1) รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  มีการ citation จํานวน 468 ครั้ง   2) 
จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  และ 3) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  154.20  ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 

53.40 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 34.63   โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 15 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน  11 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น 4 ตัว หรือรอยละ 36.36   ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีดําเนินการแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100  จํานวน 1  ตัว ผลการดําเนินงานรอยละ 100 
จํานวน 1 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 50 - 99  จํานวน 2 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ียังไมไดดําเนินการและตัวชี้วัด
ท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน 7 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  การสงเสริมให
อาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
และมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  1) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 2) รอยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสู 

ความเปนสากล  
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 301.27 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน     

253.91 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 84.28  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 10 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน 16 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  5 ตัว หรือรอยละ 31.25  ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 3 ตัว  ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 
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50 - 99  จํานวน  1 ตัว ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 1 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ียังไมไดดําเนินการ
และตัวชี้วัดท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน 11 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การสงเสริมและปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ Dual degree, International program, 
English program/Bilingual  ความเปนสากลและความเปนผูประกอบการ  การขยายความรวมมือกับ
ภาคเอกชนดานสหกิจศึกษา  การจัดต้ังวิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนา
สถาบันภาษา การสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก เปนตน สงผลใหมี
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  1) จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการ
ของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบมาตรฐาน
นานาชาติ  2) จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
เ พ่ิมข้ึน และ 3) รอยละของหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ  (Bilingual /English program/ 
International program)    

    
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 535.24   ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน    

253.86 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 47.43  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 9 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน  14 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  5 ตัว หรือรอยละ 35.71   ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 3  ตัว  ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 
50 - 99  จํานวน  1 ตัว  และผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50   จํานวน  1 ตัว    และมีตัวชี้วัดท่ีรายงาน
ผลในไตรมาส 4 จํานวน 9 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสงเสริมความเปนผูประกอบการและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ Thailand 
4.0 เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก 1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําตรงสาขา  และ 2) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถ
สรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 310.66  ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน    

180.81 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 58.20  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 11 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน 4 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  1 ตัว หรือรอยละ 25.00   ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน  1 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ียังไมได
ดําเนินการและตัวชี้วัดท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน 4 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางความจําเปนพ้ืนฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการ
ใชชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตองานกับมหาวิทยาลัย  การ
ออกแบบอาคารใหมโดยมุงเนนการอนุรักษพนักงานและใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมถึง 
การใหการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา  เพ่ือปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
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สิ่งแวดลอม เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก รอยละของนักศึกษาท่ีมีความ
เขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 16.98 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 9.99   

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 58.80  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 6 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลักจํานวน  9 ตัว 
พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  8  ตัว หรือรอยละ 88.98  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 6 ตัว  มีผลการดําเนินงานรอยละ  50 - 99  
จํานวน 2 ตัว และมีตัวชี้วัดท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 1 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภาครัฐและเอกชน  ท้ังในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน เครือขายอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาท้ังดานการ
เรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ  การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ  การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาและผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ เปนตน สงผล
ใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  1) จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบ lifelong learning  2) จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย
อุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย  การเรียนการสอนและอ่ืนๆ  3) จํานวน
โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก  4) จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํารวมกับ
เครือขายภายนอก  5) จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา  และ 6) รอยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด   

  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถใน
การแขงขัน  

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 196.10 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน    
28.90 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 14.74  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 4 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน 5 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  5 ตัว หรือรอยละ 100  ในจํานวนตัวชี้วัด
ท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 2 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100  
จํานวน 2 ตัว  และผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 1 ตัว      

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน การจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย การสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย  
การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง ไดแก  1) 
มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน และ 2) รอยละของรายไดจากการบริหาร
สินทรัพยตองบเงินรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 510.75 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน    
24.58 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 4.81  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 9 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลัก
จํานวน  7 ตัว พบวา  ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  4  ตัว หรือรอยละ 57.14  ในจํานวน
ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 100 จํานวน 3 ตัว  และผลการดําเนินงาน
รอยละ50 - 99  จํานวน 1 ตัว  และมีตัวชี้วัดท่ียังไมไดดําเนินการและตัวชี้วัดท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน 
3 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน โครงการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี (Area-based research) เพ่ือสราง
นวัตกรรมและเปนตนแบบดานสาธารณสุข เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงไดแก 
1) จํานวนหลักสูตรท่ีมีการฝกอบรม หรือจํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และ 2) จํานวน
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 3.43 ลานบาท  และใชจายงบประมาณรวมผูกพัน 1.77   

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 51.77  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานภายใต 4 กลยุทธ และตัวชี้วัดหลักไว จํานวน  
5 ตัว ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานแลวจํานวนท้ังสิ้น  4 ตัว หรือรอยละ 80  ในจํานวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานแลวมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 100 จํานวน 1 ตัว  ผลการดําเนินงานรอยละ 100  จํานวน 1  ตัว  
ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 50 - 99  จํานวน 1 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 1 ตัว  และ
ตัวชี้วัดท่ีรายงานผลในไตรมาส 4 จํานวน 1 ตัว 

ในรอบครึ่งปงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามกลยุทธและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
เชน จัดโครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพของนักศึกษา การสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาในโอกาส
ตาง ๆ การปรับปรุงศูนยกีฬาและสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน เปนตน สงผลใหมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
และมีผลการดําเนินงานสูงไดแก  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลน 
กีฬาเปน 

 

1.2  ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักถึงความสําคัญของบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี  โดยในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหนาท่ี
กํากับดูแลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  จึงไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยสรุปผลการดําเนินงาน
ตามหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

1.2.1  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด 
เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ปรับปรุงระบบตาง ๆ  ไดแก  (1) ปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและเรงรัดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมี
ความรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชงบลงทุนตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2   (2) ปรับปรุงระบบการ
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จางเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว  ประกอบดวย ระบบงาน
ยานพาหนะ  ระบบรักษาความสะอาด  ระบบจางซอมเครื่องปรับอากาศ  และระบบการบํารุงรักษาท้ังอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม (Maintenance System)  (3) จัดตั้งศูนยบริหารทรัพยสินเพ่ือดําเนินงานบริหาร
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และโครงการตาง ๆ เพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย  รวมท้ังสงเสริมใหเอกชน
เขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย  และ (4) สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลดภาระคาใชจาย  และ
ลดการใชกระดาษ (Paperless Office)   

1.2.2  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายกํากับติดตามงานให
บรรลุผลตามเปาหมาย  โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน         
ผานกระบวนการท่ีหลากหลาย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานตาง ๆ ดังนี้  (1) พัฒนา
กลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (2) ปรับปรุง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป (3) ปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (4) ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือรองรับระบบการพัฒนาความกาวหนา
ในสายอาชีพของบุคลากรท้ังระบบ  และ (5) ปรับปรุงกลไกการบริหารและพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective)  

 1.2.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนสูการเปนองคกร
สมรรถนะสูง “High performance Organization” เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ           
ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมุงเนนผลงาน  โดยไดประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย         
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดประเมินความเสี่ยงและนําปจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบตอการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

1.2.4  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability)   มหาวิทยาลัยจัด
กลไกและระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  กําหนดใหทุกหนวยงาน        
มีแผนการปฏิบัติงานประจําป  โดยติดตามความกาวหนาทุกรายไตรมาสและในท่ีประชุมบริหารประจําเดือน  
และกําหนดภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผูบริหารทุกระดับพรอมทําขอตกลงผลงานกอนการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลประจําป   รวมท้ังมีการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป    

  ท้ังนี้ ดานความรับผิดชอบตอสังคม มหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะ “เปนหลักในถ่ิน” โดย
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ  ไปเผยแพร เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหสังคมและชุมชน  พรอมรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอ
สาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  

1.2.5  หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีกลไกและ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ
ชุมชน (Community)  โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  รวมถึงพัฒนาระบบปองกันการทุจริต
เชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  โดย  (1) ผูบริหาร
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สูงสุดไดประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ (2) ประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติโดยท่ัวกัน และ (3) ประชาสัมพันธสื่อสารภาพลักษณองคกรผานสื่อ          
ตาง ๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับรูและรูจักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมากข้ึน  รวมท้ังมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญเรื่องการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส ตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชดัเจน ครบถวน  เปนปจจุบัน   
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก       

 1.2.6  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
และการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  และสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของไดรับรูผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังมีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหมี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  ท้ังนี้ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยได
มีระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณ  รองทุกข  และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ รองทุกข พ.ศ. 2558 ใหทุกคน          
ไดยึดถึอเปนหลักปฏิบัติเดียวกันและเปนหลักประกันความเปนธรรมแกพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย     

1.2.7  หลักความเสมอภาค ( Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ  โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน  รวมถึง
การปฏิบัติตอนักเรียน  นักศึกษา ผูขาย  ผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย    

1.2.8  หลักกระจายอํานาจ (Decentralization ) มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ  รวมท้ังได
กระจายอํานาจการบริหารใหแกผูผูบริหารระดับตางๆ ตามความเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักการมอบอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร  และมีการทบทวนหลักเกณฑการมอบอํานาจให
เหมาะสมกับสถานการณอยางสมํ่าเสมอ 

1.2.9  หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 
มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของ
บุคลากรทุกภาคสวน  และจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีหลากหลายชองทางพรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น          
ท้ังภายในและภายนอก ไดแก  (1) เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหาร  โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในรูปของคณะกรรมการท่ีมาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  รวมกันพิจารณา
แผนฯ  และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ  เพ่ือใหมีกระบวนการแสดงขอคิดเห็น เปดชองทางการ
สื่อสาร  และใหขอเสนอแนะ/ติชมเรื่องราวตางๆ ของมหาวิทยาลัย  และ (2) พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
และชุมชนภายนอก  ดวยการเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนท้ังภาครัฐและ
เอกชนใหเขมแข็งท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาท้ังดานการเรียน
การสอนและการวิจัย  รวมท้ังประสานความสัมพันธกับผูนําชุมชนท้ังกํานัน ผูใหญบาน นายก อบต. เพ่ือใหมี
ความเขาใจอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

1.2.10  หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality /Ethic) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางจิตสํานึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม รวมท้ังยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร คือ
“WALAILAK for All - วลัยลักษณเพ่ือปวงชน”  รวมท้ังปลูกฝง สรางจิตสํานึกรักองคกร  และเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผานการสอดแทรกในกิจกรรมและการอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
และมีการยกยองเชิดชูนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทําหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
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1.3  ระบบการบริหารความเส่ียง  
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการกํากับดูแลท่ีดี  และเห็นวาระบบบริหารความเสี่ยงองคกร 

(Enterprise Risk Management)  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จะชวยลดความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงข้ึน  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา   
หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเปนกรรมการ  เพ่ือทําหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 
ในการใหแนวทางควบคุม  กํากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ  ซ่ึงคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงไดรายงานในประเด็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะ  รวมท้ัง  
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงรูปแบบแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยแบง
ออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ  และแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต   

ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561  การดําเนินงานดานระบบการบริหารความเสี่ยง   
มีผลการดําเนินการท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 
เมษายน 2560 แลว  สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1)  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 
2561 ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561  

2)  ประธานเจาหนาท่ีการบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) พิจารณาปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561  และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562 จาก
ประเด็นในแบบระบุความเสี่ยง RM-01 ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3)  จัดทําขอมูลแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  และปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (KRI) ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  

 

1.4  ระบบการควบคุมภายใน  
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการจัดระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  พรอมท้ังจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมภายใน”  
ใหกับบุคลากรจากทุกหนวยงาน ในป 2560 เพ่ือใหหนวยงานมีความเขาใจและสามารถจัดทํารายงานไดอยาง
ถูกตองมากข้ึน  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี   โดยมีการกําหนดนโยบาย  
การวางแผน  การดําเนินการ  การควบคุม  การติดตาม/ประเมินผล และรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่อง  รวมถึงมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ  และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ  และเล็งเห็นถึงประโยชนของการควบคุมภายใน  
อีกท้ัง มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และปรับปรุง/ออกแบบ
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ พรอมจัดทําคูมือใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561  เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน 
ไดประเมินผลระบบการควบคุมภายในลาชา  ไมสามารถดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน
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ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 
90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณได  ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 31 ธ.ค. 2560  แตคณะกรรมการระบบ
ควบคุมภายในไดจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในแลวเสร็จ วันท่ี 30 มีนาคม 2561 และ
ปจจุบันหนวยตรวจสอบภายในอยูระหวางการจัดทํารายงานผลการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย  

 

1.5  การตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนใหมีการตรวจสอบภายในเพ่ือการดําเนินงานตาม

หลักกํากับดูแลกิจการท่ีดี  สภามหาวิทยาลัยจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยข้ึน  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
กรรมการ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญเปนกรรมการ  ทําหนาท่ีกํากับดูแลและให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยตรวจสอบภายในใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเท่ียงตรง เปนธรรม และเปนไปตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ      

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการ
ดําเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2551  กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบดานการตรวจสอบภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัย  โดยใหครอบคลุมถึงงานการการประเมินระบบ  
การกํากับดูแลกิจการ  ระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายใน  และปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป  โดยแผนการตรวจสอบจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี   โดยในรอบครึ่งแรกของ
ปงบประมาณ 2561 หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  และตรวจสอบพิเศษระบบงานยานพาหนะ  รวมท้ังไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ
ในประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง ตอหนวยรับตรวจและอธิการบดีแลว  รายละเอียดดังนี ้

1.5.1  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ผลการ
ตรวจสอบพบประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

1)  ผูรักษาเงินสํารองจายมีหนาท่ีรับเงินรายไดคารักษาพยาบาล นอกจากเงินสํารองจาย 
ซ่ึงไมเปนไปตามกระบวนการควบคุมท่ีดี 

ขอเสนอแนะ 
ควรจัดใหมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสํารองจายของศูนยการแพทยฯ และให

ปฏิบัติตามระเบียบมวล.วาดวยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2557 อยางเครงครัด 
 

2)  การปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีกําหนดใหมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีอยางถูกตองครบถวน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หมวด 3 ผูทําบัญชี  
มาตรา 20  ทําใหบัญชีลูกหนี้ขาดความนาเชื่อถือ 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน เพ่ือใหการ

จัดทําบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป   
2.  การบันทึกบัญชีเพ่ือปรับปรุงรายการลูกหนี้ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบทุกรายการ 

3)  การอนุมัติเพ่ือปรับปรุงตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้การคาเปนสวนตางรายได จํานวน 
100,538.36 บาท  ดําเนินการไมถูกตองตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทยฯ พ.ศ. 2559  
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เรื่องการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ  รายการปรับปรุงไมผานการอนุมัติ         
โดยคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ และจากผูมีอํานาจสูงสุด สงผลใหการจัดทํางบการเงินของศูนย
การแพทยฯ อาจไมถูกตอง งบการเงินไมมีความนาเชื่อถือ 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรขออนุมัติเพ่ือปรับปรุงตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้ตอผูมีอํานาจสูงสุด 
2.  ควรกําหนดอํานาจหนาท่ีในการปรับปรุงบัญชีใหเหมาะสมกับลักษณะการ

ดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ 
 

4)  ศูนยการแพทยฯ ไมไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย  ขอ 203  ดังนี้ 

4.1)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมวัสดุ
เครื่องแตงกาย(ชุดพยาบาลรอจําหนาย) จํานวน 14,445 บาท  

4.2)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมวัสดุ
เครื่องแตงกายสวนกลางของศูนย จํานวน 34,989 บาท 

ทําใหวัสดุเครื่องแตงกาย(ชุดพยาบาลรอจําหนาย)  อาจสูญหายหรือชํารุดได  และ
ศูนยการแพทยฯ เสียประโยชนท่ีไมไดใชงานวัสดุเครื่องแตงกายสวนกลางของศูนยในการดําเนินงาน และสินทรัพย
ของศูนยอาจสูญหายหรือชํารุดได 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมดูแลวัสดุเครื่องแตงกายทุกประเภทของศูนย

การแพทยฯ และจัดทําทะเบียนคุมใหถูกตองเปนปจจุบัน 
2.  ควรบริหารจัดการวัสดุเครื่องแตงกายสวนกลางของศูนยใหเกิดประโยชนสูงสุด  

สามารถใชงานจริงในการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ 
 

5)  การตรวจนับคลังยาและเวชภัณฑประจําป ไม ไดดํ าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
สวนท่ี 3 การตรวจสอบพัสดุประจําป  ขอ 213 และขอ 214  กลาวคือ ไมไดจัดทํารายงานผลการตรวจนับท่ี
สรุปปริมาณท่ีตรวจนับไดทันทีท่ีตรวจนับแลวเสร็จ  รวมท้ังไมไดรายงานผลการตรวจนับยาและเวชภัณฑตอ
ผูบริหารของศูนยภายในงวดบัญช ี สงผลใหบัญชียาและเวชภัณฑมียอดคงเหลือในงบการเงินสูงเกินจริง 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรเรงรายงานผลการตรวจนับคลังยาและเวชภัณฑตอผูบริหารทันที เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยหากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญหาย ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

2.  ปรับปรุงบัญชียาและเวชภัณฑท่ีมียอดคงเหลือในงบการเงินสูงเกินจริง เม่ือผล
การสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการแลวเสร็จ 

3.  ผูรับผิดชอบคลังยาและเวชภัณฑควรศึกษาและทําความเขาใจ 
 

6)  การบันทึกบัญชีไมครบถวนถูกตองจํานวน 12 บัญชี มูลคารวม 203,148.31 บาท  
เนื่องจากไมมีกระบวนการควบคุมในการบันทึกบัญชีรายได คาใชจาย ไมไดสอบทานการบันทึกบัญชี   รายงาน 
ทางการเงิน บัญชีแยกประเภท  สงผลใหรายงานทางการเงินท่ีไดจัดทําข้ึนไมถูกตอง ไมสามารถใชเพ่ือวิเคราะห
และวางแผนการดําเนินงานได 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ศูนยการแพทยฯ และสวนการเงินและบัญชีควรปรับปรุงบัญชีทุกประเภทให

ถูกตอง ครบถวน ทุกรายการ  
2.  ควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบทานการบันทึกบัญชี ในบัญชี

แยกประเภท รวมท้ังควรสอบทานรายงานทางการเงินเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี 

 

7)  การจัดซ้ือจัดจางดําเนินการจัดซ้ือไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 20 การแบงซ้ือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จางในครั้งเดียวกันเพ่ือใหวิธีการซ้ือหรือจางหรืออํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได 
จํานวนเงิน 262,150 บาท โดยแบงเปน 4 ครั้ง ทําใหอํานาจในการสั่งซ้ือเปลี่ยนไป  สงผลใหการจัดซ้ือจัดจาง
ของศูนยการแพทยฯ ไมสอดคลองกับหลักความคุมคา และความโปรงใส ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรเนนย้ําใหผูทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางระมัดระวังและมีความตระหนักในการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังควรศึกษาและทําความเขาใจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

2.  หากมีประเด็นปญหาในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางควรปรึกษาหารือกับสวนพัสดุ
หรือกรมบัญชีกลาง 

1.5.2  การตรวจสอบพิเศษเรื่องระบบงานยานพาหนะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนวยตรวจ 
สอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดี  ซ่ึงอธิการบดีไดสั่งการใหดําเนินการตามระเบียบพรอม
ท้ังไดจัดสงรายงานใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

2.  รายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2561  รวมถงึสถานะทางการเงนิ 

               2.1  ประมาณการรายรับและรับจริง 
   1)  ประมาณการรายรับรวมของมหาวิทยาลัย  จํานวน 1,711,128,200 บาท   มหาวิทยาลัย
มีรายรับจริงจํานวน 1,558,263,716.57 บาท  คิดเปนรอยละ 91.07 ของประมาณการรายรับ 
 

ตารางแสดงประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรับจริง ปงบประมาณ 2561  
 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

 
รับจริง 

 (จากระบบ MIS) 
รอยละ 

 1.งบประมาณตาม พรบ.งปม.ประจําป   1,256,513,500.00  1,256,513,500.00 100.00 

 2.เงินสนบัสนนุการผลิตแพทยเพ่ิม   35,280,000.00  42,630,000.00 120.83 

 3. รายไดจากการดําเนินงานระหวางปของมหาวิทยาลัย  419,334,700.00  259,120,216.57 61.79 

 3.1 การจัดการศึกษา   341,132,000.00  208,977,850.00 61.26 

 3.2 รายรับดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตร   45,000,000.00  39,354,581.91 87.45 

 3.3 รายรับจากโครงการระหวางป   10,000,000.00  - - 

 3.4 รายรับอ่ืน ๆ    9,840,750.00  9,304,079.46 94.55 

 3.5 รายรับจากโครงการหลักสูตรพิเศษ   3,850,200.00  1,483,705.20 38.54 

 3.6 รายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ   9,511,750.00  - - 

         รวมรายรับ 1,711,128,200.00 1,558,263,716.57 91.07 
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  มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรายไดสูงถึงรอยละ 91.07 แตพบวา มีรายไดท่ียังไมสามารถจัดเก็บไดใน
รอบนี้ คือ รายรับจากโครงการระหวางป ซ่ึงเปนรายไดจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย (คาใชจายในการ
ดําเนินการ) และรายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ ซ่ึงเปนรายไดท่ีมหาวิทยาลัยจะรับจริงตอนสิ้นปงบประมาณ 
ท้ั ง นี้  มี ร า ย รั บ จ าก โ ค ร งก า รหลั ก สู ต ร พิ เ ศ ษ ท่ี รั บ ไ ด เ พี ย ง ร อ ย ล ะ  3 8 . 5 4  ภ าย ใ ต โ ค ร ง ก า ร 
จัดการศึกษา 5 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตรท่ีรายรับตํ่ากวารอยละ 50  ไดแก  1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล มีรายรับรอยละ 45  2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีรายรับรอยละ 31.73   
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายรับรอยละ 18.34 และ 4) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายรับรอยละ 21.98 
  2)  ประมาณการรายรับหนวยวิสาหกิจและหลักสูตรพิเศษ จํานวน 250,620,060.00 บาท 
ในรอบครึ่งปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง จํานวน  51,352,364.32  บาท  คิดเปนรอยละ 20.49 
ของประมาณการรายรับ 
 

ตารางแสดงประมาณการรับเปรียบเทียบกับรับจริงของหลักสูตรพิเศษ และหนวยวิสาหกิจ  
ปงบประมาณ 2561   
 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

  
รับจริง 

 (จากระบบ MIS) 
รอยละ 

1. โครงการหลักสูตรพิเศษ   22,273,560.00 9,516,562.40 42.73 

1.1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 4,500,000.00 2,025,000.00 45.00 

1.2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 2,310,000.00 733,000.00 31.73 

1.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลย ี 4,070,600.00 771,035.00 18.94 

1.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลย ี 4,731,040.00 1,079,439.00 22.82 

1.5  บัณฑิตศึกษาทางการจัดการ 6,661,920.00 4,908,088.40 73.67 

2. ศูนยบริหารทรัพยสิน 142,117,300.00 25,656,651.27 18.05 

2.1 ฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ ศูนยทรัพยสินฯ 7,780,000.00 1,765,337.40 22.69 

2.2 หอพักนักศึกษาและบุคลากร 34,915,200.00 22,304,630.87 63.88 

2.3 สถานกีฬาและสุขภาพ 960,000.00 422,980.00 44.06 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 
ท่ีสภา มวล.อนมุัติ 

รับจริง (รายงานการรับ
เงินจากระบบ MIS) 

รอยละ 

2.4 โรงแรมและนันทนาการ 2,790,000.00 1,101,365.00 39.48 
2.5 โครงการกอสรางหอพักนักศึกษา 95,397,500.00 - - 
2.6 ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรตฯิ 274,600.00 62,338.00 22.70 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 6,300,000.00 792,044.00 12.57 
3.1 คลินิกกายภาพบําบัด 1,300,000.00 472,914.00 36.92 
3.2 เทคนิคการแพทย 5,000,000.00 312,130.00 6.24 

4. ศูนยสมารทฟารม 20,618,000.00 4,207,729.73 20.41 

5. สํานักฯเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง 2,767,500.00 579,870.00 20.95 

6. ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 56,543,700.00 10,599,506.92 18.75 

7. รายรับอ่ืนๆ  - 78,197,933.30 - 
         รวมรายรับ 250,620,060.00 51,352,364.32 20.49 

 

 
  

 

(ท่ีมา : แผนงบประมาณประจาํป 2561 กับรายงานงบประมาณรายไดแสดงยอดรบัจริงเดือนมีนาคม 2561     
รายงาน MIS วันท่ี  25 เมษายน  2561)  
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2.2  ประมาณการรายจายและจายจริง 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

1,843,781,500 บาท  และมีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจํานวน 2,205,400,227 บาท  มีผลผูกพัน
งบประมาณและเบิกจายจริง จํานวน 907,682,443 บาท คิดเปนรอยละ 41.16  

ตารางแสดงประมาณการรายจายเปรียบเทียบกับผลการจายจริงตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561  

 

แผนยุทธศาสตร 
งบประมาณรายจาย ใชไป 

(ผูกพัน+จายจริง) 
คงเหลือ 

สภา มวล.อนมุัติ หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 1 101,020,214.00 176,767,496.00 
100,447,995.00 

(56.82%) 
76,319,501.00 

(43.18%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 2 138,541,276.00 154,203,151.00 
53,403,612.00 

(34.63%) 
100,799,540.00 

(65.37%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 3 321,410,656.00 301,270,755.00 
253,914,496.00 

(84.28%) 
47,356,259.00 

(15.72%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 4 528,040,284.00 535,237,271.00 
253,864,689.00 

(47.43%) 
281,372,582.00 

(52.57%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 5 271,397,110.00 310,661,130.00 
180,809,504.00 

(58.20%) 
129,851,626.00 

(41.80%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 6 13,018,100.00 16,983,373.00 
9,986,861.00 

(58.80%) 
6,996,512.00 

(41.20%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 7 13,278,560.00 196,100,531.00 
28,900,717.00 

(14.74% 

167,199,814.00 

(85.26%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 8 454,205,900.00 510,749,600.00 
24,580,445.00 

(4.81%) 
486,169,155.00 

(95.19%) 

แผนงานยุทธศาสตรท่ี 9 2,869,400.00 3,426,920.00 
1,774,124.00 

(51.77%) 
1,652,796.00 

(48.23%) 

รวมท้ังสิ้น 1,843,781,500.00 2,205,400,227.00 
907,682,443.00 

(41.16%) 
1,297,717,785.00 

(58.84%) 
 

(ท่ีมา : รายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จาก MIS  ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561)  
  
 

2.3  สถานะทางการเงิน 
 คณะกรรมการฯ มีความหวงใยตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเกรงวาอาจจะ

ประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือมีกระแสเงินสดสํารองไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ
และกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีความจําเปนและเรงดวนจํานวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะติดตาม 
ประเมินผล และรายงานขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง เนื่องจากเห็นวา
ทรัพยากรดานการเงินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการจัดทํา   
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ในปงบประมาณ 2561 สภามหาวิทยาลัยไดใหความสนใจและหวงใยตอการดําเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก (1) จํานวนนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา (2) การพัฒนา 
สูความเปนสากล และ (3) การรวมทุนกับภาคเอกชน ซ่ึงจากการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สรุปไดดังนี้ 

 

1.  จํานวนนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,602 คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษา 

ท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 (ในชวงการประเมิน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) จํานวน 2,062 คน       
ซ่ึงจะนอยกวาจํานวนนักศึกษาแรกเขาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2559 ประมาณ 200 คน  ท้ังนี้ เพราะตั้งแต 
ปการศึกษา 2560 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายชัดเจนท่ีจะมุงเนนเรื่องของ “คุณภาพ” มากกวา 
“ปริมาณ” จึงมีนโยบายการรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลายท่ีดีท่ีจะสามารถศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและสามารถจบการศึกษาไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงในปการศึกษา 2560 นักศึกษาแรกเขามีคุณภาพท่ีดีกวาปกอน ๆ ท่ีชัดเจนคือ มีจํานวน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีคะแนน O-NET สูงสุด รอยละ 10 ของประเทศ และโรงเรียนท่ีได
มาตรฐานสูงของประเทศ สูงถึงรอยละ 58 ในขณะท่ีในปการศึกษา 2558 และ 2559 มีเพียงรอยละ 49 และ
เม่ือพิจารณาถึงเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาแรกเขา พบวามีเกรดเฉลี่ยสูงข้ึนทุกป เชน การรับ
นักศึกษารอบแรกในชวงเดือนมีนาคม 2561 มีจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีคะแนน O-NET 
สูงสุด รอยละ 10 ของประเทศ และโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานสูงของประเทศ รวมรอยละ 57 โดยมีเกรดเฉลี่ยสูง
ถึง 3.22 ซ่ึงสูงกวาในทุก ๆ ปท่ีผานมา การรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยพ้ืนฐานของการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลายมิติ ดังตอไปนี้ 

  (1) การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาผูสอน (อาจารย) และการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ของผูเรียน (นักศึกษา)  

   (1.1) การปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

เพ่ือใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยไดผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงกําหนดใหทุกหลักสูตรนําไปใชในป

การศึกษา 2561 เปนตนไป โดยแบงการปรับปรุงออกเปน 3 สวนสําคัญ ไดแก 

  (1.1.1) การปรับปรุงกลุมรายวิชาภาษาอังกฤษ มีประเด็นการปรับปรุง ดังนี้ 

      - มีกระบวนการสอบวัดระดับความรูกอนเขาเรียน (Placement 

test) และการจัดกลุมเรียนตามระดับคะแนนการสอบ Placement test ทําใหนักศึกษามีระดับการเรียนรู 

ตามศักยภาพกลุม และสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

ค.  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรือ่ง 
(Specific-issue Approach) 

1.  เร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 
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  - ปรับปรุงสาระรายวิชาเปน 2 สวน ไดแก  พ้ืนฐานความรู 

ดานภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา จํานวน 6 หนวยกิตไตรภาค และการประยุกตใชความรูดานภาษาอังกฤษ  

3 รายวิชา จํานวน 10 หนวยกิตไตรภาค 

     (1.1.2) การปรับปรุงรายวิชาในกลุมอ่ืน ๆ โดยมีรายวิชาท่ีปรับเนื้อหา

รายวิชาท่ีทันสมัยมากข้ึน และจําเปนตอผูเรียนในการนําไปใชพัฒนาตนเองและองคความรูในรายวิชาเฉพาะ 

ประกอบดวย รายวิชาความเปนไทยและพลเมืองโลก รายวิชาปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 

รายวิชาการแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน รายวิชา

นวัตกรรมและผูประกอบการ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

      (1.1.3) การปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร สําหรับกลุมหลักสูตร
วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมุงเนนใหมีความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาตามความ
เหมาะสมของหลักสูตรท่ีจะนําไปใช 

ในการนําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 2561 และหมวดวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ฉบับ
ปรับปรุง 2561 ไปใชนั้น ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลวจํานวน 14 หลักสูตร (คิดเปนรอยละ 
33.33 ของหลักสูตรท้ังหมด) ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการแลวจํานวน 23 หลักสูตร (คิดเปน 
รอยละ 54.77 ของหลักสูตรท้ังหมด) และอยูระหวางนําเสนอกลั่นกรอง จํานวน 5 หลักสูตร (คิดเปนรอยละ 
11.90 ของหลักสูตรท้ังหมด) 
    (1 .2) การปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัย ตอบรับกับการพัฒนาประเทศ 
ในยุค Thailand 4.0 
     โดยมุงเนนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหมีการพัฒนาทักษะผูเรียน     
ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง เชน การ Re-profile หลักสูตร การจัดสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-integrated Learning (WIL) การเรียนรูผานประสบการณ          
ในตางประเทศ (หลักสูตร 3+1) และหลักสูตรท่ีเนนทักษะภาษาสากล (หลักสูตรทวิภาษาและหลักสูตร
นานาชาติ โดยปรับปรุงเพ่ิมแผนการเรียนแบบทวิภาษา 1 หลักสูตร หลักสูตรใหมเปนหลักสูตรนานาชาติ 
จํานวน 1 หลักสูตร การ Re-profile หลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร และอยูในระหวางดําเนินการ  11 หลักสูตร 
นอกจากนี้ มีแผนพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร โดยอยูภายใตโครงการ 
Transnational Education ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว จํานวน          
3 หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 4 หลักสูตร และอยูในระหวางดําเนินการ จํานวน 4 หลักสูตร 

    (1.3) การพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารยภายใตกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Professional Standard : UKPSF) 

    มหาวิทยาลัยไดจัดฝกอบรมภายใตการดําเนินงานของ Higher Education 
Academy (HEA) จํานวน 1 หลักสูตร มีคณาจารยเขารวมฝกอบรมตลอดหลักสูตรจํานวน 60 คน และมีแผน
ยื่นขอพิจารณาระดับความเชี่ยวชาญ (Fellowship) ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และไดนํานโยบายไปขยาย
ต อ ให กับ คณ าจารย ท าน อ่ืน  ๆ  โดย กําหนดหลั กสู ต ร Pre-UKPSF เพ่ื อฝ กอบ รม ให กับ อาจารย 
ใน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ีอายุงาน 4 - 9 ป ในวันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2561 กลุมอายุงาน 0 - 3 ป  
ในเดือนสิงหาคม 2561 และกลุมอายุงานมากกวา 10 ป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
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(1.4) การสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกทักษะทางวิชาการ  
   ภายใตโครงการแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ

นักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ไดมีโอกาสไปแขงขันทางดานวิชาการท้ังสิ้น 39 กิจกรรม ไดดําเนินการแลว  
11 กิจกรรม ไดรับรางวัล จํานวน 19 รางวัล ภายใตงบประมาณดําเนินงาน 58,941.05 บาท 

(1.5) การใหคําปรึกษาดานผลการเรียน 
   มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณใหหลักสูตรไดมีกระบวนการวางแผน กํากับ

ติดตาม และใหคําปรึกษาดานผลการเรียนของนักศึกษาผานอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือลดการตกออก
เนื่องจากผลการเรียน โดยไดเสนอแผนเพ่ือดําเนินงานภายใตงบประมาณ 827,100 บาท มีการจัดสรรให
หลักสูตรไปแลวจํานวน 36 หลักสูตร เปนงบประมาณท่ีอนุมัติจริงท้ังสิ้น 681,100 บาท มีผลรอยละของ       
การตกออกเนื่องจากผลการเรียนเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 รอยละ 0.50 (41 คน) ลดลง
เม่ือเทียบกับปการศึกษา 2559 (เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ท่ีมีนักศึกษาตกออกรอยละ 
0.67 (53 คน)) 

(2) การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
            มหาวิทยาลัยไดพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาเพ่ือเสริมสรางการเปนบัณฑิตคนดีควบคูกับ
ดานวิชาการ เพ่ือออกไปเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
              (2.1) การจัดใหมีระบบคะแนนความดี  โดยนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2560 เปนตนไป ตองมีคะแนนความดีสะสมถึง 100 คะแนน และเรียนรายวิชาตามหลักสูตรครบถวน 
จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได โดยจัดกิจกรรมปลูกฝงความมีวินัยและความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต 
ความกตัญูกตเวที การเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิตและทักษะสังคม เสริมสรางสุขภาพ  
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมท่ีดี ความมีสุนทรียภาพดานดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม การมีจิตอาสา
พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ความประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา          
          (2.2) ระบบบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัย เพ่ือเปนกลไก
กํากับดูแลนักศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย เปนพ้ืนฐานของการเปนคนดีและการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางสงบสุขและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยนักศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน 
ตลอดสถานภาพการเปนนักศึกษา หากกระทําผิดวินัยจะถูกตัดคะแนนความประพฤติและมีบทลงโทษตั้งแต
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ภาคฑัณฑ พักการศึกษา และพนสภาพนักศึกษา     
            (2.3) จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาให “เกง ดี 
มีความสุข” Smile & Smart Center โดยมีคณะทํางานอาจารยและผูแทนนักศึกษาทุกสํานักวิชา  
เพ่ือพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาเชิงบวกแบบมีสวนรวม การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนานักศึกษา เปนแหลงเรียนรูและเกิดเครือขายความรวมมือในการดูแลนักศึกษา  โดยจะมีการกําหนด
ตัวชี้วัดของสํานักวิชาและประเมินคาดัชนีความสุขของนักศึกษา เพ่ือนําผลไปปรับปรุงพัฒนาและชวยเหลือ
นักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข     
            (2.4) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนของนักศึกษาหอพักท่ีมีผล 
การเรียนต่ํา (Plus Center) เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีประสบปญหามีผลการเรียนออนไดมีโอกาสพัฒนา
ตนเอง สามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สงเสริมใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรน มีขวัญ
กําลังใจท่ีดีในการเรียนมากข้ึน และปองกันและแกไขปญหาการตกออกกลางคันของนักศึกษา โดยปรับปรุง 
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อาคารประกอบในเขตหอพักนักศึกษาเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทบทวนรายวิชาโดยนักศึกษารุนพ่ี ท่ี มี
ความสามารถดานการเรียน   
 

            (2.5) จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ใหมีการดําเนินชีวิตท่ีดีและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข สามารถจัดการกับปญหาในชีวิตประจําวันได 
อยางเหมาะสม และมีความพรอมในการปรับตัวกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ตามความสนใจ ท้ังท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการหอพัก สวนกิจการนักศึกษา 
และหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมดานกีฬานันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม 
บําเพ็ญประโยชน คุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ   
           (2.6) การปรับปรุงดานกายภาพเพ่ือใหเอ้ือตอการใชชีวิตอยางมีความสุข 
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยไดปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหสะอาด สวยงาม รมรื่น มีสภาพแวดลอม 
ท่ีสวยงาม มีบริการรานคา รานอาหารและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการอยูอาศัย การกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับนักศึกษาไดมากข้ึนและมีแผนการปรับปรุง (Renovate) หอพักใหมีความสวยงามและ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษา การปรับปรุงสนามกีฬา สระวายน้ํา และกอสรางสนามฟุตบอล 
หญาเทียม เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามาออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
        (3)  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยโดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดสนับสนุนการเรียนการสอนและ         
การสรางประสบการณวิชาชีพเฉพาะใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะประสบการณวิชาชีพตามทักษะท่ีตนเองไดศึกษาจากชั้นเรียนไปสูการปฏิบั ติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพพรอมท่ีจะทํางานไดจริง  

  ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต โดยแบงออกไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 
    (3.1) งานดานสหกิจศึกษา การเสริมสรางประสบการณผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ปจจุบันสํานักวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษาเพ่ือเปนวิชาเสริมสรางประสบการณวิชาชีพและเพ่ิมพูนประสบการณ      

การทํ างานแกนั ก ศึกษามี  8 สํ านั กวิช า ได แก  สํ านั กวิช าวิทยาศาสตร  สํ านั กวิ ช า ศิลปศาสตร  

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิ ติศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  ท้ังนี้ มีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากชวงเวลาเดียวกัน คือ  
ชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ของป 2560 - 2561 ดังนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ ไตรมาสท่ี 1-2 ปงบประมาณ  2560 และ 2561 
 

ชวงเวลา จํานวนนักศึกษา (คน) จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 
ไตรมาส 1-2 ปงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

1,541 1,026 

ไตรมาส 1-2 ปงบประมาณ 2560 
(1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) 

1,283 858 

 

หมายเหตุ    ขอมูลนักศึกษาและสถานประกอบการสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 - 3/2560  (ขอมูลรวมไทย 
และตางประเทศ)  

44 

 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
 

 จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - 
มีนาคม 2561 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 1,541 คน จากชวงเดียวกันของปกอน คือ 1,283 คน คิดเปนรอยละ 
16.74 สําหรับสถานประกอบการซ่ึงเปนผลตัวชี้วัดอีกดานในการเพ่ิมทางเลือกใหกับนักศึกษาในการเลือกท่ีจะ
ไปสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีจํานวนสถานประกอบการท่ีเขารวมรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 1,026 สถานประกอบการ เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป ท่ีแลว จํานวน            
168 สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 16.37  

   (3.2) งานดานสหกิจศึกษาตางประเทศ 
    ดานการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาสูความเปนสากล ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดสนับสนุน

และจัดกระบวนการเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ ผานรายวิชา 
เตรียมสหกิจศึกษา และจัดคายเตรียมความพรอมนักศึกษาในตางประเทศ ซ่ึงดําเนินการตอเนื่องเปนปท่ี 3 
และการประสานติดตอหนวยงานในตางประเทศอยางตอเนื่องและจริงจัง  ท้ังนี้ ปงบประมาณ 2561  
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเสนอโครงการจัดทําคายเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ            
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ในนามเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน และ
ทราบวา สกอ. ไดอนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 400,000 บาท 
โดยจัดรวมกับภาคีมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต  มหาวิทยาลัย
หาดใหญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต และเจาภาพโครงการ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

สรุปจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ ไตรมาสท่ี 1 -2 ปงบประมาณ 2561  

ปการศึกษา ภาคการศึกษา 2-2560 ภาคการศึกษา 3-2560 รวม 

จํานวนนักศึกษา 28 32 60 

จํานวนสถานประกอบการ 15 16 31 

จํานวนประเทศ 6 9 15 
 

รายช่ือหลักสูตรท่ีสงนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ 

1. ภาษาอังกฤษ  สํานักวิชาศิลปศาสตร 

 
 

2. อาเซียนศึกษา  สํานักวิชาศิลปศาสตร 

 
 

3. รัฐศาสตร  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 
 

4. การจัดการสารสนเทศดิจิตอล  สํานักวิชาสารสนเทศสาสตร 
 

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
 

6. วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
 

7. เศรษฐศาสตร  สํานักวิชาการจัดการ 

 
 

8. อุตสาหกรรมทองเท่ียว  สํานักวิชาการจัดการ 
 

 
 

รายช่ือประเทศท่ีจัดสงนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ 

1. ประเทศมาเลเซีย 

  2. ประเทศสิงคโปร 

  3. ประเทศอินเดีย 
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4. สาธารณรัฐเชค 
   5. ประเทศออสเตรเลยี 

  6. ประเทศเวียดนาม 

  7. ประเทศญี่ปุน 

   8. ประเทศอังกฤษ 

   9. ประเทศโมรอคโค 

    จากตารางจะเห็นไดวา ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณวิชาชีพจากตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากจํานวนนักศึกษาในชวง 6 เดือน 
ท่ีผานมา มีจํานวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจตางประเทศ จํานวน 60 คน ใน 9 ประเทศท่ัวโลก และมีแนวโนม 
เพ่ิมมากข้ึน 

   (3.3) งานดานการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาความรู 
     (3.3.1) ดานการพัฒนาหลักสูตร นโยบายของมหาวิทยาลัยดานสหกิจ

ศึกษา คือ “การจัดสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง” มหาวิทยาลัยไดนําระบบสหกิจศึกษามาใชเปนสวนหนึ่ง        

ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแตเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาวาระบบ        

สหกิจศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคน      

ตองปฏิบัติสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง จึงจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ จะเห็นไดวาหลักสูตรท่ีเปดสอนตั้งแต           

ป พ.ศ. 2538 ไดบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรท่ีมี

การปฏิบัติการวิชาชีพตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพ ท้ังนี้  สหกิจศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําให

มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการมีการทํางานท่ีใกลชิดรวมกันในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตลอดระยะเวลา

ท่ีผานมา  

               ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลท่ีมุงม่ัน 
ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”  
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน มหาวิทยาลัยไดมี
นโยบายกําหนดใหหลักสูตรมีการนําสหกิจศึกษามาใชเพ่ิมมากข้ึนอยางนอย 2 ครั้ง กอนสําเร็จการศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู เขากับการทํางานในสถานประกอบการจริง 
อยางใกลชิดและเกิดเปนประโยชนท่ีเปนรูปธรรมตอสถานประกอบการและนําไปสูการตอยอดและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการไทย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีไดดําเนินการจัด          
สหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง จํานวน 2 สํานักวิชา คือ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรการจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล กําหนดสหกิจศึกษา จํานวน 2 ครั้ง และสํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร หลักสูตรบัญชี โดยทุกหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 3 ครั้ง และ
ตั้งแตปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหลักสูตรตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีการจัดสหกิจศึกษา
อยางนอย 2 ครั้ง 
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    (3.3.2) ดานการพัฒนาความรู ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดอบรมพ้ืนฐานและ
เตรียมความพรอมกับนักศึกษากอนท่ีจะมีการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในชวงเดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดอบรมดานวิชาชีพไปแลวมากกวา 8 โครงการ ดังตาราง
ประกอบ ซ่ึงเปนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

การอบรมเสริมนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ไตรมาสท่ี 1-2 ปงบประมาณ 2561) 

ลําดับ หัวขออบรม ระยะเวลา 

1 เขียนเรซูเม (ใบสมัครงาน) อยางไรใหไดงาน โดย JOBTOPGUN พุธท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

2 การใชโปรแกรม Microsoft Office (เนน Excel) 
พุธท่ี 15 และ 22 
พฤศจิกายน 2560 

3 การใชโปรแกรม Microsoft Office (เนน Word) 
พุธท่ี 15 และ 22
พฤศจิกายน 2560 

4 การเขียนอีเมลเปนภาษาอังกฤษ พุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

5 ประสบการณทํางานดานเลขานุการและงานสํานักงาน พุธท่ี 6 ธันวาคม 2560 

6 
บัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการโดย บมจ. สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี พุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 

7 การใชโปรแกรม Microsoft Office (เนน Word) พุธท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 

8 การใชโปรแกรม Microsoft Office (เนน Excel) พุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

    (3.3.3) ผลการสงเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา จากการดําเนินงาน
ของศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางจริงจังและตอเนื่องโดยยึดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทยเปนแนวทาง 
การดําเนินการ สงผลใหมหาวิทยาลัยกลายเปนสถาบันชั้นนําดานสหกิจศึกษาของภูมิภาคใตตอนบน 
และระดับชาติท่ีไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ จากการแขงขันนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทน
ของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ในวันเครือขายสหกิจสัมพันธใตบน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2561 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับรางวัลตาง ๆ มากมายและเปนตัวแทนเขาแขงขันสหกิจ
ศึกษาระดับประเทศ  

(4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดสนับสนุนการเรียน การสอน และ 

การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย มุงเนนท่ีจะชวยใหเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสามารถเลือกใชบริการตาม
ความตองการหรือตามอัธยาศัย โดยสามารถศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมไดทุกท่ีทุกเวลา (Anywhere 
Anytime) ทามกลางสภาพแวดลอมการเรียนรูในยุคดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 

  ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 ศูนยบรรณสารฯ มีความสําเร็จตามแผนงาน           
ไดรอยละ 42.31 ของแผนงานท่ีตั้งไว ทําใหศูนยบรรณสารฯ มีทรัพยากร บริการ กิจกรรม และโครงการพิเศษ 
ท่ีใหบริการแกผูใชบริการไดอยางหลากหลาย ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ปจจุบันศูนยบรรณสารฯ ไดเรง
พัฒนาระบบและกระบวนการท่ีเก่ียวของในแตละสวน เพ่ือเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยรองรับการเรียนการสอน 
Active Learning อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังชวยสรางการรับรู (Brand) เก่ียวกับสภาพแวดลอมในการเรียนรู  
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และภาพลักษณท่ีดีตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย ผลการดําเนินงานท่ีจะชวยสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 
     (4.1) การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาและ
สงเสริมคุณภาพของบัณฑิต 
    ศูนยบรรณสารฯ มุงเนนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู 
Active Learning ของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ โดยดําเนินงานภายใตแนวคิด D_Learning@CLM หรือ เรียนรู D 
ท่ีคุณเลือกได เพ่ือพัฒนา (Development) และเลือกสรรสิ่งท่ีดี (D) ในรูปแบบท่ีทันสมัยแตมีชีวิตชีวา 
ของสังคมดิจิทัล (Digital) อันเปนสิ่งท่ีทุกคนเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา สาระสําคัญประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก  
     - e-Resource เปนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทท่ีมี
ใหบริการของศูนยบรรณสารฯ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาตอการตอบสนองการศึกษาคนควาตามอัธยาศัยทุกท่ี 
ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีทันสมัย ไมวาจะสืบคน (Search) แบงปน
ขอมูลกับเพ่ือนฝูง (Share) การสงออกขอมูลไดหลากหลายวิธี (Export) เชน การบันทึกเก็บไว (Save) การสง
ทางจดหมาย (E-mail) หรือการพิมพ (Print) และท่ีสําคัญการอางอิงทางวิชาการในรูปแบบของบรรณานุกรม 
(Cite) ก็ทําไดไมยุงยาก สะดวก รวดเร็ว 
     - e-Service เปนการพัฒนาบริการหลากหลาย ครบวงจร ท่ี เนนความงาย 
ในการเขาถึงการใหบริการตาง ๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของทุกฝายงานในศูนยบรรณสารฯ ท่ีมาพรอมกับ
ความรวดเร็วและประสิทธิภาพของผลงานในการตอบสนองความตองการของผูใช 
    - e-Training เปนการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะชวยเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การเขียนบทความ/ผลงานทางวิชาการ  
และการเรียนรูตามอัธยาศัยในโลกการศึกษาแหงยุคดิจิทัล 
    - Digital Content เปนการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะนําเสนอเนื้ อหา
สารสนเทศดิจิทัลท่ีนาสนใจ เพ่ือนําเสนอเปนชองทางเลือกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีทันสมัย
และเนื้อหาชวนใหนาสนใจเรียนรู และ  
    - Learning Space เปนการพัฒนาพ้ืนท่ีทุกตารางนิ้วท้ังภายในและภายนอกอาคาร
ใหเปนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูท่ีสมบูรณแบบ มีความทันสมัย สะดวกสบาย บรรยากาศท่ีผอนคลายแตอัดแนนไป
ดวยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีทันสมัยทุกประเภทท่ีพรอมจะรองรับใหทุกทานเขามาสัมผัสไดตาม
ความตองการ 
    (4.2) การจัดบริการเพ่ือสงเสริมคุณภาพผูเรียนและสรางสมรรถนะบัณฑิต 
ในศตวรรษท่ี 21   
   มุงเนนการพัฒนาความพรอมของผูเรียน จัดบรรยากาศทางวิชาการ และสงเสริม
การเรียนรู โดยสามารถจัดหาและใหบริการตํารา/วารสาร/เอกสารไดกวา 137,128 รายชื่อ (269,570 เลม)  
ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาถึงทางออนไลนผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และผานฐานขอมูล
ออนไลน (Online Databases) จํานวน 21 ฐานขอมูล ในดานการฝกอบรม สามารถพัฒนาหลักสูตรอบรม   
ท่ีสําคัญ คือ หลักสูตรทักษะสารสนเทศเพ่ือการคนควาและวิจัยหลักสูตร e-Learning สําหรับอาจารย 
หลักสูตรการใช Clicker และหลักสูตรสื่อการศึกษาสําหรับการสอน Active Learning โดยสามารถจัดอบรม
และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรวมกับสํานักวิชาตาง ๆ ไดแก จัดฝกอบรมเพ่ือทักษะสารสนเทศเพ่ือการคนควา
และวิจัย จัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนและการใช 
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โปรแกรม Endnote (13 ครั้ง) พัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะชวยเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ในเรื่องตาง ๆ  
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสามารถจัดจัดกิจกรรม
รวมกับสํานักวิชา จํานวน 9 โครงการ ตัวอยางเชน โครงการเสวนานักอานพบนักเขียน : พบออเจา “รอมแพง” 
ในงานวลัยลักษณเดย โครงการอบรมการผลิตสื่อสําหรับ Youtube เปนตน รวมจํานวนผูเขามากกวา 766 คน 
สาระสําคัญของการจัดบริการ ประกอบดวย 

    (4.2.1) การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีผูเขาใช
หองสมุดท้ังทางออนไลนและเขาใชดวยตนเอง เพ่ิมข้ึน 62,658 ครั้ง/เดือน (เขาใชดวยตนเอง 29,767 คน/เดือน) 
มีการผลิตสื่อการศึกษาในรายวิชา 10 รายวิชา (หลักสูตรปกติ 7 รายวิชา และหลักสูตรออนไลน MOOC  
3 รายวิชา) และปริมาณการสืบคนและดาวนโหลดฐานขอมูลออนไลน เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.01 

   (4.2.2) การใหบริการดาน Digital Library ประกอบดวย 
      - ปรับปรุงเว็บไซต  http://clm.wu.ac.th ให มีความทันสมับ รองรับ 
responsive web และ html5 me ทําใหสามารถใหบริการทรัพยากร สื่อการศึกษาและสื่อสมัยใหมผานเว็บ
และอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      - ปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เปนเวอรชั่น 3.0  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงทางออนไลนผานระบบ ผูใชสามารถเขาถึงบริการยืม คืน จอง และสืบคน
ฐานข อ มู ลทรัพ ยากรสารสน เทศผ าน ระบบห องส มุด อัต โน มัติ  WALAI AutoLib ได ด วยตน เอง
http://opac.wu.ac.th 
      - เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดวยเทคโนโลยี RFID ทําใหผูใชสามารถ
ยืมดวยตนเองผานเครื่อง Self-Checked และคืนดวยตนเองผานเครื่อง Book-Returned  

   - เพ่ิมการบอกรับฐานขอมูลออนไลน (Online Databases) จํานวน 2 ฐาน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบคนสารสนเทศแบบ Single Search บนเว็บไซต clm.wu.ac.th โดยผูใชสามารถ
สืบคน e-Book ฐานขอมูลออนไลน และฐานขอมูลหองสมุดไดพรอมกันในครั้งเดียว อยางนอย 14 ฐานขอมูล 
      - พัฒนา e-Resource เพ่ือเพ่ิมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ทุกประเภทเพ่ือสามารถตอบสนองการเรียนการสอน ไดแก Reading List Online Zhttp://clm.wu.ac.th/webir) 
ตามนโยบายลดกระดาษ บอกรับฐาน e-Book ท่ีสามารถใหบริการบน Mobile Device  
      - ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ 
ใหบริการสนับสนุนเรียนรู  (e- Service) ไดแก  e-Lecture recording online,e-Tutor,e-Testing, CLM 
Application, e-Template ฯลฯ 
      - สรางความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการบนเครือขายสารสนเทศ ไดแก Interlibrary Loan ผาน Pulinet Catalog, คลังสื่อดิจิทัล       
แบบเปด (Open Education Resources: OER) รวมกับ สวทช. และพัฒนาหลักสูตรออนไลนบนระบบ  
Thai MOOC รวมกับเครือขาย 
     (4.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนสากลดวยนวัตกรรม 
ทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
    เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนรายวิชาตาง ๆ เชน  
ระบบบันทึกการเรียนการสอนผานเครือขาย (e-Lecture) ระบบบริการสื่อการศึกษาออนไลน (e-Tutor) 
ระบบขอสอบออนไลน (e-Testing) ระบบการใหบริการสื่อการศึกษาทางมือถือ (CLM Application) ระบบ 
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บริการสื่อการสอนตนแบบ (e-Template) รวมท้ังผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและหลักสูตรออนไลน 
(Online Courses) เปนตน ท่ีสําคัญไดจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ          

การเรียนการสอน มุงเนนการจัดทําสื่อประกอบการสอนเพ่ือสนับสนุน Active Learning โดยนํามาตรฐาน 
MOOC มาใชเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงรายวิชาเขารวม 6 รายวิชา ไดแก  

- ชีวเคมีทางการแพทย (PSC-211 Medical Biochemistry)   
  - FNC-321 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 

- DIM60-101 การรูสารสนเทศ (Information Literacy)  
      - EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข (Microbiology and 
                                 Parasitology in Public Health)  

   - เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) หัวขอการเขียนอีเมล 
                       เปนภาษาอังกฤษ  

  - ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
    (4.4) การพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

   ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และมีหนาท่ีโดยตรง
ในการพัฒนาสื่อการศึกษาเพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน ในเบื้องตนศูนยบรรณสารฯ ไดสรุป
คุณลักษณะของหองเรียน Smart Classroom ท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

  - เปนหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 
  - มีระบบบันทึกการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนยอนหลังได 

     - รองรับระบบการนําเสนอของอาจารยและนักศึกษา เชน จอทัชสกรีน ซอฟแวร
โปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียนการสอนผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Devices) เปนตน 

  - มีระบบ Formative Assessment สําหรับการประเมินผลในชั้นเรียน 
  - รองรับการจัดการเรียนรูแบบ Team Based Learning 
  - รองรับการวิเคราะหประสิทธิภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  - มีอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณท่ีสําคัญดังนี้ 

     - Personal Computer (PC) Intel Core i5 พรอมระบบปฏิบัติการ windows 10 
มีความสามารถในการเชื่อมตอกับอุปกรณ smart phone/ Tablet แบบไรสาย ชวยใหผูสอนท่ีมี smart 
phone/ Tablet สามารถสอนบรรยายเนื้อหาไดในขณะท่ีเขาไปปฏิสัมพันธกับนักศึกษา 
     - Software สําหรับการบริหารจัดการ เชน บันทึกการเรียนการสอนจากการ 
ควบคุมอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียน เปนตน 
     - We Present หรืออุปกรณ ท่ี ทํ าหน าท่ี  share ภาพจากหน าจอ smart phone/ 
Tablet/คอมพิวเตอรของนักศึกษาสูหนาจออาจารยผูสอนเพ่ือประโยชนในการอภิปรายถึงสิ่งท่ีไดเรียนรู/ 
งานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 

  - Projector ท้ังนี้ สามารถใช Projector เดิมท่ีมีอยูในหองเรียนได 
     - Smart TV 55" with touchscreen (ทําหนาท่ีเหมือน interactive board ซ่ึงมี
ราคาแพงกวามาก ตนทุน interactive board ราคาต่ําสุด แสนกวาบาท ในขณะท่ี Smart TV 55" with 
touchscreen ราคาไมเกิน 5 หม่ืนบาท จํานวน 1 เครื่อง สําหรับอาจารยผูสอนเพ่ือทดแทน whiteboard 
เดิม โดยจะสงสัญญาณภาพออกทาง projector และ/หรือ Smart TV ท่ีมีอยูประจํากลุมของนักเรียน  
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เพ่ือแสดงใหนักศึกษาเห็นพรอมกันท้ังหอง จํานวน xxx เครื่อง (หองบรรยาย 70 ท่ีนั่ง 6 เครื่องตามการ
แบงกลุมยอย 6 กลุม กําหนดนักศึกษา กลุมละ 8 - 10 คน) ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําการอภิปราย   
กลุมยอยได) 
 

     - Mini PC ใชงานควบคูกับ Smart TV เพ่ือใหเสมือน PC ประจํากลุมยอยตาง ๆ 
แตจะชวยลดขอจํากัดเรื่องของพ้ืนท่ีและงบประมาณลง 
     - Clicker เปนอุปกรณทวนสอบความเขาใจนักศึกษาในระหวางเรียนและสามารถใช
เพ่ือใหคะแนนการมีสวนรวม/ความเขาใจเนื้อหาท่ีผูสอนไดสอนในชั้นเรียนได 
     - E-Testing ซ่ึงศูนยบรรณสารฯ กําลังดําเนินการโดยจัดทําบน Moodle (ยอมาจาก 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เปนซอฟตแวรเสรี เพ่ือจัดการสภาพ 
แวดลอมการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากอาจารยผูสอนไดจัดเตรียมคลังขอสอบสามารถใชสําหรับ         
การ pre/post-test นักศึกษาได 
     - Tracking camera เพ่ือใชบันทึกภาพโดยสามารถติดตามผูสอนในระหวาง
ดําเนินการสอนในหองเรียน ชวยใหเห็นบรรยากาศในหองเรียนได นักศึกษาสามารถใชทบทวนภายหลังไดดวย 

   Smart Classroom มีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู (Learning Environment) 
อยางเหมาะสมท้ังสถานท่ีตั้งหองเรียน โตะเกาอ้ี ระบบไฟฟา เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ท่ีเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนตางๆ ในหองเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมกลุมยอย (Small Group) การบรรยาย  
(Lecture) โครงงาน (Project Work) นําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (Learning Skill) และทักษะการเรียนรูจากการสืบคน (Research Skill) ได
ดวยตนเอง เพ่ือตอบสนองความตองการเรียนรูเปนรายบุคคลของผูเรียน และการมีสวนรวมในการเรียน 
(Collaborative Learning) ของผูเรียน และผูสอนไดอยางเต็มศักยภาพ ดังภาพ 
 

 
ภาพท่ี 1 องคประกอบของหองเรียน Smart Classroom 
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   Smart Classroom หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีความหมายโดยภาพรวม 
คือ หองเรียนท่ีประกอบไปดวยองคประกอบหลัก ๆ 3 สิ่งดวยกัน คือ ผูสอน (Teacher) ผูเรียน (Learner) 
และสื่อ (Media) ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร (Computer) โน็ตบุค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) สมารทโฟน 
(Smart Phone) สมารทบอรด (Smart Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร (Projector) อินเทอรเน็ต (Internet)  
และระบบเครือขายไรสาย (WiFi) 

  

     ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในหอง smartclassroom มีประสิทธิภาพ 
นั่นหมายถึงเนนการเรียนการสอนแบบ active learning มากข้ึน ผูสอนจําเปนอยางยิ่งตองจัดเตรียมเนื้อหา
และรูปแบบการสอนใหเหมาะสม และมีทักษะการใชงานสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ซ่ึงจะมีการจัดฝกอบรม 
ใหโดยเจาหนาท่ีของศูนยบรรณสารฯ ตอไป ดานจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการสอนใหเหมาะสมนั้นแนวทาง
หนึ่งคือศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอนจะมีบทบาทในสวนนี้ ท้ังนี้ ศูนยบรรณสารฯ สามารถสนับสนุนให
คณาจารยผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูกอนเขาเรียนหรือสามารถทบทวนได
หลังจากเรียนแลว อันจะสงเสริมการเรียนรรูแบบ flipped class มากข้ึนดวย ประกอบกับศูนยบริการ
การศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบริหารจัดการหองเรียน smart classroom ใหสอดคลองกับเนื้อหา
และรูปแบบการสอน โดยอาจารยท่ีจะทําการสอนในหองดังกลาวตองระบุความประสงคและเสนอเนื้อหาและ
รูปแบบการสอนใหศูนยบริการการศึกษาพิจารณาในดานเสถียรภาพของ wifi และระบบการสื่อสารในหองเรียน 
smart classroom ทางศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีสวนสนับสนุนอยางยิ่ง 

   ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ประธานกรรมการ (รักษาการแทนอธิการบดี) ไดกําหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนระบบหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยมุงหวังใหมีหองเรียนท่ีทันสมัยระดับสากล 
(World Class) และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามยุทธศาสตรการจัดการเรียน           
การสอนของมหาวิทยาลัย ตั้งเปาหมายการเตรียมความพรอมหองเรียนอัจฉริยะใหแลวเสร็จและรองรับ            
การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเขาใหมในปการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีเขาใหมจะตอง
ได รับ อุปกรณ สนั บสนุ นการเรียนรู ท่ี จํ า เป น  เช น  iPad  รวม ท้ั งกํ าหนด เป าหมาย ให ใช สํ าห รับ 
การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) และรายวิชาภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษา 
เปนตน โดยในเบื้องตนไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะเปนหองเรียนขนาดเล็ก (35-40 คน
ตอหอง) จํานวน 50 หองเรียน นอกจากนี้ การจัดใหมีหองเรียนอัจฉริยะเพ่ือรองรับการเรียนการสอนยังเปน
เครื่องมือสําคัญในการประชาสัมพันธเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมายในการดึงดูดนักเรียนเกง ๆ สมัยใหมท่ีมี
ความคุนเคยกับเทคโนโลยี ใหมีความม่ันใจในความพรอมและสนใจมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมากข้ึน 

   ผลการดําเนินงานในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
    - เสนอโครงการขับเคลื่อนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ระยะท่ี 1 
(วงเงิน 12,451,425 บาท) ประกอบดวยการพัฒนาท้ังสิ้น 5 สวน ไดแก (1) ระบบโสตทัศนูปกรณสําหรับ
หองเรียนอัจฉริยะ 29 หอง (2) ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอ (3) ระบบควบคุม
อุปกรณสวนกลางและโปรแกรมประยุกต (4) ครุภัณฑและอุปกรณสําหรับจัดบริการหองเรียนฯ และ 
(5) คาใชจายสําหรับการพัฒนาผูสอนหองเรียนอัจฉริยะ 
    - ดําเนินการจัดหาและติดตั้งหองเรียนอัจฉริยะ ไดแก (1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ
สื่อโสตฯ พ้ืนฐาน 33 หอง (2) จัดหาระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอ (ศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัลดําเนินการแลว) และ (3) จัดหาอุปกรณรองรับหองเรียนอัจฉริยะประเภท Basic จํานวน 27 หอง  
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     - กําลังดําเนินการ ไดแก (1) ขอกําหนดระบบโสตทัศนูปกรณสําหรับหองเรียน
อัจฉริยะประเภท Intermediate และ Advanced รวม 6 หอง (2) ขอกําหนดระบบควบคุมอุปกรณสวนกลาง
และโปรแกรมประยุกต (3) ขอกําหนดครุภัณฑและอุปกรณสําหรับจัดบริการหองเรียนฯ และ (4) โครงการ
พัฒนาผูสอนหองเรียนอัจฉริยะ  
 

 2.  การพัฒนาสูความเปนสากล  
      มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูความเปนสากล ดังนี้ 
                   2.1 การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถและ 
ความเปนมืออาชีพในการสอนของอาจารย  

         2.2 การเพ่ิมสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษ โดยมีสถาบันภาษารับผิดชอบการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 13 รายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ smart classroom มีการประเมินผล
ระหวางเรียน จัดหองเรียนพิเศษ training station แกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนออนทุกสัปดาห มีโครงการ
แลกเปลี่ยนผูชวยสอนชาวตางชาติ จัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
จัดโครงการจัดทําขอสอบมาตรฐาน WUTEP และอยูระหวางการปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เพ่ือเปนสํานักงาน
ของสถาบันภาษา 

         2.3 Student Mobility มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศจํานวน  
93 คน และขณะนี้อยูระหวางเตรียมจัดโครงการคายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 16 - 23 
มิถุนายน 2561) โดยมีผูสมัครเขารวมโครงการรวมท้ังสิ้น 750 คนจาก 50 ประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้ ยังมีจัด
กิจกรรมโครงการ International Buddy Program การจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
แกนักศึกษาตางชาติ 2 คน และใหทุนแกอาจารยอาคันตุกะชาวตางชาติ 8 คน 

        2.4 การสนับสนุนการลงนาม MOU ของสํานักวิชาตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยหรือองคกร  
โดยปจจุบนัมี MOU จํานวนท้ังหมด 67 ฉบับเพ่ิมข้ึน 17 ฉบับ 

        2.5 การตอนรับนักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติ จํานวนท้ังสิ้น 54 คน และไดจัดทํา 
International Student and Lecturer Handbook รวม ถึ งป รับป รุ ง เว็บ ไซต ของหน วยงาน ให เป น
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหชาวตางชาติไดศึกษาขอมูลได 

        2.6 แตงตั้ งคณะกรรมการ WU Global Committee เพ่ือทําหนาท่ีรับนโยบายและ
ขับเคลื่อนพันธกิจตาง ๆ สูความเปนเลิศระดับสากล และจัดตั้ งคณะกรรมการ  WU Coordinating 
Committee to service foreign students and staff 

 

   3.  การรวมทุนกับภาคเอกชน  
       มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริหารทรัพยสินซ่ึงเปนหนวยงานวิสาหกิจมีหนาท่ีในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเพ่ือใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย ท้ังในรูปแบบของการใหเชาพ้ืนท่ี การลงทุน และการรวมทุน           
ในโครงการตาง ๆ กับภาคเอกชนภายนอกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคท่ี 3 มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเปาประสงคท่ี 4   
มีการแสวงหาชองทางในการลุงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561  
ศูนยบริหารทรัพยสินไดเริ่มดําเนินการโครงการรวมทุนกับภาคเอกชน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
 

53 

 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
 

   3.1 โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                 โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย ใชพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร บริเวณโซน
ดานหนามหาวิทยาลัยฯ (ฝงขาออก) เพ่ือเปนพ้ืนท่ีพาณิชยรองรับผูมาใชบริการศูนยการแพทยฯ เพ่ือใหเกิด
แหลงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ครบวงจร โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค/เปาหมาย ดังนี้ 

       (1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินใหเกิดความคุมคาและสามารถ
สรางมูลคาท่ีดินใหสูงข้ึน 
 

        (2) เพ่ือลดตนทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงการรวมทุนจะทําใหสามารถลดตนทุน
ในการดําเนินงานและลดความเสี่ยดานการลงทุนในการกอสรางอาคารพาณิชย 
        (3) เพ่ือเพ่ิมชองทางในการลงทุนและสรางรายไดเพ่ิมข้ึนแกมหาวิทยาลัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการฯ ดังนี้ 

โครงการนี้มีความเปนไปไดของโครงการเปนอยางสูง ดวยเหตุผล ดังนี้ 
ขอด ี
1. ไดประโยชนท้ังมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน และเอกชนผูรวมทุนซ่ึงเปนผูลงทุนกอสราง 

กลาวคือ มหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนจากรายไดจากการใหใชท่ีดิน โดยไมปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา 
สวนเอกชนผูรวมทุนไดใชประโยชนจากท่ีดินในทําเลดีใกลโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ซ่ึงในอนาคตจะเปน
แหลงธุรกิจจากผูท่ีมาติดตอใชบริการ ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ตลอดจนการจับจายใชสอยของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 
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2. เอกชนผูรวมทุนไมตองซ้ือท่ีดินกอน สามารถลดภาระในเรื่องของตนทุน ในเรื่องภาษี คาธรรมเนียม
ท่ีดินท่ีซํ้าซอน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเลือกแบบแปลนของอาคารไดตามความตองการ
โดยการตกลงรวมกัน 

3. ลดความเสี่ยงแกเอกชนผูรวมทุน โดยเฉพาะการกูเงินสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุนซ้ือท่ีดินกอน 
เหมาะกับสถานการณในปจจุบันท่ีการทําธุรกิจมีความยากข้ึน ซ่ึงในอนาคตคาดวานาจะไดรับความสนใจจาก
เจาของท่ีดินท่ีตองการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับท่ีดินของตนเอง 

4. เอกชนผูรวมทุนลดตนทุนดานสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกอสรางอาคารพาณิชยใน
พ้ืนท่ีท่ีติดถนนมีระบบและโครงสรางพ้ืนฐานพรอม 

 

ขอดอย 
 มหาวิทยาลัยไมสามารถรับรูรายไดท้ังหมดกอนการทําสัญญา ซ่ึงเม่ือทําเอกสารสัญญาเพ่ือตกลง
แบงปนผลประโยชนเสร็จเรียบรอยแลว รายไดท่ีผูรวมทุนไดรับจากการบริหารจัดการอาคารพาณิชยอาจมี
มูลคาสูงกวาเม่ือเทียบกับอัตราผลประโยชนท่ีแบงใหกับมหาวิทยาลัย 
 

โอกาส 
 พ้ืนท่ีทําเลท่ีตั้งของโครงการฯ มีความเปนไปไดสูงท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจากแหลงพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงนักศึกษาเปนกลุมวัยรุนมีกําลังในการจับจาย
ใชสอย อีกท้ังยังใกลกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยระดับตติยภูมิ ซ่ึงในอนาคตจะมีผูเขาใชบริการจํานวนมาก 
ดังนั้น จึงมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ มากมาย  
 ท้ังนี้ มีการประเมินผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ ดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม เกิดประโยชนและ
คุมคากับการลงทุน 
 (2) มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีสําหรับดําเนินธุรกิจสามารถรองรับและเอ้ือใหเกิดประโยชนตอการขยายตัว
ของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในอนาคต 
 (3) การกอสรางอาคารพาณิชยสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากผูใชบริการ 
 (4) เปนการเพ่ิมศักยภาพและชองทางในการลงทุนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินงานงานในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
  หลังจากสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหใชพ้ืนท่ี จํานวน 5 ไร บริเวณทางเขาดานหนา (ฝงขาออก) 
เพ่ือทําการรวมทุนกับภาคาเอกชน และใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการประกาศเชิญชวนผูสนใจรวมทุน เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีผูสนใจยื่นหนังสือแจงความ
ประสงค 3 ราย แตไมมายื่นเอกสารขอเสนอโครงการภายในวันท่ีกําหนดในประกาศ ดังนั้น จึงไดประกาศ           
เชิญชวนใหมอีกครั้งหนึ่งเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 
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3.2 โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
      ใชพ้ืนท่ีบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฯ ฝงขาเขา ซ่ึงเดิมเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา ขนาด

พ้ืนท่ีประมาณ 11 ไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใชพ้ืนท่ีบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฯ 
ฝงขาเขา ซ่ึงเดิมเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 11 ไร 

 
 
 
ใชพ้ืนท่ีบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฯ 
ฝงขาเขา ซ่ึงเดิมเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา  
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 11 ไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวกอสรางอาคารหอพัก 
โดยพ้ืนท่ีดานหนาจัดสวนสวยงาม 

 
 
 

 โดยโครงการดังกลาวมีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินใหเกิดความคุมคาและสามารถสรางมูลคาท่ีดิน         
ใหสูงข้ึน 
 (2) เพ่ือลดตนทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงการรวมทุนจะทําใหสามารถลดตนทุนในการ 
ดําเนินงานและลดความเสี่ยงดานการลงทุนในการกอสรางหอพัก 
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 (3) เพ่ือเพ่ิมชองทางในการลงทุนและสรางรายไดเพ่ิมข้ึนแกมหาวิทยาลัย 
 (4) เพ่ือรองรับการใหบริการหอพักแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขาพักภายในหอพักของ
มหาวิทยาลัย 
 (5) เพ่ืออํานวยความสะดวกดานท่ีพักแกญาติผูปวยท่ีมาใชบริการ ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ           
ท่ีตองทําการรักษาและพักฟนในระยะยาวซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูหางไกล 
 

โดยมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ดังนี้ 
     โครงการนี้มีความเปนไปไดของโครงการเปนอยางสูงดวยเหตุผล ดังนี้ 

ขอด ี
1. ไดประโยชนท้ังมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน และเอกชนผูรวมทุนซ่ึงเปนผูลงทุนกอสราง 

กลาวคือ มหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนจากรายไดจากการใหใชท่ีดิน โดยไมปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา  
สวนเอกชนผูรวมทุนไดใชประโยชนจากท่ีดินในทําเลดีอยูดานหนาทางเขามหาวิทยาลัยและใกลโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ ซ่ึงในอนาคตจะเปนแหลงธุรกิจจากผูท่ีมาติดตอใชบริการ ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
ตลอดจนรองรับความตองการหอพักจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ  
ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วตอการเดินทางมามหาวิทยาลัย  

2. เอกชนผูรวมทุนไมตองซ้ือท่ีดินกอน สามารถลดภาระในเรื่องของตนทุน ในเรื่องภาษี คาธรรมเนียม
ท่ีดินท่ีซํ้าซอน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเลือกแบบแปลนของอาคารไดตามความตองการ
โดยการตกลงรวมกัน 

3. ลดความเสี่ยงแกเอกชนผูรวมทุน โดยเฉพาะการกูเงินสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุนซ้ือท่ีดินกอน 
เหมาะกับสถานการณในปจจุบันท่ีการทําธุรกิจมีความยากข้ึน ซ่ึงในอนาคตคาดวานาจะไดรับความสนใจจาก
เจาของท่ีดินท่ีตองการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับท่ีดินของตนเอง 

4. เอกชนผูรวมทุนลดตนทุนดานสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกอสรางหอพักบริเวณ
ดานหนามหาวิทยาลัยซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีติดถนนมีระบบและโครงสรางพ้ืนฐานพรอม 

ขอดอย 
 มหาวิทยาลัยไมสามารถรับรูรายไดท้ังหมดกอนการทําสัญญา ซ่ึงเม่ือทําเอกสารสัญญาเพ่ือตกลง
แบงปนผลประโยชนเสร็จเรียบรอยแลว รายไดท่ีผูรวมทุนไดรับจากการใหเชาหอพักอาจมีมูลคาสูงกวา         
เม่ือเทียบกับอัตราผลประโยชนท่ีแบงใหกับมหาวิทยาลัย 

โอกาส 
 1. พ้ืนท่ีทําเลท่ีตั้งของโครงการฯ มีความเปนไปไดสูงท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจากแหลงพ้ืนท่ีอยูดานหนามหาวิทยาลัย ซ่ึงกลุมเปาหมายหลัก คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยัง
ใกลกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ซ่ึงจะไดกลุมเปาหมายท่ีเปนญาติของผูปวยท่ีเขารับบริการโดยตอง         
แอดมิดและเขารับการรักษาในระยะยาวในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ท่ีมีภูมิลําเนาอยูหางไกล ดังนั้น จึงมี
ความตองการท่ีพักท่ีอยูใกลและมีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ มากมาย  
 2. การทําธุรกิจหอพักใหเชา สงผลใหเจาของกิจการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง โดยอาจมี
การบริการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน หรือการบริการซักอบรีด การบริการทําความสะอาด ฯลฯ 
เปนการหารายไดเพ่ิมข้ึน 
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3. มหาวิทยาลัยเปนสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหนักศึกษาตองการความเปนสวนตัว
มากข้ึน การสรางหอพักจึงตองเนนสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน 
 

ท้ังนี้ มีการประเมินผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ ดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม เกิดประโยชนและ

คุมคากับการลงทุน 
 (2) มหาวิทยาลัยมีหอพักท่ีสามารถรองรับความตองการของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถใช
บริการภายในหอพักของมหาวิทยาลัยได และเอ้ือใหเกิดประโยชนตอญาติผูปวยท่ีตองการหาท่ีพักท่ีใกลกับ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  
 (3) การกอสรางหอพักสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากผูใชบริการ 
 (4) เปนการเพ่ิมศักยภาพและชองทางในการลงทุนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

ผลการดําเนินงานงานในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
     มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในหลักการเพ่ือใหดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 โดยพ้ืนท่ีของโครงการดังกลาวมีขนาดจํานวน 11 ไรอยูบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย (ฝงขาเขา) 
ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการประกาศเชิญชวนผูสนใจรวมทุน เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 และกําหนด
สงขอเสนอโครงการพรอมแบบทัศนียภาพของโครงการ (PERSPECTIVE) ภายในวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 

 

3.3 โครงการรวมทุนโซลาฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    มหาวิทยาลัยไดกําหนดใชพ้ืนท่ีโซนดานหนา (ใกลกับอางเก็บน้ํา) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบตํ่า           

น้ําทวมถึง ซ่ึงหากนําไปพัฒนาลงทุนธุรกิจอ่ืนอาจตองมีตนทุนในการถมท่ีคอนขางสูง อีกท้ังพ้ืนท่ีโซนดังกลาว 
ไมมีถนนตัดผาน การพัฒนาท่ีดินเพ่ือทําธุรกิจอ่ืน ๆ อาจไมคุมทุน ซ่ึงขนาดของพ้ืนท่ีจะใชในโครงการ ประมาณ 53 ไร   
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โดยมีวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ ดังนี้ 
(1)  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบต่ํา น้ําทวมถึงและไมติดถนนใหญ

ใหเกิดความคุมคาและสามารถสรางมูลคาท่ีดินใหสูงข้ึน 
 (2) เพ่ือลดตนทุนคาใชจายดานไฟฟา ซ่ึงการรวมทุนจะทําใหสามารถนําไฟฟาท่ีไดจากโครงการโซลา
ฟารมฯ นํามาใชภายในมหาวิทยาลัย ชวยลดคาสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยไดในระดับหนึ่ง 
 (3) เพ่ือเพ่ิมชองทางในการลงทุนและสรางรายไดเพ่ิมข้ึนแกมหาวิทยาลัยฯ 
 
โดยมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ดังนี้ 

โครงการนี้มีความเปนไปไดของโครงการเปนอยางสูงดวยเหตุผล ดังนี้ 
ขอด ี
1. ไดประโยชนท้ังมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน และเอกชนผูรวมทุนซ่ึงเปนผูลงทุนกอสราง 

กลาวคือ มหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนจากรายไดจากการใหใชท่ีดิน โดยไมปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา 
สวนเอกชนผูรวมทุนไดใชประโยชนจากท่ีดินในขนาดพ้ืนท่ี จํานวน53 ไรซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟาได
ประมาณ 2 เมกะวัตต  

2. เอกชนผูรวมทุนไมตองซ้ือท่ีดินกอน สามารถลดภาระในเรื่องของตนทุน ในเรื่องภาษี คาธรรมเนียม
ท่ีดินท่ีซํ้าซอน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากโครงการฯ  
เพ่ือนําสงเขาสูมหาวิทยาลัย สําหรับใชประโยชนไดตามความตองการโดยการตกลงรวมกัน 

3. ลดความเสี่ยงแกเอกชนผูรวมทุน โดยเฉพาะการกูเงินสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุนซ้ือท่ีดินกอน 
เหมาะกับสถานการณในปจจุบันท่ีการทําธุรกิจมีความยากข้ึน ซ่ึงในอนาคตคาดวานาจะไดรับความสนใจจาก
เจาของท่ีดินท่ีตองการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับท่ีดินของตนเอง 

4. ปจจุบันการลงทุนในดานพลังงานทางเลือกไดรับความนิยมมากข้ึน ท้ังในสวนของการลงทุนท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ และในสวนของภาคเอกชนท่ีถึงแมตองใชเงินลงทุนท่ีสูงในระยะเริ่มตน แตก็มีธนาคาร
พาณิชยท่ีพรอมจะสนับสนุนในเรื่องเงินทุน เพราะการท่ีธนาคารพาณิชยเริ่มเขาไปมีสวนรวมในการวิเคราะห 
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และวิจัย ทําใหรูถึงผลกระทบและความเสี่ยงท่ีสามารถแกไขได ทําใหธุรกิจพลังงานทางเลือกยังมีชองทาง 
ท่ียังสามารถเติบโตไดอีกมาก 

ขอดอย 
 1. การกอสรางโซลาฟารมฯ เปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือสามารถผลิตไฟฟาจากการใชพลังงาน
แสงอาทิตย ซ่ึงการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ก็ยอมเปนไปไดเสมอวาตองมีการปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ดังนั้น 
เม่ือเริ่มลงทุนกอสรางไปแลวระยะหนึ่ง อาจมีเทคโนโลยีใหมท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม ซ่ึงจะทํา
ใหเสียโอกาสในการไดรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวาเม่ือตกลงรวมทุนไปแลวในระยะยาว 
 2. อุปกรณท้ังแผงเซลลแสงอาทิตยและอินเวอรเตอร ตองนําเขาจากตางประเทศ เราผลิตเองไมได 

โอกาส 
 1. ขนาดพ้ืนท่ีของโครงการโซลาฟารมฯ ในเนื้อท่ี จํานวน 53 ไร ระยะเวลาของสัญญา 30 ป จึงมีความ
เปนไปไดสูงท่ีจะเกิดความคุมทุนในการลงทุนในระยะยาว  
 2. การใชพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีไมมีตนทุน อีกท้ังเปนพลังงานสะอาดท่ีใชไมมีวันหมดและ
เปนการผลิตท่ีมีมลพิษตอสิ่งแวดลอมต่ํา และเปนพลังงานทางเลือกท่ีใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิลอยาง
น้ํามันและกาซธรรมชาติ และถานหิน ซ่ึงนับวันจะรอยหรอหมดไป 
 3. ตนทุนการดําเนินการโซลาฟารม มีตนทุนลดต่ําลง 
 

ท้ังนี้ มีการประเมินผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการฯ ดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสินอยางเหมาะสม เกิดประโยชนและคุมคากับการใช

ทรัพยากรท่ีดินของมหาวิทยาลัย 
 (2) พ้ืนท่ีซ่ึงเดิมเคยเปนท่ีรกรางวางเปลา เปนพ้ืนท่ีราบต่ํา น้ําทวมถึง และไมมีถนนตัดผาน สามารถ
บริหารใหเกิดประโยชนและสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
 (3) ขอตกลงในการสงกระแสไฟฟาเพ่ือใหบริการแกมหาวิทยาลัยในโครงการโซลาฟารมฯ สามารถ
ตอบสนองการลดอัตราตนทุนคาใชจายดานไฟฟาของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงานงานในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
   ไดรับการอนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561           
โดยพ้ืนท่ีของโครงการดังกลาวมีขนาด 53 ไร อยูบริเวณใกลกับอางเก็บน้ําดานหนาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน
พ้ืนท่ีลุมต่ํา มีน้ําทวมขัง และไมมีถนนใหญตัดผาน จึงเห็นควรนําท่ีดินดังกลาวมาพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาใหเกิด
รายไดแกมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการประกาศเชิญชวนผูสนใจรวมทุน เม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม 2561 และกําหนดสงขอเสนอโครงการพรอมแบบทัศนียภาพของโครงการ (PERSPECTIVE) ภายใน
วันท่ี 26 มิถุนยน 2561 

  อนึ่ง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแกนักธุรกิจ หรือนักลงทุนภายนอก เพ่ือใหทราบถึงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือทราบรายละเอียดข้ันตอนในการเขารวมทุนในโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
จึงไดมีการจัดประชุมชี้แจงขอมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมลงทุนภับภาคเอกชน (PPP) พรอมท้ังนําลงพ้ืนท่ี
ดําเนินการของโครงการ เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ท้ังนี้ ไดกําหนดสงเอกสารขอเสนอโครงการในวันท่ี 26 
มิถุนายน 2561 
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 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมประเด็นมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากฝายเลขานุการ           
สภามหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นท่ีมีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภา 
มหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไวในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 จํานวน 22 ประเด็น และ 
ท่ีสืบเนื่องจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 50 ประเด็น และติดตามผลวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม           
มติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม อยางไร 
 

ก.  ประเด็นมติท่ีประชุมฯ ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561  
   ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 22 ประเด็น มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 19 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.36 และกําลังดําเนินการ จํานวน           
3 ประเด็น คิดเปนรอยละ 13.64 
 

คณะกรรมการ รวมประเด็น 
ไดดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ 

ประเด็น รอยละ ประเด็น รอยละ 
สภามหาวิทยาลัย 4 3 75 1 25 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 8 8 100 - 0 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 6 4 66.67 2 33.33 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

2 2 100 - 0 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 100 - 0 

 22 19 86.36 3 13.64 

 
   ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 19 ประเด็น ไดแก (1) การจัดทําแผนงานและแผน
คาใชจายทางการเงิน (2) โครงการรวมทุนในพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย (3) การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง (4) แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากร
ทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย (5) โครงการพัฒนาคุณวุฒิ สําหรับพนักงาน
สายวิชาการตําแหนงอาจารย (6) การกําหนดคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษแกพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป (7) หลักเกณฑการคิดคาประสบการณการทํางานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป  (8) การกําหนดคุณวุฒิปริญญาตรีในการจางงานชาวตางประเทศ  (9) หลักการชดใชทุนผูท่ีจะ
เขามาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและมีภาระผูกพันจะตองชดใชทุนคืนแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ          
ตนสังกัดเดิม (10) หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน (11) หลักเกณฑการแตงตั้ง และ 
 

2.  ดานการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย  
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อัตราเงินสมนาคุณท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 (12) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม (13) การปรับปรุงขอบังคับฯ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเอกชนรวมลงทุนในมหาวิทยาลัย (14) การตอสัญญาบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน จํานวน 2 บริษัท (บลจ. เอ็ม เอฟ จํากัด (มหาชน) และ บลจ. กสิกรไทย จํากัด และพิจารณา
ปรับนโยบายการลงทุนและขอจํากัดการลงทุน การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน (15) งบการเงินของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2560 (16) โครงสรางงานและกรอบอัตรากําลัง
ของหนวยตรวจสอบภายใน (17) หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ
มหาวิทยาลัย (18) การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และ (19) ความเสี่ยงเก่ียวกับการรับนักศึกษา  
    ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 3 ประเด็น ไดแก  (1) เกณฑการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (2) โครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  และ (3) โครงการ
รวมทุนกับเอกชนภายในมหาวทิยาลัย 
  
ข.  ประเด็นมติท่ีประชุมฯ ท่ีสืบเนื่องจากปงบประมาณ 2560 
   ในปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)  สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัยไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 50 ประเด็น 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 45 ประเด็น คิดเปนรอยละ 90.00 และกําลังดําเนินการ 
จํานวน 5 ประเด็น คิดเปนรอยละ 10.00 
 

คณะกรรมการ รวมประเด็น 
ไดดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ 

ประเด็น รอยละ ประเด็น รอยละ 
สภามหาวิทยาลัย 21 19 90.48 2 9.52 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20 18 90.00 2 10 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 4 4 100 - 0 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

3 2 66.67 1 33.33 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2 2 100 - 0 

 50 45 90.00 5 10.00 
 

   ประเด็นท่ีไดดําเนินการแลว 45 ประเด็น ไดแก (1) การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ประจําสภามหาวิทยาลัย (2) การจัดตั้งสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร (3) การจัดตั้ง
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา 
และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 (5) ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศฯ เก่ียวกับการจัดตั้งศูนย
การแพทยฯ (6) แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร.
นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย (7) การกอสรางหอพักนักศึกษา 4 หลัง โดยขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย  
(8) การทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2561 - 2565 (9) โครงการ
จัดต้ังสํานักวิชาใหม 4 สํานักวิชา(10) การอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ สรรพวีรวงศ อาจารย
ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตรลาหยุดปฏิบัติงาน 1 ป โดยไมขอรับเงินเดือน (11) ขออนุมัติจัดตั้งสถาบัน ศูนย 
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และการแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือ 
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หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (12) แผนยุทธศาสตร ระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 มหาวิทยาลัย  

วลัยลักษณ (13) (ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (14) การปรับปรุง
หลักสูตร (15) การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (16) การพิจารณาทบทวน
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (17) การใชอาคารพิพิธภันฑธรรมชาติวิทยา (18) ขออนุมัติ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ (19) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ (20) ประกาศฯ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (21) การปรับเกณฑในการ            
สรรหาและคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน (22) การปรับเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย (23) การปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสวัสดิการชาวตางประเทศ  
ใหสอดคลองกับสถานการณการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาล (24) การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงต้ังการกําหนดอัตรา
เงินเดือน คาตอบแทนพนักงานและการกําหนดสาขาขาดแคลน (25) การกําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการสัมผัสรางอาจารยใหญ (26) การปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจางลูกจางชั่วคราว เพ่ือใชเปน
ระบบการบริหารงานบุคคลกรณีการจางแรงงานตามภารกิจพ้ืนฐานระบบบริการกลาง (27) การพัฒนาระบบ
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหมใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง (28) การพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (29) การออกแบบโครงสรางหนวยงาน เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตรและรองรับระบบความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (30) การจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ  
(31) มาตรฐานกําหนดตําแหนงบริหารจัดการ (32) การปรับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสายปฏิบัติวิชาชีพฯ (33) การปรับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน          
สายวิชาการ (34) การปรับปรุงระบบการจางพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ (35) ประกาศหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการจายคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานท่ีผานเกณฑการประเมินผลงานประเภทพรีเมียม (36) การ
กําหนดกรอบตําแหนงและสัดสวนภาระงานตําแหนงบริหารจัดการ (37) การพิจารณาจางผูเกษียณอายุ          
ในมหาวิทยาลัย (38) ขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเงินและทรัพยสิน (39) การพิจารณาใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง (40) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการให
เอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย (41) การพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น
ตาง ๆ (42) การดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน (43) การจัดทําแผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2561 (44) การจัดทําแผนฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต และ (45) การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

    ประเด็นท่ีกําลังดําเนินการ 5 ประเด็น ไดแก  (1) การแตงตั้งคณะบุคคลในแตละศูนย สถาบัน 
หรือสํานักวิชา (2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย (3) หลักการ
จายเงินชดเชยใหพนักงาน (4) การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิของตําแหนงทางวิชาการ และ  
(5) การกําหนดคําจํากัดความของคําตาง ๆ ท่ีเคยใชอยูเดิม เชน “เมืองมหาวิทยาลัย” “Active Learning” 
“ความเปนสากล”   
 
 
 
 
 

63 

 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
 

รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 และท่ีสืบเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2560 ปรากฏในเอกสารรายละเอียดประกอบ หนา  117  ถึงหนา 152    

 
 

3. การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีมีตอรายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕๘ ตามท่ีผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) ไดแจงไว  
  ในการประชุมรวมกันระหวางผูแทน สตง. กับคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 
ผูแทน สตง. ไดรายงานใหคณะกรรมการฯ รับทราบถึงประเด็นท่ี สตง. ไดตรวจสอบพบในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ซ่ึงมี 5 กรณี ประกอบดวย 
   1. กรณีลูกหนี้เงินยืมทดรองคางนาน ซ่ึงจะเปนลูกหนี้ชุดเดิมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน        
ของนิติกรและมีบางรายท่ีมหาวิทยาลัยสงฟองศาลและศาลมีคําพิพากษาแลวนั้น จากการตรวจสอบงบการเงิน
ในปท่ีผานมา สตง. ยังพบวามีลูกหนี้คางนานรายเดิมท่ียังคางอยูในระบบบัญชี และยังไมมีผลความคืบหนาวา
ปจจุบันเปนอยางไร 
    2. กรณีการเบิกจายคาใชจายบางประเภทไมมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับท่ีชัดเจน
วาสามารถจายไดหรือไม อยางไร ซ่ึงปจจุบันการเบิกจายจะพิจารณาอนุมัติการจายโดยดุลยพินิจของผูบริหาร 
ซ่ึง สตง. มีความเห็นวาอาจเกิดการใชดุลยพินิจท่ีไมเหมาะสมไดในบางครั้ง ไดแก การเบิกคาอาหารในการจัด
กิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ซ่ึง สตง. มองวาเปนคาใชจายท่ีฟุมเฟอย ท้ังนี้  
ยังมีประเด็นท่ีคางจากปกอน คือ เรื่องการจัดสัมมนาการวัดผลและการประเมินผลทะเบียนการศึกษา           
ท่ัวประเทศ ซ่ึง สตง. มีความเห็นวาในการจัดกิจกรรมดังกลาว หนวยงานของรัฐไมสามารถเบิกคาใชจายในการ
เขาชมภูเก็ตแฟนตาซีได 
  3. กรณีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีปกครองท่ีมา
ปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัย ไดแก สมาชิก อส. และ อปพร. ซ่ึง สตง. ถือวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถ
จายคาจางได ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีของรัฐ
กรณีการชวยปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ในอัตราวันละ 300 บาท โดย สตง. เห็นวาเปนการดําเนินการท่ีไม
เหมาะสมและไดมีขอทักทวงใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนจาก อส. และ อปพร. เปนเงินจํานวน 3 ลานบาทเศษ 
 4. กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก ซ่ึงอาจารยผูทําวิจัยไดยืมเงินเพ่ือไป
ทํางานวิจัยต้ังแตปงบประมาณ 2552 - 2558 ซ่ึงสวนใหญงานวิจัยเสร็จแลวแตไมไดแจงใหสวนการเงินและ
บัญชี ลางลูกหนี้ 
  5. กรณี/ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก (1) พระราชบัญญัติและระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง          
พ.ศ. 2560 และ (2) การขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบของ สตง. 
        ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยควรกํากับและเรงรัดใหมีการดําเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะลูกหนี้คาง
นานหลายประเภท ไดแก (1) ลูกหนี้เงินยืมทดรอง จํานวน 10 ราย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 993,034.31 บาท  
ซ่ึงศาลไดพิพากษาแลว 1 ราย สงงานนิติการแลว 2 ราย และสงหักเงินเดือนแลว 2 ราย สวนอีก 5 รายไมมี
ความคืบหนา และ (2) ลูกหนี้อ่ืนท่ีคางนาน จํานวน 11 ราย เปนเงินท้ังสิ้น 681,104.65 บาท ซ่ึงคางนาน 
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ตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2552 หากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการถึงท่ีสุดแลวยังไมสามารถติดตามหนี้ได 
มหาวิทยาลัยควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตัดจําหนายเปนหนี้สูญ 

 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซ่ึงมีหลักการบริหาร
งบประมาณท่ีแตกตางจากสวนราชการ  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการอนุมัติจากผูบริหารและบางเรื่องเปน
สิ่งท่ีควรอยูในดุลยพินิจของผูบริหารได ซ่ึงคณะกรรมการฯ และ สตง. มีความเห็นรวมกันวามหาวิทยาลัย          
 

ควรจัดทําประมวลระเบียบ/กฎเกณฑสําหรับใชกับการควบคุมการจายคาใชจายของมหาวิทยาลัยไวเปน
ระเบียบเดียวเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป โดยในระเบียบดังกลาวควรใหอํานาจในการรักษาการ
อยางชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีปญหาใหมีขอกําหนดท่ีชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางไรจึงจะถือวาจายไดหรือ
ไมได สําหรับเรื่องเดิมท่ียังคงเปนปญหาอยูควรประมวลปญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในฐานะเปนองคกรผูมีอํานาจสูงสุดในการกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 โดยเสนอเปนกรณี ๆ ไปตามความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหมีขอยุติ 
แทนท่ีจะปลอยใหเนิ่นนานตอไป ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นควรวากรณีใด ไดดําเนินการ 
โดยมีเหตุผลเหมาะสมแลวก็ควรถือวาเปนการใหสัตยาบันเฉพาะกรณี  หากสภามหาวิทยาลัยเห็นวาไมมีเหตุผล
สมควรก็ตองเรียกเงินจากผูรับผิดชอบในกรณีดังกลาวตอไป 
 3. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบกลไกใหมีการติดตามลูกหนี้ทุนวิจัยอยางตอเนื่อง พรอมท้ัง
ใหสวนการเงินและบัญชีประสานกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางความเขาใจและติดตามผูรับทุนวิจัย          
ใหลางลูกหนี้ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 4. ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก 
     4.1 พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ไดเสนอความเห็นวา สตง. ควรประสานกับกรมบัญชีกลาง
ใหมีการรวบรวมและจัดระบบฐานขอมูลวินิจฉัยเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภายใตพระราชบัญญัติและระเบียบ 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว  หากมีหนวยงานรับตรวจใดมีประเด็น            
ขอสงสัยก็สามารถเขาไปสืบคนขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไปได 
     4.2 การขอขอมูลเพ่ือการตรวจสอบของ สตง. คณะกรรมการฯ ไดขอความรวมมือ
จาก สตง. ใหขอขอมูลเปนลายลักษณอักษรทุกครั้งเพ่ือความสะดวกและชัดเจนในการประสานงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน 
         คณะกรรมการฯ ไดนําเรียนอธิการบดีทราบเรื่องดังกลาวในโอกาสท่ีคณะกรรมการฯ  
ไดประชุมรวมกับอธิการบดี เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 รวมถึงนําเรื่องดังกลาวบรรจุไวในรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 2560 หัวขอ “การประชุมรวมกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน” ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวควรประสานงานกับ สตง.  
เพ่ือพิจารณาหาขอยุติการตรวจสอบในประเด็นดังกลาวเหลานั้น 
   มหาวิทยาลัยไดรายงานผลความความคืบหนาในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ตอขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ 2558 ของ สตง. ดังนี้ 
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 1. กรณีลูกหนี้คางนาน  
       สวนการเงินและบัญชีไดติดตามผลการดําเนินการเรื่องลูกหนี้คางนานจากสวนนิติการ ซ่ึงสวน
นิติการไดมีหนังสือ ศธ 57041302/470 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เรียน หัวหนาสวนการเงินและบัญชี  
เรื่อง รายงานความคืบหนากรณีลูกหนี้คางนาน มีรายละเอียด ดังนี้   
 

    (1) ลูกหนี้การคา 
      (1.1) รายนายเกรียง วิรัช คางชําระตั้งแตป 2549 - 2550 จํานวนเงิน 31,521.00 บาท 
สวนนิติการไดพยายามติดตามหนี้จนถึงท่ีสุดแลว ซ่ึงหากดําเนินการยื่นฟองคดีอาจทําใหมหาวิทยาลัยมี
คาใชจายในการดําเนินการเกินยอดหนี้ จึงเห็นควรตัดเปนคาใชจาย และสวนการเงินฯ ไดดําเนินการตัดลูกหนี้
เงินยืมทดรองจายเปนคาใชจายแลวตามความเห็นของนิติกรแลว   
 
 

     (1.2) รายอาจารยมณฑา พลายดวง  คางชําระต้ังแตป 2559 จํานวน 4,000 บาท 
ซ่ึงเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ศูนยหนังสือฯ ไดมีหนังสือเรียนรองอธิการบดีฝายบริหาร เพ่ือขออนุมัติตัด
ลูกคาคางชําระเปนหนี้สูญ และมอบใหสวนนิติการดําเนินการตอไป แตระยะเวลาไดลวงเลยมานานและยังไม
ปรากฏวาไดมีการดําเนินการตอไปแตอยางใด ขณะนี้ศูนยหนังสือฯ จึงไดจัดทําหนังสือเรียนหัวหนาสวนนิติการ 
เพ่ือเรงรัดดําเนินการกรณีดังกลาว 
     (1.3) รายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาไดชําระเงินครบถวนแลวเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 
2559  
    (2) ลูกหนี้อ่ืน 
    (2.1) รายบริษัท สตีค จํากัด อยูระหวางการดําเนินการเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับลูกหนี้บริษัท สตีค จํากัด จํานวน 644,140.00 บาท         
เปนคาใชจาย  
    (2.2) รายนางศิริภัสสร ศิริกุลสถิตย สวนนิ ติการไดยุติการบังคับคดีชั่วคราว 
เนื่องจากลูกหนี้รายดังกลาวเปนบุคคลลมละลายในศาลลมละลายกลาง ท้ังนี้สวนนิติการจะดําเนินการ          
สืบทรัพยทุกปจนกวาจะครบระยะเวลาบังคับคดี 
   (3) ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  
    (3.1) รายนายโอภาส เพชรเศรษฐ คงคางเงินยืมทดรอง จํานวน 2 สัญญา เปนเงิน 
146,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรางฟองคด ี
    (3.2) รายนางสาวอุบลวรรณ นพรัตน คงคางเงินยืมทดรอง จํานวน 2 สัญญา           
เปนเงิน 129,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางรอคําสั่งอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
     (3.3) รายนางสาวนันทวัน แกวยัง มหาวิทยาลัยไดตัดเปนหนี้สูญแลวเนื่องจากยอด
จํานวนดังกลาวศาลไดมีคําพิพากษาแลวและสวนนิติการไดตรวจสอบทรัพยสินของบุคคลดังกลาวแลวปรากฏ
วาไมพบทรัพยสินแตอยางใด  
    (3.4) รายนายชัยรัตน แซสุ จํานวน 117,729.20 บาท ไดชําระคืนเงินคงคาง
ครบถวนแลว 
    (3.5) รายนายธนพิพัฒน สัมพันธวงศ จํานวน 91,350 บาท ชําระคืนเงินคงคาง
ครบถวนแลว 
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   (4) ลูกหนี้นักศึกษา จํานวน 4,172,058.24 บาท ไดชําระแลว 1,706,950 บาท และสวนท่ี
เหลือ สวนนิติการอยูระหวางจัดสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม โดยสวนนิติการไดมีหนังสือ ศธ 57041302/310 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 รายงานความคืบหนากรณีติดตามหนี้นักศึกษา กองทุนเงินกูยืมกองทุนมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เพ่ือดําเนินการติดตามหนี้นักศึกษา จํานวน 50 ราย กรณี รายท่ีมีเอกสารครบถวน จํานวน 38 ราย 
และรายท่ีเอกสารบกพรอง จํานวน 12 ราย (ขณะนี้ยังไมออกหนังสือบอกกลาวทวงถาม) 
 

 2. การเบิกจายคาอาหารในการจัดกิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
  จากการตรวจสอบงบการเงิน สตง. ไดใหขอเสนอแนะคือขอใหผูมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑในการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการในป 
งบประมาณตอไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราการเบิกจายคาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืมสําหรับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน พ.ศ. 2559 มีผลตั้งแตวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป   
 

 3. การจัดสัมมนาการวัดผลและประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ 
   สวนการเงินและบัญชีไดติดตามผลการดําเนินการกรณีดังกลาว โดยหาแนวทางเพ่ือกําหนด
ผูรับผิดชอบในการเรียกคืนเงินคาใชจายในการสัมมนาโครงการเครือขายระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 รวมกับสวนนิติการ ซ่ึง สวนนิติการไดมีหนังสือท่ี ศธ 57041302/604 ลงวันท่ี 
21 ธันวาคม 2560 เรียน  หัวหนาสวนการเงินและบัญชี  เรื่อง แจงผลการดําเนินการเรื่องการเรียกเงินคืนกรณี
ไมสามารถเบิกจายได โดยฝายทะเบียนและบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา ไดมีหนังสืออุทธรณการเรียกคืนเงิน
คาใชจาย และขณะนี้สวนนิติการอยูระหวางจัดทําหนังสือเพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายตออธิการบดี     
 

 4. การเบิกจายเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีปกครองท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี         
ในมหาวิทยาลัย 
   ตามท่ี สตง. ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนจากขาราชการ 5 ราย เนื่องจากการจายเงิน
ขางตนเปนการจายเงินตามสัญญา ไมตรงตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราการจายเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศ ณ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นั้น สวนการเงินและ
บัญชีไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 57040102/4236 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เรียน หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร เพ่ือขอใหแจงรายละเอียดในการขออนุมัติขาราชการปฏิบัติงาน กรณีไมมี ขอใหเรียกเงินคืนจาก
ขาราชการ 5 ราย แตยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ  ขณะนี้อยูระหวางติดตามทวงถามไปท่ีสวนนิติการ
อีกครั้งหนึ่ง      
 

 5. กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก 
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมียอดลูกหนี้โครงการวิจัย คงเหลือตามบัญชีจํานวน  
139 โครงการ จํานวนเงิน 27,534,309.21 บาท ซ่ึงจากการติดตามของสวนการเงินและบัญชี ปจจุบัน   
ณ เดือนเมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้โครงการวิจัย เหลือเพียง 7,588,331.01 บาท     
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ความเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานฯ 
รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 แลวเห็นวาขอมูลตามท่ีปรากฏในรายงานฯ มีความถูกตองและสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหไวนั้น
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับฝายบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะนําไปพิจารณาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งหลังของปงบประมาณ 2561 และในอนาคตตอไป 
ท้ังนี้  เพ่ือมุงหวังใหการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ และโดยองครวมของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ือใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตอไป 
   ในการนี้  อธิการบดีไดนํารายงานฯ เวียนแจงใหผูบริหารและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นและคําชี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอใหนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของแลว ซ่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ไดมีขอคิดเห็นและคําชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 
 ฝายบริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของทุกคนท่ีไดสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการรายงานขอมูล          
ตาง ๆ สําหรับใชประกอบการจัดทํารายงานฯ ในครั้งนี้  
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ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย 
ตอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

 

ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
   1 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ี
จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจาง และคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ โดยควรจัดอบรมให
ความรูความเขาใจในเรื่องตาง  ๆ
เ พ่ิ ม เติ ม  แ ล ะ มี ก า ร จ า ย
คาตอบแทนใหคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม 

   มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดฝกอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุในเดือนสิงหาคม 
2561 โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 
   มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ         
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ          
ในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560     

สวนพัสดุ 

   2. มหาวิทยาลัยควรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหหารือ     
ไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือขอ 
ใหปรับแกไขอํานาจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
การคลั งวาด วยการจัด ซ้ือ     
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 84  
ขอ 85 และขอ 86 โดยให
ป รับแก ไข อํ านาจ ท้ั งหมด          
เป น ข อ งอ ธิ ก า ร บ ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในการจัด ซ้ือจัดจ างใน ทุก
กรณีเนื่องจากอธิการบดีเปน
ผูบริหารสูงสุด เปนผูทําการ
แทนมหาวิทยาลัยในนิติกรรม
ตาง ๆ และมีอํานาจในการ
จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง  ส ว น ส ภ า
มหาวิทยาลัยเปนเพียงผูกํากับ
ดูแลเชิงนโยบาย 

   มหาวิทยาลัยไดนําประเด็นนี้เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน  เพ่ือพิจารณาในวัน ท่ี  25 
มิถุนายน 2561 และจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณาตอไป 

สวนพัสดุ 

   3. มหาวิทยาลัยควรบริหาร
จัดการเงินคงเหลือสะสม        
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดผล
ประโยชน ตอบแทนสู งสุ ด     

   มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนนโยบายและสัดสวน 
การลงทุนในการบริหารเงินผานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ซ่ึงผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และสภา

สวนการเงิน 
และบัญชี 
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โดยให มีความปลอดภัยกับ 
เงินตนท่ีนําไปบริหารดวย 

มหาวิทยาลัยแลว โดยมีมติให (1) ลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและรายการเทียบเทาเงินสด ตราสารหนี้
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจโดยไมจํากัดสัดสวนการลงทุน  
(2) ลงทุนในตราสารหนี้ธนาคาร/ภาคเอกชนอันดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแต A- ข้ึนไป ในสัดสวนไม เกิน 
รอยละ 50 และ (3) ลงทุนในตราสารทุนจากเดิม 
ไม เกินรอยละ 15 เปนไม เกินรอยละ 20 ไมรวม
กองทุนอสังหาริมทรัพย 
    การบริหารเงินฝากธนาคาร ผลการดําเนินงาน
พบวามีอัตราเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 0.20 จากอัตรา
ถัวเฉลี่ยเงินฝากธนาคารปกต ิ

   4. การบั น ทึกบัญ ชีของ     
ศูนยการแพทยฯ ไมครบถวน
เนื่องจากไม มีกระบวนการ
ควบคุมภายในในการบันทึก
บัญชีรายได คาใชจาย ไมได
สอบทานบัญชีรายงานทาง  
การเงิน บัญชีแยกประเภท 
สงผลใหรายงานทางการเงิน
ไมถูกตอง 

   อยูระหวางการปรับปรุงบัญชีใหถูกตองครบถวน          
ทุกรายการ โดยศูนยการแพทยฯ จะเปนผูบันทึก
ปรับปรุงบัญชี เอง และสวนการเงินและบัญชีจะ            
สอบทานการบันทึกบัญชีอยางเครงครัดและใกลชิด
เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 

สวนการเงิน 
และบัญชี 

   5. ประเด็นจากการตรวจ 
สอบของ สตง.  
   5.1 กรณีลูกหนี้คางนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
   สวนนิติการไดรายงานความคืบหนาเม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 ประกอบดวย 
     (1) ลูกหนี้การคา 3 รายไดรับชําระเงินแลว 1 ราย 
คือ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สวนอีก 2 รายนั้น               
สวนนิติการไดติดตามทวงหนี้ถึงท่ีสุดแลวเห็นควรตัด
เปนคาใชจายเนื่องจากหากดําเนินคดีจะมีคาใชจาย 
ในการดําเนินการเกินยอดหนี้ ซ่ึงไดดําเนินการแลว
เสร็จ 1 ราย สวนอีก 1 รายรอตัดลูกคาคางชําระเปน
หนี้สูญ ซ่ึงสวนนิติการเรงรัดดําเนินการแลว  
     (2) ลูกหนี้ อ่ืน ๆ 2 รายอยูระหวางการนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเพ่ือพิจารณา          
ใหความเห็นชอบปรับลูกหนี้บริษัท สตีคฯ จํานวน 
644 ,140 บาท และยุติการบั งคับคดี อีก 1 ราย
เนื่องจากบุคคลดังกลาวถูกศาลสั่งเปนบุคคลลมละลาย 
ซ่ึงสวนนิติการจะดําเนินการสืบทรัพยจนกวาจะครบ

 
 

สวนการเงิน 
และบัญชี 
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   5.2 การเบิกจายคาอาหาร
ในการจัดกิจกรรมของสํานัก
วิชา ซ่ึง สตง. ขอใหผูมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑการเบิก
ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด ง าน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ 
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในปตอไป 
   5.3 ก า ร จั ด สั ม ม น า
เค รื อ ข าย ก ารวั ด ผ ล แล ะ
ป ระ เมิ น ผลท ะ เบี ยน การ 
ศึกษาท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการบังคับคดี  
     (3) ลูกหนี้ เงินยืมทดรองราชการ 5 ราย ไดรับ
ชําระคืนเงินคงคางครบถวนแลว 2 ราย ตัดเปนหนี้สูญ 
1 ราย อยูระหวางดําเนินการรางฟองคดี 1 ราย และ
รอคําสั่งอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
1 ราย  
     (4) ลูกหนี้นักศึกษา จํานวน 4,172,058.24 บาท 
ไดรับชําระแลว 1 ,706 ,750 บาท สวนท่ีเหลืออยู
ระหวางการจัดสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม ซ่ึงสวน
นิติการไดทําหนังสือรายงานความคืบหนาแลวเม่ือ
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
    ไดออกประกาศฯ เรื่องอัตราการเบิกจายคาอาหาร 
อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับการฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 
 
 
    มหาวิทยาลัยไดหาแนวทางเพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบ
ใน การ เรี ย ก คื น เงิน ค า ใช จ าย ใน การสั ม มน าฯ  
โดยศูนยบริการการศึกษาไดอุทธรณการเรียกคืนเงินฯ 
และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของสวนนิติการ 
    ศูนยบริการการศึกษาไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม 600,000 บาท 
แบงเปนงบเพ่ือการจัดประชุมผูแทนสมาชิกเครือขาย              
ในแตละภูมิภาคเพ่ือเตรียมความพรอม 300,000 บาท 
และงบจัดงานสัมมนาฯ อีก300,000 บาท ซ่ึงใน 
การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม ท่ีประชุมเห็นพอง
วาควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธเพ่ือสรางกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปสูความสัมพันธเครือขาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ศูนยฯ จึงไดจัดกิจกรรมดังกลาว 
โด ย เลื อ ก  “ภู เก็ ต แฟ น ต า ซี ”  เป น ผู เล า เรื่ อ ง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจึงเก็บคาลงทะเบียนสูง
ก ว าก ารป ระชุ ม เค รื อ ข ายค รั้ ง อ่ื น  ๆ  โด ย เก็ บ
ค าล งทะเบี ยนคนละ 3,500 บ าท  รวม เป น เงิน 
1,050,000 บ าท  เ พ่ื อ นํ า เ งิน ส ว น ห นึ่ งม า ใช ใน 
การดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงผลการประเมินการจัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนการเงิน 
และบัญชี 

 
 
 
 
 

สวนการเงิน 
และบัญชี 

 
 

ศูนยบริการ 
การศึกษา 
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ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
 
 
 
 
 
   5.4 การจายคาเบี้ ย เลี้ ยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
แก เจาหนา ท่ีปกครองท่ีมา
ปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัย
ซ่ึง สตง. มีขอเสนอแนะให
มหาวิทยาลัย เรียก เงิน คืน           
5 รายเนื่องจากการจายเงิน 
ไมตรงตามหลักเกณฑ ท่ี ได
ประกาศไว 
   5.5 กรณี ลู กหนี้ ทุ น วิ จั ย        
มีหนี้ ค างนานและจํ านวน          
สูงมาก 

กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการพบวามหาวิทยาลัย
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดงานเปน
อยางสูง ซ่ึงดวยแนวคิดในการดําเนินโครงการท้ังหมด 
ศูนยฯ มีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสมาชิกเครือขายฯ 
   ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของสวนนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ยอดลูกหนี้โครงการวิจัย ณ 30 กันยายน 2558           
มี 139 โครงการ จํานวนเงิน 27,534,309.21 บาท 
มหาวิทยาลัยไดติดตามทวงถามแลว ณ เดือนเมษายน 
2561 มีเหลือเพียง 7,588,331.01 บาท และไดทํา
หนังสือติดตามทวงถามอีกครั้งหนึ่ งเม่ือวัน ท่ี  24 
พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 

สวนการเงิน 
และบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 

สวนการเงิน 
และบัญชี 

 

   6. การประมาณการรายได
และรายจายของมหาวิทยาลัย
ใน 2 ปขางหนา 

   สวนแผนงานและยุทธศาสตรจะไดนําเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเพ่ือพิจารณา
ตอไป 

สวนแผนงาน 
และยุทธศาสตร 

   7. ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  
   7.1 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารตอจํานวน
อ าจ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั งห ม ด 
(แผน/ผล : 60/19.72) 
   7.2 การนําองคความรูและ
สิ่งประดิษฐไปใชหรือแกไข
ป ญ ห าชุ ม ช น ท อ ง ถ่ิ น ต อ
จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
ท้ังหมด (แผน/ผล : 30/6.19) 
   7.3 จํ า น ว น ข อ เ ส น อ
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับ

 
 
   มี แน วทางแก ไข โดยติ ดต าม งาน ตี พิ มพ ขอ ง
คณาจารยท่ีไดรับทุน จัดกิจกรรมเขียนผลงานตีพิมพ
เผยแพร ปรับประกาศรางวัลเพ่ือเสริมแรงจูงใจ และ
ขออนุมัติตําแหนงนักวิจัย 10 ตําแหนงเพ่ือเรงรัด          
การตีพิมพ 
   มีแนวทางแกไขโดยเรงเพ่ิมโอกาสรวมลงทุนของ
หนวยงานใชประโยชนท้ังในลักษณะ in cash และ          
in kind  จั ด เว ที ถ ายท อด เท ค โน โลยี  และ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพ research outlet 
 
   มีแนวทางแกไขโดยแสวงหาความรวมมือดานการ
วิจัยกับแหลงทุนภายนอก และจัดทํา KM กับแหลง

 
 

สถาบันวิจัย 
และนวัตกรรม 

 
 
 

สถาบันวิจัย 
และนวัตกรรม 

 
 
 

สถาบันวิจัย 
และนวัตกรรม 
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ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
งบประมาณจากแหล งทุน
ภายนอก (แผน/ผล : 40/17) 
   7.4 รอยละของอาจารย           
ท่ีทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด (แผน/ผล : 
80/32.34) 
   7.5 รอยละองคความรูและ
สิ่ งประดิษฐ ท่ีนํ าไปใชหรือ            
แก ไขปญหาชุมชนทองถ่ิน            
ตอจํานวนอาจารยประจํ า
ท้ังหมด 
   7.6 จํ าน วนผลงาน วิ จั ย           
ท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอ
ยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 
 
   7.7 จํานวนผลงาน/รางวัล
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี เปน ท่ียอมรับในระดับ 
ชาติและนานาชาต ิ
   7.8 จํานวนผลงานวิจัย/
น วั ตกรรม ท่ี ได รั บ การจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรและมูลคา
เชิงพาณิชยของผลงานวิจัย
และน วั ตก รรม ท่ี นํ า ไป ใช
ประโยชน 
   7.9 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : รอยละ
ข อ ง ร า ย วิ ช า ท่ี มี ก า ร นํ า
นวัตกรรมไป ใช ในการจั ด          
การเรียนการสอน (ผลยังตํ่า
กวาเปาหมายมาก) 

ทุนภายนอก เชน  สสส. สวรส. สกว. สวทช. เปนตน 
 
  มีแนวทางแกไขโดยขับเคลื่อนผานกลไกสถานวิจัย 
ศูนยความเปนเลิศ และเพ่ิมความเขมงวดในการ
จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพงานวิจัยผานการ
ควบคุมกํากับตัวชี้วัด 
   ควรบูรณาการเก็บขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหครอบคลุมทุกมิติ 
 
 
 
   เนื่องจากระดับผลงานวิจัยยังไมพรอมตอการใช            
ในอุตสาหกรรมจริงจึงควรมีมาตรการตอยอดการทํา 
Translational Research ใหมากข้ึน ท้ังนี้ ไดรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ือหาทุนสนับสนุนเรื่องดังกลาว
อยางตอเนื่อง 
   การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมครบถวนเนื่องจากปท่ี
ผานมายังไมรวมทีมนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 10 ทีม
จากโครงการ STL และรางวัลท่ีไดจากโครงการ R2M 
 
   การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมครบถวนทําใหผลลัพธ
ยังต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ ไดจัด workshop  
การเตรียมยื่นของ IP เปาหมายและรวมกับสถาบัน 
วิ จั ย ฯ  ใน ก า ร ทํ า  IP Mapping  แ ล ะ  IP Audit  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและองคความรูโดยรวมมากข้ึน 
 
 
   ได ทําความเขาใจหนวยงานเพ่ือหาแนวทางใน 
การจัดเก็บขอมูลใหชัดเจนและเปนระบบ และไดวาง         
กลยุทธเพ่ือเพ่ิมจํานวนรายวิชาภายใตโครงการพัฒนา
สื่อการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน         
การสอน และจัดหาซอฟแวรในการจัดการเรียน         
การสอนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําใหมีการใชนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 โดยจะนับจํานวนได
ในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 ซ่ึงจะทําใหผล
การประเมินเพ่ิมข้ึนไดในไตรมาส 4 
 

 
 

สถาบันวิจัย 
และนวัตกรรม 

 
 

อุทยาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 
 

อุทยาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 
 

อุทยาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 

อุทยาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 
 
 
 

ศูนยบรรณสาร 
และ

สื่อการศึกษา 
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ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
   8 . การดํ า เนิ น งานด าน
ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
    1. ไดดําเนินงานผานชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ โดยไดจัด
ประชุมเพ่ือสํารวจความตองการและปญหาตาง ๆ 
ในชุมชนและจัดทําแผนดําเนินงานใน 5 มิติหลัก คือ 
อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดลอม และสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และมีโครงการ social 
engagement ท่ีจะตอบโจทยการพัฒนายกระดับ
ชุมชนแบบตอเนื่อง 
    2. จัดสรางศูนยประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย
กับชุมชนในพ้ืนท่ีใกล เคียงเพ่ือให คําปรึกษาและ
ประสานการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยจะเปน
สื่อกลางในการประสานนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
เพ่ื อนํ าองคความรูช วยแกปญ หา รวม ท้ั งสราง 
ความเขาใจในกรณีปญหาเรื่องการใชท่ีดินระหวาง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
    3. มีพ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตรแบบปลอดภัยหรือ
เกษตรอินทรีย เพ่ือสงเสริมให เกษตรกรรายรอบ
มหาวิทยาลัยเขามาเรียนรูการทําเกษตรตามแนวทาง
การเกษตรปลอดภัย รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพ           
ในพ้ืนท่ีตนแบบแปลงสาธิตแปลงละ 3 ไร เพ่ือนําไป
ปรับ ใช ใน พ้ืน ท่ีของตนเองเพ่ือเพ่ิมรายได ให กับ
ครัวเรือน ซ่ึงจะผลักดันพ้ืนท่ีนี้ใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับเปน 
show case ใหกับมหาวิทยาลัยในการนําวิชาการ          
รับใชสังคมพ้ืนท่ีใกลเคียง 
    4. จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวันรวมกับโรงเรียนชุมชนใหมซ่ึงเปนโรงเรียน 
และแหลงเรียนรูของลูกหลานชาวบานชุมชนสาธิตฯ 
เพ่ือใหนักเรียนนําเกษตรแบบพอเพียงไปปรับใช           
ท่ีบานเพ่ือสรางรายไดแบงเบาภาระพอแม รวมท้ัง           
ได ฝ กอบรมให นั ก เรียน เข าใจ  business model 
เบื้องตน จัดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษา 
ตางประเทศอ่ืน ๆ ผานทางโครงการพันธกิจชุมชน
สัมพันธรวมกับสํานักวิชาศิลปศาสตร ทําใหโรงเรียน         
มีคุณภาพและไดรับรางวัลระดับประเทศ 
    5. จัดโครงการศึกษาความตองการและแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรายรอบ

ศูนยบริการ 
วิชาการ 
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ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
มหาวิทยาลัย โดยรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชน 
ไดแก  จังหวัดนครศรีธรรมราช ธนาคารออมสิน 
บริษัทเบทาโกรฯ องคกรบริหารสวนทองถ่ิน สกว. 
และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในเบื้องตน
ไดรวมจัดงานวันทะเลโลก และจัดงานทะเลสุข รักษา
ชายหาดทาศาลาใหสะอาด สรางทาศาลา ใหเปนเมือง
นาอยู 
    6. จัดโครงการโคแมพันธุและโคขุนประชารัฐเพ่ือ
ชวยแกปญหาการเลี้ยงวัวแบบปลอยทุง ปรับปรุงพันธุ 
และจัดระบบเปนกลุมวิสาหกิจเพ่ือใหชุมชนสามารถ
เขาถึงแหลงทุนในการประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึนรวมท้ัง
รวมกับปศุสัตวเพ่ือชวยแหลือทางดานการผสมเทียม
และการรักษาโรค โดยจัดใหมีนักวิชาการสัตวบาล
สําหรับการชวยชาวบานรายรอบมหาวิทยาลัยใน 
การแกปญหาโรควัวเบื้องตน 
    7. จัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีเยี่ยมเยียนชุมชนราย
รอบ เพ่ือตรวจสุขภาพและใหคําแนะนํา ซ่ึงทําใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดรีะหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

   9. การอํานวยความสะดวก
ใหแกอาจารยและนักศึกษา
ตางชาต ิ

   ไดมอบหมายใหมีบุคลากรรองรับการใหบริการ
โดยเฉพาะ และจัดเตรียมเอกสารแนะนําบริการตาง ๆ 
ในรูปแบบ 2 ภาษา 

ศูนยบรรณสาร 
และ

สื่อการศึกษา 
   10 . ก า รจั ด ร ะบ บ เพ่ื อ
รองรับการใหบริการ smart 
classroom 

   พัฒนากระบวนการ “ระบบการบริการหองเรียน
อัจฉริยะ” ตามกรอบการพัฒนาองคกรสมรรถนะสูง 

ศูนยบรรณสาร 
และ

สื่อการศึกษา 
  11. ระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

   จัดตั้งคณะทํางานวางแผนกลยุทธ และจัดทําแผนท่ี
ความเสี่ยงของศูนยฯ ใหชัดเจนและจัดทํา “ระบบ
จัดการขอรองเรียน” ใหชัดเจนเพ่ือแกไขปญหา 
ติดตาม และเพ่ิมความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

ศูนยบรรณสาร 
และ

สื่อการศึกษา 

  12. การคํานึงถึงหลักความ
เปนสากล 

   ในระดับปริญญาตรีไดมีการใชเอกสารประกอบ          
การเรียนการสอนท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
และจะทําการสอนเปนภาษาอังกฤษเริ่มจากรอยละ 
30, 50, 70, 100 ตามลําดับ ภายในระยะเวลา 5 ป 
สวนระดับบัณ ฑิตศึกษาจะเนนการทําวิจัยและ          
การสอนดวยภาษาอังกฤษท้ังในรายวิชาสัมมนาและ
การนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 

สํานักวิชา
สารสนเทศ

ศาสตร 

  13. ความเสี่ยงในการรับ
นักศึกษา 

    มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหทันสมัยและ
รองรับการเรียนการสอนในทศวรรษท่ี 21 และเพ่ิม

สํานักวิชา
สารสนเทศฯ 
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ประเด็น ขอคิดเห็นและคําช้ีแจงของฝายบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน 
หลักสูตรใหม คือ หลักสูตรสารสนเทศทางการแพทย
ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาได  
    มีศูนยความเปนเลิศหนวยวิจัยนวัตกรรมดาน
สารสนเทศซ่ึงสวนใหญไดรับงบประมาณจากภายนอก 

   14. การดําเนินการตาม
ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร ท่ี  2         
การพัฒนาองคกรและบริหาร
ทุ น ม นุ ษ ย มุ ง สู อ ง ค ก ร
สมรรถนะสูง 

   ไดสํ ารวจความตองการเพ่ิมวุฒิ การศึกษาของ
คณาจารยและวางแผนกรอบอัตราเพ่ือรองรับแผน 
การเปดหลักสูตรปริญญาเอกในป2563 และจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือติดตามการทํางาน          
ในลักษณะแบบเปนทีม 

สํานักวิชา 
สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
และการ
ออกแบบ 

   15. การดําเนินการตาม
ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร ท่ี  3             
การปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปน
สากล 

   ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีวิชาท่ีเรียนรวมกันหรือขาม
สาขาใหมากข้ึนเพ่ือใหเขาในพ้ืนฐานของทุกสาขาใน
สํานักวิชา และเตรียมท่ีจะเปดวิชาเลือกเสรีใหมากข้ึน          
โดยเนนในเรื่องเทคโนโลยี 

สํานักวิชา 
สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
และการ
ออกแบบ 

   16. การดําเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การ
สร างและพัฒ นาคุณ ภาพ
บัณ ฑิต เพ่ื อตอบสนองต อ
ยุทธศาสตรชาต ิ

   มีอนุกรรมการดานการพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาเพ่ือคอยติดตามผลการเรียนของนักศึกษา              
ท่ีอาจจะมีปญหาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามกําหนด 

สํานักวิชา 
สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
และการ
ออกแบบ 

   1 7 . สํ า นั ก วิ ช า ฯ  ค ว ร
ประสานงาน กับ ศูนย การ 
แ พ ท ย ฯ ใน ก าร ดู แ ล ห อ ง 
ปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ         
ทางการแพทย  โดยให เปน
หนาท่ีของสํานักวิชาฯ ชวย
ดู แ ล ท้ั ง ใน เรื่ อ งก าร เรี ย น   
การสอน การใหคําแนะนํา/
ปรึกษากับบุคลากรเพ่ือให
สนองตอบตอความตองการ
ระหวางกันท้ังในเรื่องงานวิจัย 
บริการวิชาการ และการเรียน
การสอน 

   ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ มีความเห็นสอดคลองโดยมี
การกําหนดใหการดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
ทดสอบทางการแพทย รวมท้ังการใหบริการทาง
กายภาพบําบัดในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เปน
หนาท่ีของสํานักวิชาฯ ในการดูแลบริหารจัดการ ซ่ึงได
เสนอขอแตงตั้งรองคณบดีฝายบริการทางเทคนิค
การแพทยและรองคณบดีฝายบริการทางกายภาพ 
บําบัดเขาไปบริหารจัดการ กํากับดูแล มีการกําหนด
อัตรากําลังบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของฝาย
เทคนิคการแพทยและฝายกายภาพบําบัด จัดหาและ
บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณใหพรอมใหบริการ 
รวม ท้ั งพัฒ นาการบ ริการของ ท้ั งสองฝ าย ให มี
มาตรฐานสากล เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานทักษะ
วิชาชีพแกนักศึกษา แหลงศึกษาวิจัยดานคลีนิก
รวมกับสหสาขาวิชาชีพ และเปนแหลงสนับสนุน
ตั วอย างกรณี ศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนทาง
หองปฏิบัติการของสํานักวิชาและสหสาขาวิชาชีพ 

สํานักวิชา 
สหเวชศาสตร 
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  18. การเพ่ิมหลักสูตรทาง
บัณฑิตศึกษา 

   สํานักวิชาฯ ไดเพ่ิมหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก อีก 3 หลักสูตรเพ่ือรองรับการผลักดันสู
มหาวิทยาลัยวิจัย 

สํานักวิชา 
สาธารณสุข

ศาสตร 
  19. การดํ า เนิ น งานตาม 
พันธกิจบริการวิชาการ 

   จัดตั้งหนวยบริการวิชาการและฝกอบรมของสํานัก
วิชาฯ เพ่ือรองรับพันธกิจดังกลาวและหารายไดเขา
สํานักวิชาฯ 

สํานักวิชา 
สาธารณสุข

ศาสตร 
   2 0 .  ก า ร ต ร ว จ เยี่ ย ม
โรงพยาบาลเครือขาย 

    อธิการบดีและผูบริหารไดไปเยี่ยมเยือนพบปะ
พู ด คุ ย กั บ ผู บ ริ ห า ร ศู น ย แ พ ท ย ศ าส ต ร ศึ ก ษ า 
โรงพยาบาลวชิ ระภู เก็ต  ทํ าให เกิ ดภ าพลักษณ            
การยอมรับและความรวมมือระหวาง 2 หนวยงาน            
ดี ข้ึน ท้ังนี้  มีแผนท่ีจะพบปะกับโรงพยาบาลตรัง          
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561  

สํานักวิชา 
แพทยศาสตร 

   21. การสรางแรงจูงใจใน
การให ทุ น การ ศึกษ าและ
ฝกอบรมในตางประเทศของ
อาจารยแพทย 

  สํานักวิชาฯ มีกองทุนเพ่ือใหการสนับสนุนบางสวน 
และไดประชาสัมพันธไปยังผูมีอุปการะคุณ แตการ
สนับสนุนยังไมสําเร็จเทาท่ีควรเนื่องจากผูบริจาค           
มีความต องการ ท่ี จะสมทบ ทุน ในการกอสร าง
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ มากกวา 

สํานักวิชา 
แพทยศาสตร 

   22. การกําหนดคุณสมบัติ
แพทยของสํานักวิชาแพทย- 
ศาสต ร แ ล ะ โร งพ ย าบ าล         
ศูนยการแพทยฯ 

   สํานักวิชาฯ จะตองสื่อสารเพ่ือให เขาใจในหมู
คณาจารยแพทยใหมากข้ึน สวนการเพ่ิมจํานวน
อาจารยแพทยนั้นสํานักวิชาฯ มีการประชาสัมพันธ         
ในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน โดยในเดือนพฤษภาคม 
2561 มีผูสมัครมากถึง 14 ราย ท้ังนี้ รวมท้ังมีแนวทาง        
เพ่ือดึงดูดอาจารยท่ีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน
โดยการใหคุณคาเปนตําแหนงวิชาการ 
     ในการทํางานรวมกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
สํานักวิชาฯ ไดประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอทําให 
การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 

สํานักวิชา 
แพทยศาสตร 

   23. การดําเนินงานของ
ศู น ย ส า ธิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
น วั ต ก ร ร ม เก ษ ต ร เ ทิ ด        
พระเกียรติ ร. 9 

   สํานักวิชาฯ ไดสรุปรายละเอียดการนําสงรายไดของ
ศูนยฯ เปนเงิน 103,320 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2561) นอกจากนี้สํานักวิชาฯ มีรายไดจาก
ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง อีก 1,021,670 บาท  

สํานักวิชา 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

   24. การสรางจุ ด เดน ให     
แตละหลักสูตรของสํานักวิชา 
เพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ
เลือกเรียน 

   ไดเพ่ิมหลักสูตรในลักษณะ 2+2 (หลักสูตรรวมกับ
ตางประเทศ) ท้ังในหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตร
อาเซียนศึกษา รวมถึงไดปรับสาขาบางหลักสูตรใหมี
ความหลากหลายมากข้ึน 
 

สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร 
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   25. จํานวนนักศึกษาและ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ข อ ง
นักศึกษา 

   ไดจัดฝกอบรมคณาจารยท่ีจะไปประชาสัมพันธ            
การรับนักศึกษา จัด road show เพ่ือพบปะผูบริหาร
โรงเรียนท้ังในระดับจังหวัดและอําเภอ จัดหลักสูตร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ของคุรุสภาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับครูและเปนการ
ประชาสัมพันธสํานักวิชาและหลักสูตรควบคูไปดวย 

สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร 

   26. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการเพ่ิมคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและตํ าแหน ง        
ทางวิชาการ 

   กําหนดกลุมและตัวบุคคลท่ีชัดเจนวาปการศึกษาใด 
อาจารยคนใดจะลาศึกษาตอหรือใครจะขอตําแหนง
ทางวิชาการ และติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
อยางใกลชิด ไดจัดสัมมนาการทําผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยเพ่ือกระตุนอาจารย และกําหนดใหมี
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกคอยใหคําชี้แนะ
ในการสรางผลงานทางวิชาการใหกับอาจารย 

สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร 

  27. กิจกรรม 5 ส   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการใชขอความเพ่ือ
การรณรงคหรือประชาสัมพันธในลักษณะเดียวกัน
เพ่ือให เปนระบบมากข้ึน  มีการจัดการเก่ียวกับ
ครุภัณฑท่ีชํารุดหรือตองการซอมแซมหรือจําหนาย
โดยดวน และปรับปรุงหองประชุมท่ีตองใชงานอยู
เสมอใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร 

   28. การจัดทําราคากลาง
ของงานก อสร างและงาน
ปรับปรุงตาง ๆ 

   มีแนวทางในการออกแบบท่ีจะเนนความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน มีการตรวจทานความถูกตอง
สมบู รณ ของแบบและ BOQ ท้ั งด าน โครงสราง 
สถาปตย งานระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบประปาและสุขาภิบาล และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยจะมีวิศวกรและสถาปนิกท่ีเชี่ยวชาญ
ในดานนั้น ๆ ทําหนาท่ีออกแบบและตรวจสอบความ
ถูกตอง 

สวนอาคาร
สถานท่ี 

  29. การออกแบบ    สวนอาคารสถานท่ีและผูเก่ียวของจะพิจารณาแบบ
ใหเกิดความสมบูรณครบถวนของทุกระบบงาน รวมถึง
สวนเชื่อมตอของงานระบบตาง ๆ เพ่ือใหงานกอสราง
และงานปรับปรุงตาง ๆ ใชงานไดอยางสมบูรณเม่ือ
ดําเนินการแลวเสร็จ 

สวนอาคาร
สถานท่ี 

  30. การเปลี่ยนแปลงแบบ
และปรับเพ่ิมแบบ 

  ในการปรับแบบทุกครั้งจะไดรับการรับรองหรือ          
ผานการอนุมัติจากผูออกแบบ และผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจการจ าง และนํ าเสนอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงแบบ
และทําบันทึกแนบทายสัญญาในทุกกรณี 

สวนอาคาร
สถานท่ี 
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  31. การพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการควบคุม
งาน  คณ ะกรรมการตรวจ       
การจาง และคณะกรรมการ
ชุดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเสนอแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
การจาง และคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถและงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

สวนอาคาร
สถานท่ี 

  32. การเปดรับนักศึกษาใน
ปแรกของวิทยาลัยนานาชาติ
ใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 

  1. มุ งป ระชาสัม พันธหลากหลายช องทางถึ ง
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในประเทศเพ่ือนบาน 
ประเทศในเอเชียกลาง ยุ โรปตะวันออก สําหรับ
นักเรียนไทยรอใหวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินงานและเปนท่ี
รูจัก 
  2. กําหนดใหมีทุนการศึกษาแบบ Full Scholarships 
สําหรับนักศึกษาท่ี มีผลการเรียนดี เดน  และทุน
ประเภทยกเวนคาเลาเรียนเต็ม (Fee Waiving) และ
ยกเวนคาเลาเรียน 50 % (50 % Fee Waiving) ไมจํากัด
จํานวนท้ังนักศึกษาตางชาติและไทย โดยพิจารณาจาก
ความสามารถเรียนใหสําเร็จ และจะพิจารณาใหทุนกับ
นั ก ศึกษาต างชาติก อน  เพ่ือ ให เป น ท่ี รู จั กอย าง
กวางขวาง 
  3. สรรหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมชองทางการนักศึกษาตางชาติ
โครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการ Study Abroad 
รวมท้ังรวมมือจัดการศึกษาเพ่ือสรางความโดดเดนให
หลักสูตร 
  4. จะเริ่มจัดการเรียนการสอนจากกลุมนักศึกษา 
ท่ี ไดรับทุนการศึกษากอน ท้ังนี้  เพ่ือแสดงให เห็น 
ความพรอมท่ีจะเกิดกับการนักศึกษารุนหลัง 

วิทยาลัย
นานาชาติ 
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ตารางท่ี 3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคท่ี 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชวยพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได 

WU1-1-1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 

รอยละ 60 19.72 32.87 มีบทความตีพิมพในวารสารนานาชาติฐานขอมูล ISI/Scopus จํานวน 86 
เรื่อง จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 436 คน (ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) 
คิดเปนรอยละ 19.72  

WU1-1-2 รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

รอยละ 50 107.34 214.68 มีการ citation ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 468 ครั้ง จากจํานวนอาจารย
ประจํ า ท้ั งหมด 436  คน ( ไม ร วมอาจารย ท่ี ล าศึ กษาต อ )  คิ ด เปน 
รอยละ 107.34 

เปาประสงคท่ี 2  ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
WU1-2-3 รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐ ท่ี
นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถ่ินตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 30 6.19 20.63 มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิชาและหนวยงานตาง ๆ ไดนําองคความรูเพ่ือแกไข
ปญหาชุมชน ทองถ่ิน ในดานตางๆ รวม 27 โครงการ ประกอบดวยดาน
สังคมศาสตร 11 โครงการ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 โครงการ  
และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 โครงการ จากอาจารยประจําท้ังหมด 436 คน 
คิดเปนรอยละ 6.19  

เปาประสงคท่ี 3  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ทองถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
WU1-3-4 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
งบประมาณจากองคกรภายนอก 

โครงการ ≥40 3 7.5 มีโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก  3 โครงการ  

WU1-3-5 รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึน
จากการเขารับบริการ 

รอยละ 95 18.78 19.76 จากการเก็บขอมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการพัฒนาทักษะการใช
คอมพิวเตอร  Building Information Modeling (BIM) เ พ่ือ เท า ทันการ
พัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน จํานวน 2 รุน รวมผูรับบริการจํานวน 1,251
คน มีผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึนจํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 18.78   

WU1-3-6 รอยละความพึงพอใจของผู รับบริการ/
หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 90 89.88 99.87 ในรอบครึ่งปท่ีผานมามีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการเทากับ
รอยละ 89.88 จากโครงการบริการวิชาการจํานวน 49 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU1-3-7 จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 10 100 อาศรมวัฒนธรรมฯ (งานสารนิทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรม) มีกิจกรรม 
ดังน้ี 
1. โครงการผลิตสื่อวิทยุรายการปริทัศนวัฒนธรรม  

2. โครงการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน “คุยภาษาหาสาร”  

3. โครงการผลิตสื่อวิทยุ “เปดมานวัฒนธรรมอาเซียน”  
4. เว็บไซตเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมhttp://cultural.wu.ac.th 
และ http://.toompang.wu.ac.th  
5. สื่อสิ่งพิมพท่ีผลิตและเผยแพรในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ เชน 
หนังสือเพลง หนังสือภูมิปญญาอาหารอาเซียน หนังสือคายเยาวชนรักษ
โบราณสถาน เรียนรูวัฒนธรรมและธรรมชาติ และหนังสือเพลงรองเรือเด็ก
รางวัลถวยพระราชทานฯ เปนตน  
6. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเผยแพรและประชาสัมพันธงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานสื่อมวลชน  
7. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม  
8. โครงการผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และพัฒนาคุณภาพสู TCI 
ฐาน 1 และยกระดับวารสารวิชาการสูมาตรฐานฐานขอมูลอาเซียน (ACI 
DATA BASE) ตามลําดับตอไป 
 9. โครงการเผยแพรองคความรูและขาวสารดานศิลปะและวัฒนธรรมผาน 
สื่อวิทยุโทรทัศนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
ชอง 11 นครศรีธรรมราช (NBT) ในรายการ “เชาน้ีท่ีเมืองคอน”  และ 
รายการ “ระเบียงขาว” 
10. ผลิตสื่อวิทยุ “คุยภาษาหาสาร” สงเผยแพรแกสถานีวิทยุตาง ๆ  ในภาคใต 
และสถานีวิทยุโทรทัศนชองดาวเทียม 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU1-3-8 จํ านวนผลงาน/ กิจกรรม ท่ี เ ส ริ มสร า ง
ความสัมพันธหรือวิถีชี วิตแบบใหม ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  
 
  

กิจกรรม 10 11 110 อาศรมวัฒนธรรมฯ มีกิจกรรม ดังน้ี 
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลายใน
สังคมของนักศึกษาสาขาศึกษาท่ัวไป  
2. โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูลภาพถายมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต 
3. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปง แบบ 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ จีน) 
4. โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคเรียนรูรวมกัน ณ ชุมชนโมคลาน 
5. โครงการศึกษาการจัดการทองเ ท่ียวของตลาดยอนยุคในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
6. โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ินประสาน
โครงการประชารัฐ 
7. โครงการเรียนรูภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน 
8. โครงการพัฒนาแอพพริเคช้ันในรูปแบบคิวอารโคท และภาพเสมือนจริง
โบราณสถานตุมปง 
9. โครงการผลิตหนังสือวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม "สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ" ไดรับการรับรองมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ TCI ฐาน 2 
สวนกิจการนักศึกษา  มีกิจกรรม ดังน้ี 
1. ดําเนินโครงการ 5ส ท่ีหอพัก ในระหวางวันท่ี 1 - 22 พ.ย.2560 
2. ดําเนินโครงการอบรมและรณรงคการประหยัดพลังงาน เมื่อวันท่ี 18
ตุลาคม 2561 สถานท่ีอาคารไทยบุรี 
 

WU1-3-9 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 90 93.65 104.05 จากการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญช่ืนชมรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจสามารถใหความรูความเขาใจดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีนําเสนอไดชัดเจน สามารถนําไปอางอิงหรือใช
ประโยชนในการศึกษาและอางอิงทางวิชาการไดเปนอยางดี ผลการ
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินงานโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจขอบผูเขารวมโครงการอยู
ในระดับ 93.65  

WU1-3-10 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครง 
การตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถี
ชี วิตแบบใหม ท่ีสอดคลอง กับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ 

รอยละ 90 89.2 99.11 สวนกิจการนักศึกษา ดําเนินโครงการ 5ส ท่ีหอพัก ในระหวางวันท่ี 1 - 22 
พ.ย. 2560 มีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการอบรม 5ส จํานวน 2,199 คน จาก
จํานวนผูเขารวม 2,400 คน มีความพึงพอใจตอประโยชน ความรูท่ีไดรับจาก
การอบรม ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 91.62 

อาศรมวัฒนธรรม ฯ ไดสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในดาน
ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ จํานวน 9 โครงการ พบวามี
คาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 94  

WU1-3-11 รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสาํคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 95 75.82 79.81 จัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาจํานวน
โครงการท้ังสิ้น 52 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 36 โครงการ ซึ่ง
จากขอมูลสถิติความสนใจและการใหความสําคัญของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมไดเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ท้ังน้ี จากการเก็บ
ขอมูลในรอบครึ่งปงบประมาณ มีจํานวนนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000 คน จากจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาวิจัย หรือศึกษา
เรียนรูหรือเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 6,594 คน คิดเปนรอยละ 75.82 

เปาประสงคท่ี 4  มีการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
WU1-4-12  ร อยละของผลรวมถ ว ง นํ้ าห นักของ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

รอยละ 20 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU1-4-13  ร อยละของผลรวมถ ว ง นํ้ าห นักของ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

รอยละ 40 -  รายงานผลไตรมาส 4  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU1-4-14  ร อยละของผลรวมถ ว ง นํ้ าห นักของ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รอยละ 60 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU1-4-15  รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด  
 

รอยละ ≥80 32.34 40.42 มีจํานวนนักวิจัยรอบปงบประมาณ 2561 รวม 141 คน จากจํานวนอาจารย
ประจํ า ท้ั งหมด 436  คน ( ไม ร วมอาจารย ท่ี ล าศึ กษาต อ )  คิ ด เปน 
รอยละ 32.34  

WU1-4-16  จํานวนครั้งของวารสารวิชาการท่ีมีการ
พัฒนาคุณภาพในระดั บ ท่ี สู ง ข้ึ น  ( ในฐานข อมู ล 
TCI/ACI/Scopus/ISI)        

ครั้ง 2 2 100 1. วารสาร WJST ยื่นวารสารเขาสูฐานขอมูล PubMed  เมื่อ พฤศจิกายน 
2560   
2. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู ยื่นวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI  เมื่อ 
มกราคม 2561 

WU1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไปพัฒนา
ตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

เรื่อง ≥3 2 66.67 1. โครงการพัฒนานํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑจากปาลมนํ้ามันเพ่ือใชใน
ผูสูงอายุ ของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง มูลคา 
เชิงพาณิชย เทากับ 2,470,000 บาท   
2. คามอบสิทธ์ิในการผลิตและจําหนายเช้ือรา Trichoderma saperellum 
สายพันธุ NST-009 ชําระคา Upfront fee  แลว 53,500 บาท  สวน Royalty 
fee อีก 5 ครั้ง (ปละครั้ง) จะไดรับเมื่อถึงเวลา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
เปาประสงคท่ี  1  มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 
WU2-1-1 คะแนน เฉลี่ ยผลการประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา 
 

 คาเฉลี่ย ≥4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU2-1-2 คะแนน เฉลี่ ยผลการประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 คาเฉลี่ย ≥4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4  

เปาประสงคท่ี 2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
WU2-2-3 ร อยละความพึงพอใจของผู รั บบริการ   
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 
 

 รอยละ ≥80 -  ไมมีการเก็บขอมูลของผูรับบริการ  

เปาประสงคท่ี 3 มีการบริหารจัดการงานท่ีรวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU2-3-4 รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 
 

 รอยละ ≥80 -  ดําเนินการในไตรมาส 4 

WU2-3-5 จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 
 

ครั้ง 0 N/A N/A อยูระหวางกระบวนการสอบสวน ยังไมสามารถระบุความผิดได  

WU2-3-6 จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริต
หรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย   
 

ครั้ง 0 0 100 ไมมี  

เปาประสงคท่ี 4 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น 
WU2-4-7 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
 

 รอยละ ≥60 56.79 94.65 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 276 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 486 คน คิดเปนรอยละ 56.79  

WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 รอยละ ≥40 29.22 73.05 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท้ังหมด 142 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 
486 คน ไดแก  
     1. ศาสตราจารย จํานวน 2 คน  
     2. รองศาสตราจารย จํานวน 33 คน  
     3. ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 107 คน  
     4. อาจารย จํานวน 344 คน  
 

WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
บริหารและพัฒนาอาจารย  
 
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิด
กับอาจารย      
 
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU2-4-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคณุวุฒิ
หรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 

 รอยละ ≥5 6.25 125 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนงท่ีสูงข้ึนจํานวน 39 คน จาก
พนักงานสายปฏิบัติการฯ ท้ังหมด 624 คน คิดเปนรอยละ 6.25  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
WU3-1-1 รอยละของหลักสูตร ท่ีผ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี    
 

รอยละ ≥90 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม    
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-1-3 รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

รอยละ 100 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตาม
ความตองการของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบ
มาตรฐานนานาชาติ   

หลักสตูร ≥9 11 122.22  - หลักสูตรพัฒนาใหมระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 หลักสูตร คือ  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 -  หลักสูตรพัฒนาใหมระดับปริญญาตรีจํานวน 6 หลักสูตร คือ  
1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต หลักสูตรนานาชาติ  
4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตร
นานาชาติ  
5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ  
6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพ
พลายเชน หลักสูตรนานาชาติ   
  - ดําเนินการเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 4 
หลักสูตร ดังน้ี 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและ
เครื่องสําอาง 2) ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและ
เครื่องสําอาง 3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 
4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคท่ี 2  นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหมท่ีนําไปประยุกตใชได 
WU3-2-5 รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีสอบผาน 
Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive 
Exam   
 

รอยละ 90 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-2-6 รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินผูเรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห  
 

รอยละ 50   ไมมีรายงานผล  

WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิด
กับนักศึกษา   

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินผูเรียน 
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 

เปาประสงคท่ี 3  มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม 
WU3-3-9 รอยละของรายวิชาท่ีมีการนํานวัตกรรมไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน   

รอยละ 50 0.33 0.66 อยูระหวางการติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน เพ่ือวางแผนการผลิตสื่อ 
และเลือกใชสื่อภายในรายวิชา จํานวนท้ังสิ้น 5 รายวิชา ดังน้ี 
1. PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย (Medical Biochemistry)  
2. FNC-321 Financial Markets and Institutions (ต ล าดการ เ งินและ
สถาบันการเงิน)  
3. DIM60-101 การรูสารสนเทศ.(Information Literacy) 
4. EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข (Microbiology 
and Parasitology in Public Health)  
5. xxx-390 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) หัวขอ การ
เขียนอีเมลเปนภาษาอังกฤษ  
จากรายวิชาระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ีเปดสอนจํานวน 1,516 รายวิชา คิด
เปนรอยละ 0.33 
 

WU3-3-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-3-11 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU3-3-12 รอยละของอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติผูสอน 
(Descriptor) ผานเกณฑ UK Professional  Standards 
Framework ตั้งแตระดับ Associate Fellow ข้ึนไป 
 

รอยละ 10   ไมมีรายงานผล  

WU3-3-13 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

แหง ≥1,050 1,026 97.71 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 มีสถานประกอบการเขารวมรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจํานวน 644 แหง และในภาคการศึกษาท่ี 3/2560 มีนักศึกษา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน 382 แหง รวมท้ังสองภาคการศึกษา
มีสถานประกอบการรวมในโครงการสหกิจศึกษาจํานวน 1,026 แหง ท้ังน้ีเปน
สถานประกอบการในต างประเทศจํานวน 33 แห ง  ใน 9 ประเทศ
ประกอบดวย 1) มาเลเซีย 2) สิงคโปร 3) อินเดีย 4) สาธารณรัฐเชค           
5) ออสเตรเลีย 6) เวียดนาม 7) ญี่ปุน 8) อังกฤษ และ 9) โมรอคโค  
 

WU3-3-14 จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน  
 

คน ≥1,500 1,541 102.73 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จํานวน 1,000 คน 
และ นักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 3/2560 จํานวน 541 คน 

WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปน
น า น า ช า ติ  ( Bilingual /English program/ 
International program)    

รอยละ 1.5 23.21 1547.33 - เพ่ิมแผนการเรียนแบบ Bilingual จํานวน 1 หลักสูตร  
- เพ่ิมแผนการเรียนแบบ English Program โดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรใหม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 8 หลักสูตร  
     รวมมีหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติจํานวน 13 หลักสูตร จาก
หลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน 56 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 23.21  

WU3-3-16 รอยละของบัณฑิตท่ีผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต
ระดับ B2 ข้ึนไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 คะแนนข้ึนไป     

รอยละ N/A N/A N/A รอการดําเนินการจัดทดสอบกลุมนักศึกษาท่ีจะตองทําการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในป 2563   

WU3-3-17 ร อ ยละของ บัณฑิ ต ท่ี ผ า น เ กณฑ ก าร    
ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)  

รอยละ N/A N/A N/A รอการดําเนินการจัดทดสอบกลุมนักศึกษาท่ีจะตองทําการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในป 2563   
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-3-18 รอยละของบัณฑิตท่ีผานเกณฑการทดสอบ
ดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

รอยละ N/A N/A N/A รอการดําเนินการจัดทดสอบกลุมนักศึกษาท่ีจะตองทําการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในป 2563   

เปาประสงคท่ี 4  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยางเพียงพอและเหมาะสม 
WU3-4-19 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู   

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 
เปาประสงคท่ี 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
WU4-1-1 รอยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน passport 
ความดี ผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

รอยละ N/A N/A N/A อยูระหวางการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตคนดี  

WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

รอยละ 5 4.23 115.4 นักศึกษากระทําผิดวินัยจราจร 329 ราย ความผิดอ่ืนๆ 3 ราย รวมท้ังสิ้น 
332 ราย คิดเปนรอยละ 4.23 จากนักศึกษาท้ังหมด 7,834 ราย ท้ังน้ี สถิติ
นักศึกษากระทําผิดวินัยจราจรมีจํานวนลดลงตามลําดับ 

WU4-1-3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรง
สาขา   

รอยละ 90 97.52 108.35 จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1,053 คน จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,181 คน  ผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีไดงานทําตรงสาขา 903 คน จากผูตอบแบบสํารวจ 926 คน คิดเปนรอยละ 
97.52 

WU4-1-4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงาน
ดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป  

รอยละ 90 97.82 108.69 จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1,053 คน จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,181 คน มีผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสราง
งานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป 1,030 คน คิดเปนรอยละ 97.7  

เปาประสงคท่ี 2  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
WU4-2-5 รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 90 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคท่ี 3   มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและทางสังคม 
WU4-3-7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ
/กิจกรรม  

≥250 89 35.6 สวนกิจการนักศึกษา  ดําเนินการ 85 โครงการ/กิจกรรม จําแนกตามแหลงท่ี
จัด โดยเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยสวนกิจการนักศึกษาและหนวยกิจกรรม
นักศึกษา 70 กิจกรรม และเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยสํานักวิชาจํานวน 15 
กิจกรรม  

     ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดโครงการติวความรูทางวิชาการให
นักศึกษาจํานวน 4 โครงการดังน้ี 1) โครงการพ่ีสอนนอง (หลักสูตร
บริหารธุรกิจ) 2) โครงการเสริมสรางความรูทางวิชาการ (หลักสูตรเทคนิค
การแพทย) 3) โครงการติวความรูทางวิชาการใหกับนักศึกษา (หลักสูตร
นิติศาสตร) และ 4) โครงการติวหลักฟสิกส 1 (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 

WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU4-3-9 รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พน
สภาพจากผลการเรียน)  

รอยละ 10 -  รอสรุปผลสิ้นไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจากรอนักศึกษาเรียนครบ 3 ภาคการศึกษา 

WU4-3-10 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ         

ช้ินงาน ≥35 26 74.28 สวนกิจการนักศึกษา อยูระหวางการพิจารณาการประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2560 อยางเปนทางการ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในปน้ี นายกฤษดา หนูเล็ก  
ช้ันปท่ี 4 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ม.วลัยลักษณ 
ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลพระราชทาน เขตภาคใต  
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดงานวันสหกิจสัมพันธครั้งท่ี 10 ในวันท่ี 
23 มี น า ค ม  2561 ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย วลั ย ลั กษณ   
มีสถาบันการศึกษาสงนักศึกษาเขาประกวดจํานวน 8 แหง โดยนักศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลชนะเลิศท้ัง 4 ประเภทของการประกวด 
ประกอบดวย 1. ชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายวัชรวิช 
ระงับการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุข-
ศาสตร 2. ชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
นายวรวุฒิ หมัดโนต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สํา นักวิชาศิลปศาสตร   
3. ชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา นายชวรัตน ติวเถาว หลักสูตร
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
4.ชนะเลิศ ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ นางสาวนาเดีย เลาะยีตา หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรพัยากร ซึ่งนักศึกษา
ท้ัง 4 คน จะเปนตัวแทนของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบนเขา
แขงขันระดับชาติท่ี สกอ.ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ตอไป 
ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน ในรอบครึ่งปแรกของปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 สํานักวิชา/หลักสูตรไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาส
ไดเขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพในประเทศ โดยมี
โครงการท้ังสิ้น 10 โครงการ และไดรับรางวัลรวมท้ังสิ้น 22 รางวัล  

 

WU4-3-11 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   
 

 รอยละ ≥40 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU4-3-12 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
 

 รอยละ ≥80 -  รายงานผลไตรมาส 4  

เปาประสงคท่ี 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับ
นักศึกษา  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4  

WU4-4-14 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง
เขาศึกษาตอ 

รอยละ ≥20 -  รอการดําเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ประมาณตนเดือน
กรกฎาคม 2561  

WU4-4-15 รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิ
เขาศึกษาตอเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
 

รอยละ ≥3 -  รอการดําเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ตนเดือนกรกฎาคม 
2561  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (ท้ังทางดานภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนสง 
และการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม) 
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI 
GreenMetric  โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน 

ไดรับการ
จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

สีเขียว 1 
ใน 17 ของ
ประเทศ 

 -  อยูในระหวางการดําเนินโครงการตาง ๆ ในปงบประมาณ 2561 เพ่ือให
เปนไปตามกรอบและหลักเกณฑการประเมิณของ UI Green Metric และจะ
สงขอมูลเขารวมการจัดอันดับการประเมินผลในป 2018 โดยมีเปาหมายติด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 17 ของประเทศ (จากแผน 5 ป) ท้ังน้ี ในป 
2017 ท่ีผานมา ไดเขารวมการจัดอันดับ UI GreenMetric โดยมีเกณฑการ
ประเมิน 6 ดาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการจัดอันดับอยูท่ีอันดับ 402 
ของโลก จากผูเขารวมการจัดอันดับ 619 มหาวิทยาลัยท่ัวโลก โดยไดรับ
คะแนน 4001 คะแนน และอยูในอันดับท่ี 23 ของประเทศไทย โดยมีระดับ
คะแนนข้ึนมาจากเดิมท่ี 3551 คะแนน เปน 4001 คะแนน  

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษาและบุคลากรท่ีเรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
เปาประสงคท่ี 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
WU5-2,3-2 รอยละของนักศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยความสุข
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

 รอยละ ≥80 -  อยูระหวางดําเนินการ  

 WU5-2,3-3 รอยละของบุคลากรท่ีมีคาเฉลี่ยความสุข
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ ≥75 -  อยูระหวางการสํารวจขอมูลออนไลนผานเครื่องมือ Happinometer  
(ปดระบบเพ่ือประมวลผลขอมูลวันท่ี 31 มีนาคม 2561  

เปาประสงคท่ี 4  มีการสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรายรอบ 
WU5-4-4 รอยละของนักศึกษาท่ีมีความเขาใจและมี
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 รอยละ  ≥80 84.42 105.52 1.ดําเนินโครงการอบรมการประหยัดพลังงาน เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 มี
นักศึกษาเขารวมจํานวน 1,604 คน ผลการประเมินพบวา นักศึกษารอยละ 
84.42 ของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจในดานการ
อนุรักษพลังงาน ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10  
2.ดําเนินการรณรงคการประหยัดไฟฟาท่ีหอพักอยางตอเน่ือง ตั้งแต ต.ค. 60 
- ก.พ. 61 รวมระยะเวลา 3 เดือนและพบวาคาไฟฟาลดลงมากกวา 10 % 
โดยมีหอพักท่ีมีหนวยการใชไฟฟาลดลงมากกวารอยละ 10 จํานวน 10 หอพัก 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU5-4-5 รอยละของบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวน
รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รอยละ ≥80 N/A N/A เน่ืองจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนท่ีเสนอไว แตโครงการ/กิจกรรม มีความจําเปนตองดําเนินการ จึงไดมี
การหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการฝายอํานวยการดานการจัดการพลังงาน
และเห็นควรใหจัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณระหวางปตอไป  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี  1 มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและเขมแข็งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
WU6-1-1 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลง

เรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน ≥10,000 41,263 412.63     ศูนยบริการวิชาการ 
1. รายการวิทยุ วลัยลักษณรักษสุขภาพ จํานวน 7,546 Views  
2. รายการโทรทัศนฯ วลัยลักษณสูสังคม จํานวน 30,818 Views  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทุ งบ านไผ เ พ่ือพัฒนาเปนแหล ง 
เรียนรู 8 แหลงเรียนรู มีผูรับบริการจํานวน 8 ครัวเรือนและกลุมทองเท่ียว
ชุมชน 10 คน  
4. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนโมคลาน อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
จํานวนผูเขารวม 50 คน  
5.โครงการโรงเรียนชุมชนใหม โรงเรียนตนแบบฯ จํานวนนักเรียน 33 คน 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 38,465 (Views/คน/ครอบครัว/ครัวเรือน)  
    อุทยานพฤกษศาสตร มีผูเขามาใชบริการแหลงเรียนรู 2,798 คน 
 

เปาประสงคท่ี  2 มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
WU6-2-2 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 
และเครือขายอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนางานวิจัย  การเรียนการสอนและอ่ืนๆ  

แหง ≥15 1,052 7,013.33     สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 
จํานวน 12 หนวยงาน คือ 1) ทุนวิจัยภายนอก มีหนวยงานท่ีทําวิจัยรวม 
จํานวน 2 หนวยงาน 2) ทุนวิจัยเชิงพ้ืนท่ี จากการลงพ้ืนท่ี พบปะชุมชน และ
การจัดกิจกรรม ภายใตการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 
10 หนวยงาน 

         ศูนยบริการวิชาการ มีเครือขายจํานวน 14 เครือขาย คือ กรมประมง 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
สํานักงานงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ( NECTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) สถาบันนวัตกรรม
แหงชาติ สสส. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ศูนยสหกิจศึกษาฯ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 มีสถานประกอบการเขารวมรบั
นักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวน 644 แหง และในภาคการศึกษาท่ี 3/2560      
มีนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน 382 แหง รวมท้ังสองภาค
การศึกษามีสถานประกอบการรวมในโครงการสหกิจศึกษาจํานวน 1,026 
แหง ท้ังน้ี เปนสถานประกอบการในตางประเทศจํานวน 33 แหง 

เปาประสงคท่ี  3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายท้ังในและตางประเทศ 
WU6-3-3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
เครือขายภายนอก  

เรื่อง ≥15 47 313.33     ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกจํานวน 
6 กิจกรรม ไดแก 1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใตตอนบน สงสกอ. 2) จัดทําขอเสนอโครงการ 3 โครงการ เสนอ 
สกอ.เพ่ือพิจารณา ไดแก โครงการอบรมอาจารยนิเทศ โครงการเตรียมความ
พรอมนักศึกษาในตางประเทศและโครงการพัฒนาหลักสูตร WIL 3) จัดงานวัน   
สหกิจศึกษาสัมพันธรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน  
4) ประชุมรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางเพ่ือเตรียมงาน
วันสหกิจศึกษาไทยครั้งท่ี 10 5) ประธานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนบน และหัวหนาฝายสหกิจศึกษา เปนวิทยากรเตรียมความพรอมใหกับ
คณาจารยใหกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และ  
6) นายเอกราช แกวเขียว และอาจารยภูสิต หอเพชรเปนวิทยากรโครงการ
เตรียมความพรอมสถานประกอบการและนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อ  
18 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีรวมมือกับเครือขาย
ภายนอก ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 24 กิจกรรม  
ศูนยบริการวิชาการ จํานวน 15 โครงการ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 2 โครงการคือ 1)โครงการพัฒนา
เกษตรแมนยําสําหรับการทํามังคุดนอกฤดูกาล 2)โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการฟนฟูแนวปะการังดวยหลักระบบนิเวศใหกับโรงแรมสีเขียว 

WU6-3-4 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัย ท่ีทํา
รวมกับเครือขายภายนอก   
 

โครงการ
/กิจกรรม 

≥15 82 546.67 สถาบันวิจัยฯ มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติท่ีทํารวมกับเครือขายภายนอก 
จํานวน 50 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 3 เม.ย. 61) 

WU6-3-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
ศิษยเกา 

โครงการ
/กิจกรรม 

≥5 11 220 จัดกิจกรรม 11 โครงการ ไดแก 1) 2 ตุลาคม 2560 ศิษยเกามวล.รวมใจปลูก
ตนไมถวายพอ 2) 30 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษยเการวมกิจกรรมทอดกฐิน  
ณ วัดแสงแรง 3) พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม“ลุนรับตักไข ศิษยเกาสัมพันธ 
วันลอยกระทง” กําไรท่ีไดเปนทุนการศึกษาแกศิษยปจจุบันท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย 4) 4 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมพบปะศิษยเกามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณและรวมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนองนักกีฬา มวล. ณ จังหวัดสงขลา 
5) 8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศิษยเกาสัมพันธ 
ประจําปการศึกษา 2560 6) 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสมาคม
ศิษยเกา โดยวาระสําคัญคือการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยชวง
เดือนมีนาคม 7) 3 กุมภาพันธ 2561 ประชุมแผนงานสมาคมศิษยเการวมกับ
งานศิษยเกาสัมพันธ 8) 25 กุมภาพันธ 2561 ฟุตบอลระหวางศิษยเกากับ
ศิษยปจจุบัน 9) 18 มีนาคม 2561 ชมรมศิษยเกามุสลิมพบปะและมอบ
ทุนการศึกษาแกศิษยปจจุบัน 10) 23-30 มีนาคม 2561 จัดซุมศิษยเกา
สัมพันธรวมกับสมาคมศิษย เกา  ในวัน WU DAY ขายเสื้อยืดและจัด
นิทรรศการศิษยเกาดีเดน 11) 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบโลศิษยเกาดีเดน  

WU6-3-6 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด   

รอยละ 3 1.85 61.67 1.นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท Internship จาก Universitas Negeri 
Malang ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 4 คน   

     2.นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท Internship จาก Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 6 คน  
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     3 . นักศึ กษาแลกเปลี่ ยน  ประ เภท Short Visit จาก Universiti Putra 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย จํานวน 24 คน ภายใตโครงการ MOBILITY 
INSPIRE THE EXCELLENT MIND 

     4.นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท Short Visit จาก Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 34 คน (นักศึกษาหลักสูตร 
Electrical System Engineering ) 

     5 . นักศึ กษาแลกเปลี่ ยน  ประ เภท Short Visit จาก Universiti Putra 
Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 21 คน  

     6.โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ  
ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2561 “กิจกรรมวันลอยกระทง” ในวันศุกรท่ี 
3 พฤศจิกายน 2560 ผูเขารวมกิจกรรม 60 คน ประกอบดวยนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 44 คน นักศึกษาตางชาติ  1 คน และนักศึกษาโครงการ 
International Buddy 15 คน 

     รวมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 149 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 
8,022 คน คิดเปนรอยละ 1.85 

WU6-3-7 รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยน
ตอจํานวนอาจารยและบุคลากรท้ังหมด  

รอยละ 
 

3 7.56 252 บุคลากรของมวล. เดินทางเขารวมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน ท้ังในและ
ตางประเทศ จํานวน 9 คน ดังน้ี 

     1. ดร.ผานิตย คุมฮิ้น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เขารวม
กิจกรรม ASAIHL Conference 2017 : Better Life Expectancy throgh 
Education Reseacrch and Innovation ระหวางวันท่ี 13 - 15 ธ.ค 2560 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 

     2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและเครือขายสังคม และ ผูอํานวยการศูนยกิจการ
นานาชาติ เขารวมงานเฉลิมฉลอง ครบปท่ี 93 ของมหาวิทยาลัย NPUST 
(93rd Anniversary Ceremony) ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ประเทศ
ไตหวัน 
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3. Prof. Dr. Volker Gottowik จาก Goethe University Frankfurt ประเทศ
เยอรมนี มารวมโครงการเชิญอาจารยชาวตางประเทศ Visiting Professor 
เพ่ือพัฒนางานวิชาการของสํานักวิชาศิลปะศาสตร 
4. Prof. Dr. Arno Fruehwald จาก Humburg University รวมหารือความ
รวมมือทางวิชาการกับสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
5. Mr. Yuval Waks รองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต ฝายการเมืองและ
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย และ Miss 
Kuntheera Stityuthakarn เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือนํา
ภาพยนตรสารคดีเรื่อง Brave Miss World มาฉายเผยแพรเพ่ือการศึกษา
และ บรรยายพิเศษ เรื่อง Israel Startup and Innovation 
6. Prof. Dr. Shigeru Kato, Dr. Taisuke Nose and Mr. Kittikorn 
Pattanakitkancharoen จ า ก  Sekisui Chemical Company, Japan 
เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือหารือ Proposal โครงการความ
รวมมือปลูกปาชายเลนระหวางมหาวิทยาลัยฯและ Sekisui Chemical 
Company 
7. Dr. K. Suresh Kumar ผู อํานวยการและท่ีปรึกษาการวางระบบของ 
Institute of Palliative Medicine ประเทศอินเดีย เยี่ยมคารวะผูบริหารใน
โอกาสเดินทางมาเปน Speaker โครงการ Visiting Professor ของสํานักวิชา
แพทยศาสตร 
8. Ms. Chananya “Sandy” Kunvatanagarn และ คุณเอกกมล จรัลชวนะ
เพท เจาหนาท่ีฝายการเมืองและวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกาประจําประเทศ
ไทย เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือขอเขาพบผูบริหารและอาจารย
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรเพ่ือแนะนําตัวและพูดคุยประเด็นท่ัวไป
เก่ียวกับภาคใต (สังคม วัฒนธรรม การเมือง ศาสนา) 
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     9. Professor Dr. Peter Oosterveer จากประเทศ The Netherlands มา

เยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือรวมเปน Speaker ใหกับการเสวนาทาง
วิชาการของศูนยความเปนเลิศการบริการจัดการทองถ่ินและเมือง สํานักวิชา
รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

     10. Mr.Budiman Sobri Abdullah, Assistant Director UUM 
Information Technology (UUMIT), ม ห า วิ ท ย าลั ย  Universiti Utara 
Malaysia ประเทศมาเลเซียนําคณะเจาหนาท่ีจํานวน 20 คน มาศึกษาดูงาน
ดานการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบขอมูลอินเตอรเน็ต 
(Internet Data) ระบบเครือขาย ( Network) ระบบปฏิบัติการทางดาน
ขอมูลสารสนเทศ (IT Operation) ระบบเช่ือมตอ (System and Portal) 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เชน อินเตอรเน็ต WIFI, Email, และการอํานวย
ความสะดวกดานอินเตอรเน็ตและ IT ท่ีมีตอการเรียนการสอน 

     11. คณะจาก UiTM อาจารยจํานวน 15 คน และนักศึกษา จํานวน 15 คน 
รวม 30 คน จาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เดินทาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือรวมทํากิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
12. cMr. Bryan Read ซึ่ ง เ ป น  Director International Business 
Development- Education, University of Auckland แ ล ะ  Mr. Jeff 
Howe, Director for International Program, Victoria University of 
Wellington ประเทศนิวซีแลนด เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือ
หารือความรวมมือทางวิชาการรวมกับสํานักวิชาแพทยศาสตร วิทยาลัย
นานาชาติ และ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
13.  คุณสุกานดา พารค  ตั วแทนมูล นิ ธิ เยาวชนสัม พันธนานาชาติ  
(International Youth Fellowship: IYF) เขาพบทานอธิการบดีเพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงคการเชิญเขารวมการประชุมผูนําดานการศึกษา “The 5th 
World Education Leaders Forum”  
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     14. Mr. Shawn Reynolds, Associate Vice-President for International 

Partnership จากมหาวิทยาลัย Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แ ล ะ  Mr. Peter Boonjarern, Director of Indiana University ASEAN 
Gateway เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม 
2561 เพ่ือเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณพรอมท้ังหารือความรวมมือทาง
วิชาการกับสํานักวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ 

     15. Prof. Dr. Kiyota Hashimoto, Director of Workshops and 
Conferences, AIIT, Japan, Asst. Prof. Dr. Satoshi Takahashi, Assistant 
Professor, University of Electro-Communications, Japan และ Assoc. 
Prof. Dr. Ford Lumban Gaol Associate Professor, BINUS University, 
Indonesia ในโอกาสลงนาม MOU กับวิทยาลัยนานาชาติรวมจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 81 คน จากบุคลากรท้ังหมด  1,071 คน      
คิดเปนรอยละ 7.56   

WU6-3-8 รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ี Active เปน
ประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.  

รอยละ 90   ยังไมรายงานผล 

เปาประสงคท่ี 4  มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการบริหารทรัพยสินหรือบริหารเงินใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
WU6-4-9 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก        ลานบาท ≥60 30.09 50.15 จํานวนเงินทุนภายนอก จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 30,099,347 บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแขงขันได   
WU7-1-1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร   

เรื่อง 6 1 16.67 มีคําขอท่ีไดรับจดทะเบียนเพ่ิมคือ อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตนํ้าตาล
เชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสท่ีแยกจากเศษเหลือทะลายปาลมนํ้ามันท่ี
ผานการลดลิกนิน ผูประดิษฐคือ รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ, นายสุริยา ปาละแม 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับจดทะเบียนเลขท่ี 11857 เมื่อวันท่ี 19 
ส.ค.59 

WU7-1-2 มูลค า เ ชิ งพาณิชย ของผลงาน วิจัยและ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  

ลานบาท ≥2 2.5235 126.17 1. โครงการการพัฒนานํ้ามันปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑจากนํ้ามันปาลมเพ่ือ
ใชในผูสูงอายุ ของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง 2,470,000 
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บาท ( มูลคาเชิงพาณิชย เทากับ 2,470,000 บาท) 2. คามอบสิทธ์ิในการผลติ
และจําหนายเช้ือรา Trichoderma saperellum สายพันธุ NST-009 ชําระ
คา Upfront fee มาแลว 53,500 บาท (มูลคาเชิงพาณิชย เทากับ 53,500 
บาท) สวน Royalty fee อีก 5 ครั้ง (ปละครั้ง) จะไดรับเมื่อถึงเวลา  

 
 

     

เปาประสงคท่ี 2  มีสินทรัพยท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมขึ้น 
เปาประสงคท่ี 3  มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
WU7-2,3-3 รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพย
ตองบเงินรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ)  

รอยละ ≥5 11.45 229 ผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 ถึง วันท่ี 22 มี.ค. 61 (รอบครึ่งปแรก) 
มียอดรายได 31,711,450.06 บาท จากรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  
ณ ครึ่งปงบประมาณ (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) จํานวน 276,956,209 บาท 
คิดเปนรอยละ 11.45  

WU7-2,3-4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริหาร
โดยบริ ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอาง อิง 
(Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน   

  >ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

100 สรุปผลการดําเนินงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ประจําปงบประมาณ 
2561 (เฉพาะเดือน ม.ค.2561 - ก.พ.2561) บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
จํานวนเงิน 3,513,497.35 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย รอยละ 6.210 บลจ. กสิกรไทย 
จํากัด จํานวนเงิน 2,329,326.31 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย รอยละ 4.117 
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด จํานวนเงิน 3,975,283.10 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 
รอยละ 7.027 รวม 3 บลจ. จํานวนเงิน 39,818,106.76 บาท ผลตอบแทน
เฉลี่ย รอยละ 5.785  มากกวา Benchmark 100% 

เปาประสงคท่ี 4  มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 
WU7-4-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือ
รวมทุนกับภายนอกท่ีสรางรายไดเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥1 4 100 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คือ  
1. โครงการพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย  
2. โครงการหอพักบุคลากรทางการแพทย  
3. โครงการโซลาฟารม  
4.โครงการออกแบบผังแมบทโซนพ้ืนท่ีธุรกิจ (เปนสวนหน่ึงของโครงการ WU 
Complex) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 
เปาประสงคท่ี 1  ศูนยการแพทยมีสวนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือความเปนเลิศสูสากล 
WU8-1-1 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษา พยาบาล/
วิทยาศาสตรการแพทยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน  

เรื่อง 5 0 0.00 ยังไมมีการดําเนินการเน่ืองจากหนวยงานไมมีทรัพยากรในการดําเนินงาน
โดยตรง  
 

WU8-1-2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการฝกอบรม หรือจํานวน
การใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  

หลักสตูร
/กิจกรรม 

1 11 1,100 1.โครงการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 8 กิจกรรมภายใตโครงการงบ
สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 2.โครงการวลัยลักษณ
สังคมรักษสุขภาพ (รายการวิทยุวลัยลักษณรักษสขุภาพและจัดหนวยบริการ
สุขภาพเคลื่อนท่ี) 3.โครงการเสริมสรางมวลกระดูกและการปองกันกระดูก
พรุนในพ้ืนท่ี จ.นครศรีฯ 4.โครงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา อ.ทาศาลา 
 

เปาประสงคท่ี 2  ศูนยการแพทยเปดใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 
WU8-2-3 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย      คน ≥15,000 11,156 74.37 จํานวนผูเขารับบริการผูปวยนอกตั้งแต ตค.60-เมย.61  เวลาในการเปด

ใหบริการ  
    - วันราชการ 08.00-20.00 น.  
    - วันหยุดราชการ 08.00-12.00 น. 
 

WU8-2-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 80 85 106.25 ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ภายหลังจากการรับ
บริการในแผนกตาง ๆ โดยมีแบบสอบถามให และสรุปเปนรายเดือน 
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
ซึ่งศูนยการแพทยฯ จะนํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป  

 

เปาประสงคท่ี 3  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการแพทย 
WU8-3-5 รอยละของบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับการ
พัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 5 - 0.00 สํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และศูนยการแพทยฯ ยังไมมีการพัฒนา
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางใหบุคลากรทางการแพทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU8-3-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ศูนย N/A 4  ศูนยการแพทย ยังไมมีการจัดตั้ งศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ  

     สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ไดสนับสนุนพ้ืนท่ีในการจัดตั้งสํานักงาน    
ศูนยความเปนเลิศ ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 4 ศูนย ดังน้ี      
1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย 2) ศูนยความ
เปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส 3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและ
บริการวิชาการโรคไขเลือดออก 4) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสาํอาง 

เปาประสงคท่ี 4  มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย 
WU8-4-7 จํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีผลิตได   คน N/A -  ยังไมมีนักศึกษาฝกปฏิบัติงานใน รพ.ศูนยการแพทยฯ กอนสําเร็จการศึกษา 

 

WU8-4-8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทย
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

รอยละ 100 -  ปการศึกษา 2560 รอผลเดือนพฤษภาคม 2561  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการแขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรือไดรับ 

รายการ/
รางวัล 

35 20 57.14 สวนกิจการนักศึกษา สงนักศึกษาเขารวม 9 รายการแขงขัน และไดรับ
เหรียญ/รางวัลจากการแขงขัน 11 เหรียญ/รางวัล รวม 20 รายการ/รางวัล ดังน้ี 
๑. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๕ รอบ
คัดเลือก วันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ม.ทักษิณ จ.สงขลา  
๒. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๔๕ รอบ
มหกรรม วันท่ี ๒๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
3. เขารวมการแขงขัน SURAT HALF MARATHON 2017 
4. เขารวมการแขงขันสะเดาขรรคชัยฯ มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 
ธันวาคม 60 ณ รร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ จ.สงขลา 
5. เขารวมการแขงขันกีฬาสีประเภทบาสเกตบอลชาย ในวันท่ี 12-18 
กุมภาพันธ 61 ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
6. เขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬาสีภายใน ปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันท่ี 16-25 ก.พ. 61 ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ 
7. แขงขันฟุตซอลกีฬาสี วันท่ี 20-24 ก.พ.61 ชมรมฟุตซอล (องคกรอิสระ)  
8. เขารวมการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชาย หญิง กีฬาสีภายใน ปการศึกษา 
2561 ณ สนามกีฬาวอลเลยบอล สนามกีฬาในรม ม.วลัยลักษณ  
9. เขารวมการแขงขันกีฬ าปน จัก สีลัต ชิ ง ชนะ เ ลิศ จังหวัดชายแดนใต  
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11-17 ธันวาคม 60 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา  
จ.ยะลา 
เหรียญรางวัลจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา : จํานวนรางวัล ๔ รางวัล ดังนี้  

10. เหรียญทองแดง กีฬาปนจักสีลัต ประเภทตอสู รุน B นํ้าหนักตองเกิด ๕๐ 
กิโลกรัม และไม เ กิน ๕๕ กิโลกรัม บุคคลหญิง ในการแขง ขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๕ จ.ปทุมธานี (นางสาวอัสริง มามะ 
สํานักวิชาศิลปศาสตร)  
11. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนท่ัวไปหญิง  
ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๑ จังหวัดพะเยา (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ สํานักวิชาการจัดการ)  
12. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนท่ัวไปหญิง  
ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๒ จังหวัดชลบุรี (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ สํานักวิชาการจัดการ) 
13. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนท่ัวไปหญิง  
ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๓ จังหวัดพะเยา (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ สํานักวิชาการจัดการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ ไดแก 
14-15. การแขงขันปญจักสีลัตชิงแชมปชายแดนใต ครั้งท่ี 6 ไดรับ 1 เหรียญ
เงิน 1 เหรียญทองแดง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
16. การแขงขันปญจักสีลัตกีฬากลุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุม
อาเซียน ระหวางวันท่ี 12 - 14 มกราคม 2561 ณ รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย 
รางวัลท่ีไดรับ 1 เหรียญทองแดง  
17-20 ไดรับทุนการศึกษาทางดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแหงประเทศไทยจํานวน 4 ทุน 
 

เปาประสงคท่ี 2   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอยางท่ัวถึง 
WU9-2-2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ งฝกฝนให
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน  

โครงการ
/กิจกรรม 

10 36 360 1. กิจกรรมนักศึกษาดานกีฬาโดยองคกรนักศึกษา จํานวน 30 กิจกรรม  
2. กิจกรรมโดยฝายงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  6 โครงการ ไดแก อบรม 
ฝกทักษะกีฬาเทนนิส อบรมฝกทักษะศิลปะปองกันตัว(มวยไทย)  ฝกซอม
นักกีฬาแบดมินตันเพ่ือความเปนเลิศ โครงการโยคะพ้ืนฐาน และแขงขันกีฬา
ปนจักสีลัต (ประลอง) 2 ครั้ง 

WU9-2-3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  

รอยละ 80 -  อยูในระหวางดําเนินการสรุปและรวบรวมขอมูลและรายงานในไตรมาสท่ี 4  

เปาประสงคท่ี 3    มีอาคารสถานท่ีและอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาและสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน 
WU9-3-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 100 ความพึงพอใจผูใชบริการศูนยกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (งาน

สงเสริมกีฬาและสุขภาพ สวนกิจการนักศึกษา) ประจําปงบประมาณ 2561 
ในชวง เดือนไตรมาส 1 และ 2 คิดเปนรอยละ 80 อยูในระดับดีมาก (จากการ
สํารวจผูใชบริการจากสนามตาง ๆ)  

เปาประสงคท่ี 4    มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและสุขภาพ 
WU9-4-5 จํานวนนักศึกษาเขาใหมท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานกีฬา 

คน 10 2 20 นักศึกษายืนยันสิทธ์ิการเขาเรียน ประเภทโควตานักกีฬา ในปการศึกษา 
2561 จํานวน 2 คน  
 

หมายเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไมปรากฎขอมูลท่ีใชไดกับกรณี หรือผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดไมรายงานผล ณ เวลาท่ีจัดทํารายงาน 
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ตารางท่ี 4  รายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ  รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรวม
(จัดสรร) 

งบประมาณ
หลังโอน 

รายจาย 
ผูกพัน 

 

รอยละ 
 

รายจายจริง 
 

รอยละ 
 

รวมใชไป 
 

รอยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 

รอยละ 

รวมท้ังส้ิน 1,843,781,500  2,205,400,227  343,589,838  15.58 564,092,603  25.58 907,682,442  41.16 1,297,717,785  58.84 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปน
เลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ 

101,020,214 176,767,496 28,850,153 16.32 71,597,842 40.50 100,447,995 56.82 76,319,501 43.18 

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย 54,372,440 64,596,386 11,783,870 18.24 23,102,627 35.76 34,886,497 54.01 29,709,889 45.99 

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 30,272,240 41,859,086 804,682 1.92 19,018,504 45.43 19,823,186 47.36 22,035,900 52.64 

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนา 

22,100,200 20,737,300 10,407,330 50.19 4,029,213 19.43 14,436,543 69.62 6,300,757 30.38 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานวิจัย 

2,000,000 2,000,000 571,858 28.59 54,910 2.75 626,768 31.34 1,373,232 68.66 

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 39,632,074 105,585,010 16,486,783 15.61 46,639,964 44.17 63,126,747 59.79 42,458,263 40.21 

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 20,953,474 86,606,410 12,520,283 14.46 46,121,830 53.25 58,642,113 67.71 27,964,298 32.29 

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน 

3,000,000 3,400,000 1,141,500 33.57 442,712 13.02 1,584,212 46.59 1,815,788 53.41 

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

11,508,600 11,508,600 1,500,000 13.03 6,323 0.05 1,506,323 13.09 10,002,277 86.91 

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการสราง
รายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 

4,170,000 4,070,000 1,325,000 32.56 69,100 1.70 1,394,100 34.25 2,675,900 65.75 

แผนงานหลัก  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 7,015,700 6,586,100 579,500 8.80 1,855,251 28.17 2,434,751 36.97 4,151,349 63.03 

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุ งศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

7,015,700 6,586,100 579,500 8.80 1,855,251 28.17 2,434,751 36.97 4,151,349 63.03 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและ
บริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

138,541,276 154,203,151 9,703,470 6.29 43,700,141 28.34 53,403,612 34.63 100,799,540 65.37 
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ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรวม
(จัดสรร) 

งบประมาณ
หลังโอน 

รายจาย 
ผูกพัน 

 

รอยละ 
 

รายจายจริง 
 

รอยละ 
 

รวมใชไป 
 

รอยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 

รอยละ 

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

138,541,276 154,203,151 9,703,470 6.29 43,700,141 28.34 53,403,612 34.63 100,799,540 65.37 

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 114,520,046 131,431,921 7,000,323 5.33 36,282,178 27.61 43,282,501 32.93 88,149,420 67.07 

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

22,461,230 22,651,230 2,703,148 11.93 7,414,555 32.73 10,117,703 44.67 12,533,527 55.33 

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
เชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบริหารทุน
มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

1,560,000 120,000 - - 3,403 2.84 3,403 2.84 116,592 97.16 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรปูการเรียนการ
สอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือ
มูงสูความเปนสากล 

321,410,656 301,270,755 195,975,816 65.05 57,938,680 19.23 253,914,496 84.28 47,356,259 15.72 

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรปูการเรียนรู 321,410,656 301,270,755 195,975,816 65.05 57,938,680 19.23 253,914,496 84.28 47,356,259 15.72 

แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการ
สอนสูความเปนสากล 

240,270,656 251,586,187 153,410,543 60.98 52,212,009 20.75 205,622,552 81.73 45,963,635 18.27 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการที่
ตอบสนองยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือ
มูงสูความเปนสากล 

4,890,000 5,609,918 169,923 3.03 4,565,671 81.39 4,735,594 84.41 874,324 15.59 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรดานการปฏิรูป 

76,250,000 44,074,650 42,395,350 96.19 1,161,000 2.63 43,556,350 98.82 518,300 1.18 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

528,040,284 535,237,271 12,880,082 2.41 240,984,608 45.02 253,864,689 47.43 281,372,582 52.57 

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 450,303,504 451,377,104 5,373,768 1.19 205,959,340 45.63 211,323,108 46.82 240,053,996 53.18 

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 444,900,544 445,894,144 4,334,468 0.97 205,214,020 46.02 209,548,488 47.00 236,345,656 53.00 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการที่

4,250,000 4,250,000 690,300 16.24 578,095 13.60 1,268,395 29.84 2,981,605 70.16 
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ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรวม
(จัดสรร) 

งบประมาณ
หลังโอน 

รายจาย 
ผูกพัน 

 

รอยละ 
 

รายจายจริง 
 

รอยละ 
 

รวมใชไป 
 

รอยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 

รอยละ 

ตอบสนองยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

1,152,960 1,232,960 349,000 28.31 157,225 12.75 506,225 41.06 726,735 58.94 

แผนงานหลัก   แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาอุดมศึกษา 

77,736,780 83,860,167 7,506,314 8.95 35,035,268 41.78 42,541,582 50.73 41,318,586 49.27 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจั ด
การศึกษา 

77,736,780 83,860,167 7,506,314 8.95 35,035,268 41.78 42,541,582 50.73 41,318,586 49.27 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณ
เปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

271,397,110 310,661,130 77,680,922 25.01 103,128,581 33.20 180,809,504 58.20 129,851,626 41.80 

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณ
องคกร 

271,397,110 310,661,130 77,680,922 25.01 103,128,581 33.20 180,809,504 58.20 129,851,626 41.80 

แ ผนง า นรอ ง   แ ผนง า น เ ส ริ ม ส ร า ง
ภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

271,397,110 272,216,406 39,380,922 14.47 103,128,581 37.88 142,509,504 52.35 129,706,902 47.65 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการเสริมสรางภาพลักษณเปนเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

- 38,444,724 38,300,000 99.62 - - 38,300,000 99.62 144,724 0.38 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

13,018,100 16,983,373 4,643,430 27.34 5,343,431 31.46 9,986,861 58.80 6,996,512 41.20 

แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความ
รวมมือ กับหนวยงานภายนอกเ พ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

13,018,100 16,983,373 4,643,430 27.34 5,343,431 31.46 9,986,861 58.80 6,996,512 41.20 

แผนงานรอง  แผนงานสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

6,196,200 8,858,700 2,066,250 23.32 2,940,664 33.20 5,006,914 56.52 3,851,786 43.48 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการ 

1,300,000 2,602,773 993,500 38.17 977,192 37.54 1,970,692 75.72 632,081 24.28 
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ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรวม
(จัดสรร) 

งบประมาณ
หลังโอน 

รายจาย 
ผูกพัน 

 

รอยละ 
 

รายจายจริง 
 

รอยละ 
 

รวมใชไป 
 

รอยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 

รอยละ 

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

5,521,900 5,521,900 1,583,680 28.68 1,425,576 25.82 3,009,256 54.50 2,512,644 45.50 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพย
ข องมหาวิ ทยาลั ย เ พ่ือ เ พ่ิม ศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขนั 

13,278,560 196,100,531 7,381,742 3.76 21,518,974 10.97 28,900,717 14.74 167,199,814 85.26 

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 13,278,560 196,100,531 7,381,742 3.76 21,518,974 10.97 28,900,717 14.74 167,199,814 85.26 

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพย
ข องมหาวิ ทยาลั ย เ พ่ือ เ พ่ิม ศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขนั 

13,278,560 196,100,531 7,381,742 3.76 21,518,974 10.97 28,900,717 14.74 167,199,814 85.26 

แผนงานยุทธศาสตรที่  8  การพัฒนาศูนย
การแพทยใหมีศักยภาพสูงเพ่ือเปนเสาหลักดาน
สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต 

454,205,900 510,749,600 5,179,303 1.01 19,401,142 3.80 24,580,445 4.81 486,169,155 95.19 

แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย 454,205,900 510,749,600 5,179,303 1.01 19,401,142 3.80 24,580,445 4.81 486,169,155 95.19 

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย
เพ่ือเปนเสาหลักดานสุขภาวระในพ้ืนที่ภาคใต 

412,392,200 468,935,900 5,179,303 1.10 13,079,744 2.79 18,259,047 3.89 450,676,853 96.11 

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมี
ศักยภาพสูงเพ่ือเปนเสาหลักดานสุขภาวะใน
พ้ืนที่ภาคใต 

41,813,700 41,813,700 - - 6,321,398 15.12 6,321,398 15.12 35,492,302 84.88 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 

2,869,400 3,426,920 1,294,920 37.79 479,205 13.98 1,774,124 51.77 1,652,796 48.23 

แผนงานหลัก  แผนงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 2,869,400 3,426,920 1,294,920 37.79 479,205 13.98 1,774,124 51.77 1,652,796 48.23 

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 

2,869,400 3,426,920 1,294,920 37.79 479,205 13.98 1,774,124 51.77 1,652,796 48.23 

 
 ที่มา : ขอมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  มุงเนนการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน  “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสู
สากล” โดยในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ี
กํากับดูแลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้   มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance)  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ไดกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ  และมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตาม  
หลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยสรุปผลการดําเนินงานตามหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

1.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด  
เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  ไดแก 

1.1  มหาวิทยาลัยใชระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความ
รวดเร็วโดยเฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายในการเรงรัดการจัดซ้ือจัดหาให
หนวยงานดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2 และใหทุกหนวยงานตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ    
ท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทุกแหลงงบประมาณ รวมถึงใหวางแผนการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน    
หากมีงบประมาณคงเหลือใหสงคืนมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจากการปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตอเนื่องจากปท่ีผานมา สงผลใหรอบครึ่งปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาแลวเสร็จรอยละ 98.42   

1.2  ปรับปรุงระบบการจางเหมาบริการ  ไดแก  ระบบยานพาหนะ พัฒนาระบบการขอ
ใชรถ  e-Car Walailak University  เพ่ือใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วท้ังผูขอใชบริการและผูใหบริการ  
ลดการทํางานท่ีซํ้าซอนและทันตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ บริหารจัดการดานการใหบริการเชารถสาธารณะ
ทดแทนรถท่ีใหบริการไมเพียงพอ และชวยลดตนทุนการเชาเหมาบริการรถสาธารณะ  และปรับปรุงระบบ
รักษาความสะอาด  ระบบจางซอมเครื่องปรับอากาศ  ระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System)  
ท้ังอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  ใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล   

1.3  การจัดต้ังศูนยบริหารทรัพยสินเพ่ือดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยสินและโครงการ
ตาง ๆ เพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย เชน บริหารจัดการโรงอาหาร สงเสริมการตลาดและการใหบริการของ
ศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ และการใหบริการดานสถานท่ีและท่ีพักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม
ผานงานหอพักและเรือนวลัย เปนตน  รวมท้ังสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยใน 4 โครงการ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
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ไดแก (1) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (2) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากร
ทางการแพทย โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (3) โครงการรวมทุนโซลาฟารม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (4) โครงการออกแบบผังแมบทโซนพ้ืนท่ีธุรกิจศูนยการแพทยฯ ซ่ีงเปนสวนหนึ่ง  
ของโครงการ WU Complex  

1.4  สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือนําไปสูการเปน Paperless Office ทําใหลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และลดภาระคาใชจาย  รวมท้ัง  ไดปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office จัดทําระบบบริหารงบประมาณ
ออนไลน  พัฒนาระบบ e-Payment  พัฒนาระบบสวัสดิการออนไลน  และ e-Meeting ระบบติดตามงานของ
ผูบริหาร   

 

2.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายกํากับติดตามงานใหบรรลุผล
ตามเปาหมายอยางเครงครัด โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน
อยางตอเนื่องผานกระบวนการหลากหลาย ไดแก 

2.1  พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล  โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีควบคุม กํากับติดตาม
การดําเนินงานท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พรอมจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเพ่ือพัฒนา           
การดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง   

2.2  การปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและเพ่ือรองรับ
ระบบการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรท้ังระบบ ตลอดจนปรับปรุงกลไกการบริหารและ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective)  

 

 3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนสูการเปน
องคกรสมรรถนะสู ง  “High performance Organization” เ พ่ือใหผู รั บบริ การ มีความพึงพอใจต อ 
การใหบริการ มีการบริหารจัดการท่ีรวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบสนองความ
ตองการ ไดแก การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การประเมินความคิดเห็นบัณฑิตตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย การประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการดานการบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมี
การประเมินความเสี่ยงและนําปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย          
มาบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

 

4.  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability)   มหาวิทยาลัยจัด
กลไกและระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยจะมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน และกําหนด
ภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผูบริหารทุกระดับ  และกําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
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ประจําป มีการติดตามความกาวหนาของภารกิจตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส  รายงาน
ความกาวหนาการปฏิบัติงานในท่ีประชุมบริหารประจําเดือน  และจัดใหมีระบบการทําขอตกลงผลงานกอน
การปฏิบัติงานระดับบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลประจําป  รวมท้ังมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป    

ท้ังนี้  ความรับผิดชอบดานสังคมมหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะ “เปนหลักในถ่ิน”             โดย
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ  ไปเผยแพรเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหสังคมและชุมชน  รวมท้ังมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  

 

5.  หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีกลไกและ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ
ชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  โดย  

5.1  ผูบริหารสูงสุดไดประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ มหาวิทยาลัยยึด
ม่ันหลักการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล การมุงสูมหาวิทยาลัยสีขาว โดยได
สื่อสารการประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ ใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ชุมชนรายรอบและ
ผูมีสวนไดสวนเสียรับรูผานชองทางสื่อตางๆ      

5.2  มหาวิทยาลัยประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติท้ัง 6 ดาน ไดแก (1) ดานความโปรงใส (2) ดานความพรอมรับผิด 
(3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร (5) ดาน
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน อันเปนการประกาศเจตจํานง 
ในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สรางความตระหนักรูคานิยมใน 
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และกอใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัย  
รวมท้ัง ในปงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
โดยมหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินตามคะแนนดัชนีดานความโปรงใสในภาพรวมเทากับ 78.16 คะแนน 

5.3  มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยการดําเนินงานตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 10 หลัก 

5.4  มีการประชาสัมพันธสื่อสารภาพลักษณองคกรผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือให
กลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ทุกเพศ ทุกวัย     
ไดรับรูและรูจักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมากข้ึน  โดยดําเนินการเผยแพรกิจกรรม/ขาวสาร ผาน social 
media/สื่ออิเลกทรอนิกส  เชน  Facebook   รายการ@walailak   Walailak Channel  จัดแถลงขาว
กิจกรรมสําคัญ  จัดทําจดหมายขาว“สารวลัยลักษณ”  และรายการโทรทัศน “บายนี้มีคําตอบ”  รายการ  
“เชานี้ท่ีเมืองนคร” เปนตน 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส ตรงไปตรงมา 
มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินของมหาวิทยาลัยตามนโยบายท่ีประกาศใหไว  เพ่ือยกระดับไปสูการมีสวนรวมใน            
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การประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ  รวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส  
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       

 

 6.  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับใน     
การบริหารและการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  และสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของไดรับรูผาน
ชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก  (e-office)  ระบบเว็บไซด 
ของมหาวิทยาลัย (Internet /Intranet ) ระบบโทรศัพท/โทรสาร เปนตน  รวมท้ังมีการปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน   
เชน ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน  
พ.ศ. 2560   หลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนพนักงานและการ
กําหนดสาขาขาดแคลน พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องแนวปฏิบัติ
และและข้ันตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2560  เปนตน 

ท้ังนี้  ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ก็ไดยึดหลักใหเปนไป   
โดยถูกตองตามกฎหมายและเปนหลักประกันความเปนธรรมแกพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย  โดยมี
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการอุทธรณ รองทุกข และการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข พ.ศ. 2558 
ใหทุกคนไดยึดถึอเปนหลักปฏิบัติเดียวกัน 

 

7.  หลักความเสมอภาค ( Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการบริหารจัดการ  โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน  
รวมถึงการปฏิบัติตอนักเรียน  นักศึกษา ผูขาย  ผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  ตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยไมมีการแบงแยกดานชายหญิง  ถ่ินกําเนิด  
เชื้อชาติ  ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  และคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกัน
ของการเขาถึงบริการของมหาวิทยาลัยของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม โดยเปดโอกาสในการรับผูพิการเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  พรอมจัดพ้ืนท่ีในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหรองรับการใชบริการของผูพิการ 

 

8.  หลักกระจายอํานาจ (Decentralization ) มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม 
โดยมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน 4 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดี  
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี (2) ผูบริหารวิชาการระดับหนวยงาน ไดแก คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 
รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา (3) ผูบริหารระดับบริหารจัดการ ไดแก หัวหนาสวน/หนวย 
หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ (4) พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ  

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารใหแกผูบริหารในระดับตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม  เชน  การมอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุ  การมอบอํานาจเก่ียวกับการเงิน  การมอบอํานาจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เปนตน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติตามหลักการ
มอบอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร  และมีการทบทวนหลักเกณฑการมอบอํานาจใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยางสมํ่าเสมอ 

 

9.   หลักการ มีส วนร วม/การมุ ง เนนฉันทามติ  (Participation/Consensus 
Oriented) มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความ
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สามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวน  และจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีหากหลายชองทางพรอมท้ังรับฟงความ
คิดเห็นท้ังภายในและภายนอก  ไดแก   

 9.1  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหาร  โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยจะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการซ่ึงมาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   
จัดประชุมพิจารณาแผน รวมท้ังชี้แจงตอผูบริหารหนวยงานภายในทุกหนวยงานทราบเพ่ือใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และประกาศใหทุกหนวยงานทราบอยางท่ัวถึง  และจัดใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน  การประชุมสภาวิชาการ  การเสวนาคณบดี  การประชุมบริหาร  การประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  เปนตน  เพ่ือจัดใหมีกระบวนการแสดงขอคิดเห็น  เปดชองทางการสื่อสาร  
เพ่ือใหขอเสนอแนะและติชมเรื่องราวตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังไดพัฒนาระบบ 5ส มาใชเพ่ือให
มหาวิทยาลัยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
ทุกหนวยงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดใหบุคลากร นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตลอดจนการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ   

9.2  การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานและชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัยไดมี
การเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ังใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาท้ังดานการเรียนการสอนและการวิจัย   
อีกท้ังมีการประสานความสัมพันธกับผูนําชุมชนท้ังกํานัน ผูใหญบาน นายก อบต. เพ่ือใหมีความเขาใจอันดีตอ
กันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยจัดประชุมพบปะระหวางอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูนํา
ชุมชนทุก 2 เดือน เพ่ือเปนเวทีในการหารือเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและรับฟงความตองการและ
ขอเสนอแนะของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลยั  

10.  หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality /Ethic) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสราง
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม รวมท้ังยึดม่ันในวัฒนธรรม
องคกร คือ“WALAILAK for All - วลัยลักษณเพ่ือปวงชน” ไดแก 

W - Wisdom : มุงสูปญญา 
A - Advancement : ล้ําหนาสรางสิ่งใหม  
L - Loyalty : มอบใจใหองคกร 
A - Altruism : เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
I - Integrity : ยืนบนฐานความซ่ือสัตย 
L - Lean : กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา 
A - Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ 
K - Knowledge : ใฝรูรอบมอบแบงปน  

ท้ังนี้   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกรักองคกรและการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับผานการสอดแทรกในกิจกรรมและ
การอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม (มีการกําหนดเนื้อหาใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร) และการยกยองเชิดชู
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทําหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
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รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
รอบคร่ึงแรกของปงบประมาณ 2561 

 
1.  การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2561 และรวบรวมผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการบริหารความเส่ียง รอบครึ่งปงบประมาณ 2561 

หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ป 2561 แลวนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของ           
ไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว และเม่ือถึงระยะเวลาครึ่งปงบประมาณ สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตรไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปงบประมาณ 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) โดยนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 และจะนําเสนอขอมูลดังกลาวไปยังคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร     
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 
 
2.  หนวยงานจัดทําแบบระบุความเส่ียง RM-01 เพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงรอบครึ่ง
ปงบประมาณ 2561 และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ป 2562 

ตามท่ี คูมือระบบการบริหารความเสี่ยง ระบุใหมีการทบทวนความเสี่ยงทุก 2 ไตรมาส เพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหเทาทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันนั้น ในเรื่องดังกลาว        
สวนแผนงานและยุทธศาสตร ไดประสานใหทุกหนวยงานจัดทําแบบระบุความเสี่ยง RM-01 เพ่ือใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการทบทวนความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปงบประมาณ 
ป 2561 และเตรียมปรับปรุงแผนงบประมาณ 2562  ซ่ึงหลังจากรวบรวมขอมูลดังกลาว ประธานเจาหนาท่ี
การบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) พิจารณาคัดกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560  
 
3.  ดําเนินการจัดทําขอมูลแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) และปรับปรุงขอมูล ตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (KRI) 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําขอมูลแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยง
กับแผนยยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแล   
การบริหารความเสี่ยง โดย Risk Map ดังกลาว ไดระบุใหเห็นถึง ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับ
ความเสี่ยงของแตละยุทธศาสตร ปจจัยเสี่ยง และแผน/มาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงตัวชี้วัดระดับแผน/
มาตรการ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้ ไดดําเนินการปรับปรุง ขอมูล ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
(KRI) ตามขอแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยท้ังสองขอมูลนี้ ไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 แลว และจะ
นําเสนอขอมูลดังกลาวไปยังคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 
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รายงานการผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561 เรื่องการควบคุมภายใน 
 

สรุปเรื่อง      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
กําหนดใหหนวยงานรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน  
รายงานการควบคุมภายในสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  

จากการดําเนินการในป ท่ีผานมา พบวา หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยยังคงมีความเขาใจ 
ท่ีคลาดเคลื่อนในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน แมจะไดอาศัยหนังสือ แนวทาง :  การจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนคูมือปฏิบัติ 
แตการจัดทํารายงานตามแบบ ปย.1 และปย. 2 ของหนวยงานก็ยังไมเปนไปในแนวเดียวกัน สงผลถึงการจัดทํา
รายงานในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานไดอยางถูกตอง และมีแนวทางท่ีชัดเจนมาก
ข้ึน มหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตร “การควบคุมภายใน” โดยเชิญวิทยากรจากสํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปนผูบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจากทุกหนวยงาน 
รวม 3 รุน ในระหวางวันท่ี 3 - 29 สิงหาคม 2560 ซ่ึงหลังจากการอบรม หนวยงานมีความเขาใจและสามารถ
จัดทํารายงานไดชัดเจนมากข้ึน ชวยใหการจัดทํารายงานฉบับนี้ครอบคลุมและมีเนื้อหาท่ีกระชับกวาปท่ีผานมา  
อยางไรก็ตามแมวาจะไดเรงกระบวนการทํางานใหเร็วข้ึน เพ่ือใหหนวยงานสงรายงาน ณ 30 กันยายน 2560 
ไดเร็วข้ึน แตก็ยังพบวาหนวยงานสงรายงานลาชา สวนใหญเกิดจากข้ันตอนการจัดทํารายงานซ่ึงจะตองมี 
การประชุมภายในหนวยงานเพ่ือดําเนินการ รวมถึงมีบางหนวยงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาหนวยงานและ 
ผูควบคุมภายในระดับหนวยงาน ซ่ึงทําใหตองมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ 
ผลการประเมินโดยรวม    

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560    
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีโครงการสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอท้ัง 5 องคประกอบ  มีสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี มีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีทันสมัย รวมท้ังมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ  อยางไรก็ตามยังมีจุดออนท่ีตองปรับปรุงการควบคุม
ภายในท่ีเปนเรื่องระดับหนวยงานภายใน ซ่ึงตองทําใหบุคลากรในแตละหนวยงานไดมีสวนรวมในการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม  หนวยงานจัดสงรายงานครบถวนตรงเวลา  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 พบวา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมในบางหนวยงานท่ียังพบความเสี่ยงท่ีตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายในการปรับปรุง อาทิ เรื่องของการสรรหาอาจารยมีผูสมัครเปนอาจารยนอย 
หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนด-คะแนนสอบภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ การมี Mentor ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารยและ
บุคลากรเพ่ือเขาสูองคกรสมรรถนะสูง การรับนักศึกษา การเพ่ิมศักยภาพดานภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เรื่องเก่ียวกับความเขาใจการจัดหาพัสดุ เรื่องเก่ียวกับความเขาใจระเบียบและข้ันตอนการเบิก
จายเงิน และเรื่องการควบคุมภายในท่ียังพบวาหนวยงานสงรายงานลาชา  

รายงานการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเสนอ
ผานคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงคณะกรรมการได
พิจารณาและเห็นควรใหปรับแกไขขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยในสวนของรายงานผลการประเมินองคประกอบ
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การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)   ใหประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  
ท่ีใหจัดทํารายงาน 2 ระดับคือ ระดับหนวยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) และระดับสวนงานยอย (หนวยงานภายใน)  
จึงไดใหติดตามทวงถามรายงานจากหนวยงานท่ีไมสงรายงานอยางเปนทางการอีกครั้ง รวมท้ังไดแจงใน 
ท่ีประชุมบริหารเพ่ือเรงใหมีการดําเนินการ ซ่ึงไดผลดีในระดับหนึ่ง จากนั้นจึงไดทําการปรับปรุงแกไข  
และเสนอรายงานตอไปยังหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานเม่ือ 30 มีนาคม 2561 
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รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลยั 

..................................................... 
 
ก.  รอบคร่ึงแรกของปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
   ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยไดมีมต ิ
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญรวมท้ังจํานวน 22 ประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
จํานวน 19 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.36 และกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ จํานวน 3 ประเด็น 
คิดเปนรอยละ 13.64 
 

1.  สภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ประเด็น 

 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. เกณฑการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   1.1 ขณะน้ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยจะมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ดังน้ัน 
ขอใหมหาวิทยาลัยเรงวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบขอแตกตาง
ระหวางหลักเกณฑเดิมกับหลักเกณฑใหมและพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหม 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนโดยไมต่ํากวาหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     1.2 ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดแจงใหคณาจารยรับทราบ
หลักเกณฑใหมแลวโดยขอใหคณาจารยเรงดําเนินการ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑเดิมใหทัน
กอนวันท่ี 31 ตุลาคม 2561   

 
     มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทํา (ราง) 
เกณฑการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
     มหาวิทยาลั ยจะจัดประชุมเชิงปฏิ บัติ การ 
ในเรื่องน้ีเพ่ือใหคณาจารยไดขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการโดยไมมีปญหาในการดําเนินการ 
 

 

2. การจัดทําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงิน  
   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดนําเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย
มาใชสําหรับการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งทําให 
เงินกองทุนลดลงไปตามลําดับ ดังน้ัน ขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดทําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงิน  
ในระยะ 3 - 5 ปขางหนา โดยพิจารณางบลงทุนท่ีจะตอง 
นําเงินของมหาวิทยาลัยไปสมทบ เงินท่ีมหาวิทยาลัยได
ยืมมหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของแลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป ท้ังน้ี เพ่ือปองกันปญหา
ดานสภาพคลองทางการเงินและการใชงบประมาณ        
แบบขาดดุลท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 

     มหาวิทยาลัยไดจัดแผนงานและแผนคาใชจาย
ทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570 
เสร็จเรียบรอย และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย       
เพ่ือพิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561      
เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 

 

 
 
 

หมายเหตุ     หมายถึง  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เสร็จเรียบรอยแลว 
                  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
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3. โครงการรวมทุนในพ้ืนท่ีพาณิชยบริเวณดานหนา 
    มหาวิทยาลัย 
     3.1 ขอใหมหาวิทยาลัยนําผังแมบทของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีอยูเดิมมาใชประกอบการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยเพ่ิม
มากข้ึน 
     3.2 ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําผังแมบทสําหรับ     
การพัฒนาพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีจะใหเอกชนเขามาลงทุน     
ในดานตาง ๆ เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยในสวน     
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เชน ดานหอพักนักศึกษา    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน รวมถึงการกําหนด
พ้ื น ท่ี ท่ี จ ะ ให เอก ชน เข าม าล งทุ น ใน เชิ งพ าณิ ชย         
แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป   
ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาทบทวนปรับปรุง       
ผังแมบทฯ ในภายหลังไดตามความเหมาะสม 

      มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการออกแบบผัง
แมบทโซนพ้ืนท่ีธุรกิจบริเวณศูนยการแพทยฯ 
และขณะน้ีมหาวิทยาลัยโดยศูนยบริหารทรัพยสิน
ไดดําเนินการจัดทําแผนผังแมบทฯ ใหสอดรับกับ
การขยายตัวของศูนยการแพทยฯ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในระยะยาว 

 

4. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูง 
     4.1 ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดในการเปด
หลักสูตรท่ีเปนภาษาไทย หลักสูตรท่ีมีการสอนแบบ    
ท วิภ าษ า  (Bilingual Program) แ ล ะห ลั ก สู ต ร ท่ี ม ี    
การสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) ในเรื่อง
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน เชน คุณสมบัติของนักศึกษา 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนนักศึกษาข้ันต่ําท่ีจะ
เปดรับ เพ่ือใหสอดคลองกับตนทุน  เปนตน แลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
     4.2 ขอ ให มห าว ิทยาล ัยพ ิจ ารณ าแนวทางใน 
การดําเนินการกรณีท่ีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดไมครบ 
ตามจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนดไว มหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษา
ท่ีรับเขามาแลว ศึกษาตอในหลักสูตรใด และอยางไร 
     4.3 มหาวิทยาลัยควรศึกษาข อมู ลในเรื่องน้ีจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีเปดหลักสูตรการสอนแบบทวิภาษา 
(Bilingual Program) และ/หรือ หลักสูตรท่ีมีการสอน
แบบภาษาอังกฤษ (English Program) เพ่ือจะไดนํามาใช
ประกอบการดาํเนินการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
      4.4 มหาวิทยาลั ยจะต องกํ าหนดแนวทางและ
กระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย
ท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 
     4.5 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ 
แทนหลักสูตรมีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English 
Program) เพราะมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสรับนักศึกษา
ตางชาติไดมากข้ึน 

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ        
ในประเด็นตาง ๆ แลว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎใน       
รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย
ใหความสนใจและหวงใย หัวขอ “จํานวนนักศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา” 
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2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  จํานวน 8 ประเด็น 
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1. แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแก 
   บุคลากรทางการแพทย กรณีอาจารย ดร. นายแพทย 
   ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย 
     คณะกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 
2560 ได พ ิจารณาประมวลขอ เท ็จจร ิงจากผลการ
ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขที ่มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายแลวเห็นวา
กระทรวงสาธารณสุขไดแจงชัดเจนวากระทรวงฯ ได
ฟองรองตอศาลปกครองกลางแลวและขณะนี้ยังไมมี
ระเบียบใดท่ีกระทรวงฯ จะพิจารณาผอนผันใหกับอาจารย 
ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ  เพชรชวย เปนประการอ่ืนได 
เวนแตจะไดชําระหน้ีตามฟอง ประกอบกับฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ไดประมาณการยอดเงินท่ีอาจารย ดร.
นายแพทยปรัชญะพันธุ  เพชรชวย จะตองชําระ ณ วันท่ี 
21 กันยายน 2560 จํานวน 13,902,612.34 บาท ดังน้ัน            
จึงขอใหประมวลขอเท็จจริงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาตอไป 

    สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรได นําผล 
การประมวลขอเท็จจริงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาในการประชุม เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2561 แลวโดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหรอผล             
การพิพากษาของศาลปกครอง และหากมีผล          
ก าร พิ พ ากษ าของศาลปกครองแล วขอ ให
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 

 

2. โครงการพัฒนาคุณวุฒิสําหรับพนักงานสายวิชาการ 
    ตําแหนงอาจารย 
     เห็นชอบหลักการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณวุฒิ
สําหรับพนักงานสายวิชาการ ตําแหนงอาจารยตามท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
     (1 ) โครงการทุ นศึ กษาต อระดั บปริญ ญ าเอก  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
     (2) โครงการทุนทดแทนสําหรับบุคคลท่ีกําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก ณ  ต างประเทศ มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 
     (3) โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาขาดแคลน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    

     มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เพ่ือใชเปน
แนวปฏิบัติตามหลักการดังกลาว จํานวน 3 เรื่อง 
ดังน้ี  
     1. ประกาศฯ เรื่องการพัฒนาบุคลากร สาขา
ขาดแคลน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
     2 . ป ระกาศฯ  เรื่ อ ง ทุ นศึ กษ าต อ ระดั บ  
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวน 
ค าธรรม เนี ยมการศึ กษ า  สํ าห รับ พนั กงาน          
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
     3. ประกาศฯ เรื่องทุนทดแทนสําหรับผูท่ีกําลงั
ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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3. การกําหนดคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษ 
   แกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  
     เห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษ          
แกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป พ.ศ. 
2560 เพ่ือเปนกลไกในการสงเสริมใหพนักงานพัฒนา
ภาษาอังกฤษและสามารถใช ทักษะในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาตามนโยบาย
รัฐบาล  

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม
แลว ดังน้ี 
     1. ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑการจาย
ค าตอบแทนพิ เศษด านภาษาอังกฤษให แก
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 และ
เวียนแจงใหพนักงานทราบแลว 
     2. ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 16 
มีนาคม 2561 พนักงานไดยื่นขอรับคาตอบแทน 
จํ าน วน  12  ค น  โดยม ห า วิท ยาลั ย ได จ าย
คาตอบแทนแลว จํานวน 11 คน และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 คน 

 

4. หลักเกณฑการคิดคาประสบการณการทํางาน 
   ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
     กําหนดใหมีหลักเกณฑการคิดคาประสบการณ        
การทํางานพนักงานสายปฏิบัติการฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยขอใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปปรับแกไขหลักเกณฑในการคิดคาประสบการณของ
พนักงานสายวิชาการเพ่ิมเติม และใช เปนแนวทาง
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และออกประกาศฯ เพ่ือถือ
เป นแนวปฏิ บัติ ต อไป ท้ั งน้ี  ให มี ผล บั งคับใชตั้ งแต
ปงบประมาณ 2561 เปนตนไป 

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน  
ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เรียบรอยแลว 
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5. การกําหนดคุณวุฒิปริญญาตรีในการจางงาน 
   ชาวตางประเทศ 
     5.1 กําหนดคุณวุฒิในการจางงานชาวตางประเทศ          
ท่ีไมเปนเจาของภาษาใหบรรจุดวยคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี และใหคิดคาประสบการณการสอนทุกระดับ
ไมเฉพาะการสอนในระดับอุดมศึกษาเทาน้ัน     
     5.2 กํ าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของอาจารย          
ชาวตางประเทศคุณวุฒิปริญญาตรี โดยใหในอัตรารอยละ 
75 ของอัตราเงินเดือนเริ่มตนพนักงานสายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท ในอัตรา 21,000 บาท
ตอเดือน 

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบรรจุแตงตั้งและ
กําหนดอัตราเงินเดือนของอาจารยชาวตางประเทศ
คุณวุฒิปริญญาตรีตามแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ 
ไดใหไวเรียบรอยแลว 

 

6. หลักการชดใชทุนผูท่ีจะเขามาเปนพนักงาน 
   มหาวิทยาลัยและมีภาระผูกพันจะตองชดใชทุนคืน 
   แกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดเดิม 
     เห็นชอบในหลักการชดใช ทุนผู ท่ีจะเขามาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยและมีภาระผูกพันจะตองชดใชทุน
คืนแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดเดิม 
เพ่ือบรรจุเขาปฏิบัติงานตามความตองการของมหาวิทยาลัย 
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
โดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังน้ี 
   1) คุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาเปนพนักงานจะตองมี
อายุไมเกิน 45 ป 
   2) เปนผู ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
ตางประเทศ หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในประเทศ แลวไดศึกษาตอระดับหลังปริญญาเอก           
จากตางประเทศ 
   3) กําหนดวงเงินในการชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย 
เพ่ือไปชดใชทุนและหรือเบ้ียปรับแกสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดเดิม ไมเกิน 3.5 ลานบาท และ
จะตองชดใชทุนคืนแกมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือ
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    กรณีท่ีวงเงินในการชวยเหลือฯ เกิน 3.5 ลานบาท  
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการชดใชทุนคืนแกสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐตนสังกัด เพ่ือบรรจุบุคลากร           
เขาปฏิบัติงานตามความตองการของมหาวิทยาลัย  
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เรียบรอย
แลว 
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7. หลกัเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   พนักงาน  
    เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 
2561  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตรอบปการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561 เปนตนไป 

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ       
2561 เรียบรอยแลว โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 
รอบปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2561  เปนตนไป 

 

8. หลักเกณฑการแตงต้ัง และอัตราเงินสมนาคุณ 
    ท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 
    เห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑการแตงตั้ง 
และอัตราเงินสมนาคุณท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561  
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
     
 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
2/2561 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ไดมีมติ ดังน้ี        
(1) ใหออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑการแตงตั้ง และอัตราเงินสมนาคุณ         
ท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 2561 เปนตนไป และ          
(2) ขอใหไปพิจารณาวามหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ 
เรื่องใดบางท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันกับประกาศฯ 
เรื่องน้ี แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบใหออกเปนระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศสภามหาวิทยาลัย แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสมตอไป  

 

 
3.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  จํานวน 6 ประเด็น 
 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
     เห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังน้ี   
     1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ไดแก 
          (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร รูปแบบจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) 
          (2 )  ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ  (International 
Program) 
          (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียน
ศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 
          (4) รายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเหนือคาธรรมเนียม
การศึกษาลักษณะเหมาจาย 
          (5 ) ห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  
สาขาการจัดการน วัตกรรมและการพัฒ นาธุร กิจ 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) 
          (6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ประยุกต หลักสูตรนานาชาติ (International Program) 
     1.2 คาธรรมเนียมในการบริการรถโดยสารขนสง
ส า ธ า ร ณ ะ ภ าย ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (Shuttle Bus)             
ภาคการศึกษาละ 400 บาท 
    ท้ังน้ี ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

    สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาธรรมเนียมในการบริการ          
รถโดยสารขนสงสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย
ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอเรียบรอยแลว 
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2. การปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
   คัดเลือกใหเอกชนรวมลงทุนในมหาวิทยาลัย 

     เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานและสอดรับ
กับการดํ า เนิ น งานของหน วยงานต าง  ๆ  ภ าย ใน
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบใหปรับ 
แกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย  
และมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
     (1) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การให เอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีบังคับใช
อยูในปจจุบันมีขอกําหนดและรายละเอียดครอบคลุมแลว 
     (2 ) การร วมลงทุน โดยภาค เอกชนไม ค วรม า
ดําเนินการดานการเรียนการสอนและการวิจัยเน่ืองจาก
เปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
     (3) กรณีดําเนินการรวมลงทุนกับเอกชนแลวมีรายได
สุทธิจะตองจายภาษี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรกําหนด
ขอบเขตและหลักเกณฑการปฏิบัติใหชัดเจนกอนเจรจา
ขอตกลง  
     (4) สําหรับวงเงินท่ีจะใหเอกชนรวมลงทุนกับเอกชน
คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหปรับเพ่ิมจากเดิม เปนดังน้ี 
          (4.1) ขอ 1.8 เดิม “หนวยงานใดท่ีตองการเสนอ
โครงการท่ีจะใหเอกชนรวมลงทุนอันมีมูลคาต่ํากวา       
หารอยลานบาท” เปน “… มูลคาต่ํากวาหน่ึงพันลาน
บาท” 
          (4.2) ขอ 8.2  เดิม “กรณีการใหเอกชนรวมทุน
อันมีมูลคาสูงกวาหารอยลานบาท” เปน “… มูลคา         
สูงกวาหน่ึงพันลานบาท” 
     ท้ังน้ี ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ แลว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
พิเศษ/2560 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2561 ไดมีมติ
อนุมัติ ใหออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ          
และวิธีการคัดเลือกการให เอกชนรวมลงทุน            
ในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการฯ นําเสนอ 

 

3. การตอสัญญาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
   จํานวน 2 บริษัท (บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
   และ บลจ. กสิกรไทย จํากัด) และการปรับนโยบาย 
   การลงทุนและขอจํากัดการลงทุนการบริหารเงินของ 
   มหาวิทยาลัยโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
       เห็นชอบใหตอสัญญาบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด ไปอีกบริษัทละ 1 ป และ
ใหฝายเลขานุการฯ ขอขอมูลจาก บลจ. เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนจากเดิมไม
เกินรอยละ 15 เปนรอยละ 20 หรือรอยละ 25 ท้ังน้ี 
ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
6/2560 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ไดมีมติ
อนุมัติใหมหาวิทยาลัยตอสัญญาบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  และ
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  
โดยใหตอสัญญาไปอีกบริษัทละ 1 ป  ตามท่ี         
คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
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4. งบการเงินของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 
     เห็นชอบงบการเงินฯ โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
     (1) รายการผูกพันกันเหลื่อมป มียอดคางจํานวนมาก
และคางมาหลายป โดยเฉพาะลูกหน้ีโครงการวิจัย ขอให
มหาวิทยาลัยเรงรัด ติดตาม และกําหนดระยะเวลา           
ใหชัดเจน 
     (2) ขอใหมหาวิทยาลัยแยกงบทางการเงินของ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ออกจากงบการเงินของ
มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี เพ่ือจะไดเห็นผลการดําเนินงาน           
อยางชัดเจนและขอใหเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ 
     (3) ลูกหน้ีนักศึกษาท่ีเปนผู กูยืมเงินกองทุนกูยืม 
เพ่ือการศึ กษา (กยศ .) มหาวิทยาลั ยควรทบทวน
กระบวนการดําเนินการ และกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน
ในการสงขอมูลใหกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหไดรับ
เงินท่ีรวดเร็วข้ึน 
     ท้ังน้ี ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
6/2560 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ไดรับทราบ
งบการเงินของมหาวิทยาลัย  ป งบประมาณ  
2560 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ตามท่ี
คณ ะกรรมการฯ  นํ าเสนอ  และเห็ นชอบให
มหาวิทยาลัยสงตอไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตอไป  

 

5. โครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยบริเวณ 

    ดานหนามหาวิทยาลัย 
     เห็นชอบโครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยบริเวณ
ดานหนามหาวิทยาลัย โดยใหมหาวิทยาลัยกําหนด TOR 
ขอบเขตและลักษณะโครงรางรูปแบบอาคาร โดยการ
กอสรางขอใหเนนคุณภาพ ภูมิสถาปตยกรรมใหสวยงาม 
ซึ่งหากภาคเอกชนไดยื่นขอเสนอเพ่ือรวมลงทุน ขอให
นําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ           
อีกครั้งหน่ึง 

     อยูระหวางการออกประกาศเชิญชวนให
ผูสนใจเขารวมทุนในโครงการดังกลาว 

 

6. โครงการรวมทุนกับเอกชนภายในมหาวิทยาลัย  
     เห็นชอบโครงการรวมทุนกับเอกชนในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
        (1) โครงการรวมทุนกอสรางหอพักดานหนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
        (2) โค ร งก า ร ร ว ม ทุ น ก อ ส ร า ง โซ ล าฟ าร ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     ท้ังน้ี ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติอนุมัติ ในหลักการ
โครงก ารร วม ทุ นก อ สร างหอ พั กด านห น า
มหาวิทยาลัย และโครงการรวมทุนกอสรางโซลา
ฟารมฯ โดยให นําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และใหดําเนินการ
ตามขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  จํานวน 3 ประเด็น 
 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. โครงสรางงานและกรอบอัตรากําลัง 
   ของหนวยตรวจสอบภายใน 
      ขอใหหนวยตรวจสอบภายในจัดทําโครงสรางงาน 

     มหาวิทยาลัยโดยสวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกรไดนําเรื่องโครงสรางของหนวยตรวจสอบ
ภายในและการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของเจาหนาท่ี

 
 

 124 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
กรอบอัตรากําลัง รายละเอียดคุณบัติและภาระงานของ
แตละตําแหนงของหนวยตรวจสอบภายใน ตามแนวทาง
ท่ีท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบไว แลวนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังตอไป   

ของหนวยตรวจสอบภายใน เสนอคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 และสําหรับเรื่องกรอบอัตรากําลังของ
หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยจะได
พิจารณาหลังจากได พิจารณาเรื่องโครงสราง       
เสร็จแลว ท้ังน้ี ในเบ้ืองตนคณะกรรมการพิจารณา
ภาระงานฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 
9 เมษายน 2561 ไดพิจารณาเห็นถึงความจําเปน
ท่ีจะตองมี เจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาท่ีปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา ไปกอน โดยจะ
เรียกบรรจุในปงบประมาณ 2562 

2. หลักเกณฑและวิธกีารปฏิบัติในการดําเนินการ 
    เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนของมหาวิทยาลัย 
     ขอใหฝายเลขานุการฯ พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
ของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหไว 
และสงไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฯ 
ดังกลาว ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายไวตอไป 

     ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํา (ราง) หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติ ในการดําเนินการเก่ียวกับ    
เรื่ อ งรอ งเรียนของมหาวิทยาลั ย  เสนอต อ       
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 

 

 
5.  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  จํานวน 3 ประเด็น 

 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํา Risk map เพ่ือเช่ือมโยง

มุมมองตาง ๆ ท้ังแผนยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
พรอมท้ังเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมท้ังหมดใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะชวยใหเห็นมุมมอง
ความสัมพันธและลําดับความสําคัญของความเสี่ยงตาง ๆ 
เพ่ือใชประโยชนในการบริหารตอไป  

     ม ห า วิท ย าลั ย ได จั ด ทํ า  Risk Map เ พ่ื อ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรกับแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยระบุถึงความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
และโครงการ/กิจกรรม รวมถึงผู รับผิดชอบ    
โดย ใน เบ้ื อ งต น ได ผ านความ เห็ นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2561 
กอนท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือขอความเห็นในการ
ประชุมครั้งตอไป 

 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับนักศึกษา 
     2.1 ขอใหรายงานความกาวหนาในการรับนักศึกษา
ใน ร ะบ บ  TCAS โดยแยกเปนรายสํ านั ก วิชาและ
เปรียบ เทียบ เป าหมายตามแผนการรับ นักศึ กษา         
ใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

     ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอขอมูลจํานวน
ผูสมัครเพ่ือเขาศึกษาตอ ในปการศึกษา 2561 
ตามระบบการรับนักศึกษารูปแบบใหม (TCAS)  
ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 และไดนําเสนอขอมูล
เพ่ิ ม เติม เก่ียวกับ  GPA ระดับมั ธยมแรกเข า 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนนักศึกษาตกออก 
รอยละการตกออก โดยเปรียบเทียบปการศึกษา 
2558  2559 และ 2560 ซึ่งจากขอมูลดังกลาว 
พบวา ในป 2560 มีการตกออกของนักศึกษา
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2  มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
รวมถึงเรงสรางและปรบัปรุงภูมิทัศนและความปลอดภัย       
เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน และทําใหผูปกครอง
เกิดความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาเรียน         
มากยิ่งข้ึน  

เพียงรอยละ 4.36 ซึ่งลดลงจากป 2559 ท่ีมีการ
ตกออกถึงรอยละ 15.20 ซึ่ งเปนผลมาจาก
มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับ
สมัครในป 2560 โดยกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ผลการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน ท้ังน้ี ในการ
กําหนดคุณสมบัติดังกลาวอาจจะทําใหการรับ
สมัครนักศึกษาทําไดยากข้ึน มีขอจํากัดมากข้ึน 
แตมั่นใจไดวานักศึกษาท่ีรับมาน้ันเปนนักเรียนท่ีมี
คุณภาพและสามารถศึกษาไดตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยใหลดปญหาการตกออกของ
นักศึกษาใหลดลงได 
         มหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร ดวยเคมเปน Walailak Land 
of Glory เพ่ือสื่อสารสิ่งดี ๆ ความสวยงามของ
มหาวิทยาลัยสูสังคมภายนอกผานกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การประกวดภาพถาย การทําสื่อวีดิทัศน และ
สื่ อ  Social Media เป นต น  นอกจาก น้ี ยั งได
ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนใหมีความสวยงาม       
น าอยู มากยิ่ ง ข้ึน อาทิ เชน  อาคารเรียนรวม         
ศูนยกีฬาและสุขภาพ สวนดานหนาอาคารไทยบุรี 
สวนวลัยลักษณบริเวณทางเขามหาวิทยาลัย        
เปนตน รวมถึงสื่อสารภาพลักษณสถานท่ีซึ่งได
ปรับปรุงใหมใหสวยงาม ผานสื่อตาง ๆ เพ่ือให
บุ คคล ท่ั ว ไป ได รับ ท ราบ ความ เป น ไปของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
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ข.  ท่ีสืบเนื่องจากปงบประมาณ 2560 
   ในปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)  สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา          
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติท่ีประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญ รวมท้ังสิ้นจํานวน 50 ประเด็น มหาวิทยาลัย         
ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 45 ประเด็น คิดเปนรอยละ 90.00 และกําลังดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น คิดเปน
รอยละ 10.00 

 

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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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              

 

 128 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

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 หรือเปนอาจารยของสํานักวิชา
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 
         3. สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2561 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นํ า เส น อ  คื อ  ให ร อ ผ ล ก าร พิ พ าก ษ าขอ ง         
ศาลปกครอง และหากมีผลการพิพากษาของ   
ศาลปกครองแลว ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

     

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  การเพ่ิ มจํ านวน นั กศึ กษามาก ข้ึ นจะเป น 
การยกระดับของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน และเปนทิศทาง 
ท่ีดีของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

     มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการปรับกลยุทธ 
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทบทวน
ความสามารถในการรับนักศึกษาของสาขาวิชา          
ท่ีมีความโดดเดนและเปนท่ีตองการของตลาด 
แรงงาน  
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     8.2 สาขาวิชาท่ีเปนจุดหลกัหรือจดุแข็งของมหาวิทยาลัย 
คือ สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังน้ัน การเพ่ิม
จํานวนการรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวถือวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในทิศทางท่ีถูกตองแลวและ
สาขาวิชาท่ีเปนจุดหลักหรือจุดแข็งรองลงมาคือสาขาวิชา
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

     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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แพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ หรือเปนนักเรียน
ทุนไปศึกษาตอในตางประเทศ หรือตอยอดในระดับ
ปริญญาโทและเอกเพ่ือศึกษาวิจัย 
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 
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(จริยธรรม ทรัพยากรมนุษย การเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพ สัตวทดลอง ความปลอดภัยของหองแลป) 
และบูรณาการทรัพยากร อาคารวิจัยวิทยาการ
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 ขอใหระบุวัตถุประสงคสําหรับกองทุนตาง ๆ  
ให ชัด เจน  และในส วนของกองทุน เงินบริจาค ท่ีมี
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

     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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สอดคลองตรงกันหรือไมอยางไร ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับแกไขระเบียบฯ ฉบับใด ขอใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
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

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ไดพยายามสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกใหเพ่ิมมากข้ึนและใชศูนยความเปนเลิศ
จํานวน 10 ศูนยของมหาวิทยาลัยเพ่ือ เปน
ชองทางใหอาจารยไดเขามารวมทํางานวิจัย  
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ขอจํากัดในการหากลุม/เครือขายเพ่ือทําวิจัย ดังน้ัน ขอให
มหาวิทยาลัยตระหนักในเรื่องน้ีและหาแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป 
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  

      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 
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ขอใหติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
     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 

กันยายน  2560 เรียบรอยแล ว  และได นํ า
ขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

 
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) 

     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 
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และความเปนเลิศทางวิชาการ อีกท้ังเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยทํางานวิจัย
และพัฒนางานทางวิชาการมากยิ่งข้ึน แลวสามารถนําผลงาน
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
ตาํแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. .... ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

วันท่ี 9 กันยายน 2560 ไดมีมติอนุมัติ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
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 
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4. การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงต้ัง      
   การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  
   และการกําหนดสาขาขาดแคลน เพ่ือเสริมสราง 
   ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในการสรรหา 
   บุคลากรสาขาขาดแคลน 
     เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้งและ
กําหนดคาตอบแทนพนักงานและกําหนดสาขาขาดแคลน
เพ่ือใชเปนแนวทางและเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
สรรหาบุคลากรสาขาขาดแคลนเขาสูมหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตรแนวนโยบายมหาวิทยาลัย  

     มห า วิท ย าลั ย ได อ อ กป ระกาศฯ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้ง การกําหนด
อัตราเงินเดือน ค าตอบแทนพนักงาน และ             
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 

     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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Performance Organization) คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลไดมีมติ เห็นชอบระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีอธิการบดีเสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัย
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

     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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กําหนดโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ
พนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยฯ ท้ังระบบ  

 

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

 
     มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทํา
หน าท่ี วิ เคราะหขอมูล ท่ี เก่ียวของในทุกดาน 
อยางเปนระบบ และไดนําเสนอคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลว หลังจากน้ี         
จะนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
เพ่ือพิจารณา คาดวาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาภายในสิ้นปงบประมาณ 2561 

 

14. การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิ 
     ของตําแหนงทางวิชาการ 
     ขอใหมหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดและศึกษา
วิเคราะหการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดตามคุณวุฒิ 
ท้ังระบบ แลวนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาใหม
อีกครั้ง 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 

 
     มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลนําเสนอ 
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         2.5) ควรกําหนดมาตรการ/เง่ือนไขเวลาการเขาสู
ตําแหนง/เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
         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 คณะกรรมการฯ       
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 
ไดมีมติเห็นชอบการปรับองคประกอบคณะกรรมการ      
สรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการฯ ใหม 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          
คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบการปรับองคประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ
ใหม 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  
     คณะกรรมการฯ ไดมีมติ เห็นชอบระบบการจาง
พนักงานสัญญาประจํา ตาม (ราง) ประกาศฯ  เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการทําสัญญาจางพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป  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 
     เห็นชอบหลักเกณฑและเง่ือนไขการจายคาตอบแทน
พิเศษหรือโบนัส สําหรับพนักงานท่ีผ าน เกณฑ การ
ประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม ตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยใหม ีผลบังค ับใชตั ้งแต วันที ่ 1 ตุลาคม 
2560 ห รือตามรอบป การ ข้ึน เงิน เดื อน  ประจํ าป
งบประมาณ  2561 เปนตน ไป  และมอบหมายให
มหาวิทยาลัยจัด ทําประกาศฯ ตามขอสั งเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ พรอมกับวาระเรื่องการขอ
อนุมั ติ วงเงินการ ข้ึน เงิน เดื อนพ นักงาน  ประจํ าป
งบประมาณ 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 
     คณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อ
วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติขอใหมหาวิทยาลัยศึกษา
วิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการขยายอายุ เกษียณของ
พนักงานท่ีทํางานลักษณะตางกัน และระบบการจาง          
ผูเกษียณอายุในชวงกลุมอายุตั้งแต 60 - 65 ป และการจาง          
ผูเกษียณอายุหลัง 65 ปข้ึนไป  

     มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบฯ วาดวยการจาง
ผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2511  ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

20. การกําหนดกรอบตําแหนงและสดัสวนภาระงาน 
       ตําแหนงบริหารจัดการ  
     คณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี  5/2560         
เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบเกณฑ            
การกําหนดกรอบอัตรากําลั งตํ าแหน งบริหารจัดการ 
(หั วหน างาน หั วหน าฝ าย และหัวหน าสวน) ตาม ท่ี
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                 
2 ฉบับประกาศใชเมื่อวันท่ี  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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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 วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสด ุ

 
 
     หนวยตรวจสอบภายในไดนําขอเสนอแนะ       
ในเรื่องน้ีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

 

 147 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
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 
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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 
ขอให ศูนย เทคโน โลยีดิ จิ ทั ลดู แลระบบ อีเมล ของ

 
     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

 

 148 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2561 

มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
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
ความชวยเหลือใหมีความครบถวน ท้ังเบอรโทรศัพท
ภายในเพ่ือแจงเหตุ และเบอรโทรศัพทภายนอกเพ่ือการ
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 
 
 
 
 
     มหาวิทยาลัยไดฝกซอมอพยพหนีไฟใน          
3 หนวยงานท่ีสําคัญ  ไดแก  หอพักนักศึกษา        
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และหองทดลอง
วิทยาศาสตร ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 
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ในบางพ้ืนท่ีควรใหความสําคัญและระบุแผนการดูแล

เปนพิเศษ เชน หอพักนักศึกษา ใหตรวจตราอยูเสมอ 

โดยเฉพาะเวลากลางคืน เน่ืองจากเปนแหลงเสี่ยงท่ีมี

นักศึกษาอยูรวมกันจํานวนมากนอกจากน้ี การซอม

อพยพหนีไฟของหอพักหากฝกซอมในชวงเวลากลางคืน

ดวย จะชวยใหการจําลองเหตุการณสมจริงยิ่งข้ึนและ

สามารถเตรียมความพรอมของนักศึกษาไดมากข้ึน 

     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 กรกฏาคม 2560 ณ หองไทย
บุรี อาคารไทยบุรี จํานวนผูเขาอบรม 1,056 คน จัด
ซอมหนีไฟ วันอังคารท่ี 11 และวันพุธท่ี  12 
กรกฏาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการเคมี  อาคาร
เครื่องมือฯ 7 จะซอมหนีไฟอีกครั้งในเทอม 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
หนวยงานท่ีเก่ียวของดานวินาศภัยหรือการทหารของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะ  

(3) ควรมีข้ันตอนการซักซอมรับมือ และดําเนินการ
ซักซอมรับมือตามแผนฯ ตอไป 
 

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแผน
เหตุการณ วินาศกรรม การกอความไมสงบ         
เหตุระเบิด โดยเพ่ิมเติม แผนรับมือเหตุการณ 
การกอการราย เพ่ิมเติมขอมูลการติดตอหนวย
เก็บกูระเบิด EOD  รวมถึงการซักซอมรับมือ           
ท้ังน้ี ไดนําเสนอแผนบริหารจัดการเหตุการณ
วินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด            
ฉบับแกไข  ในการประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อ
วันท่ี 26 มกราคม 2560 แลว และไดมอบหมาย
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
ตอไป 
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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 

     มหาวิทยาลัยได จัด ทําระดับความ เสี่ ยง        
ท่ียอมรับได ระดับเบ่ียงเบนท่ียอมรับได และ
ตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ KRI  โดยนําเสนอ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือพิจารณา เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งใน
เบ้ืองตนประธานกรรมการฯ ไดมอบหมายให         
ภญ.วีระมล มหาตมวดี กรรมการฯ พิจารณาใน
รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่ง ภญ.วีระมล มหาตมวดี 
ไดขอใหมีการแกไขรายละเอียดของ KRI ขณะน้ีอยู
ระหวางการปรับปรุงขอมูล  

 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับนักศึกษา 
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระบบใหม (TCAS) 

ซึ่งจะนํามาใชในปการศึกษา 2561 จะมีการรับคัดเลือก
นักศึกษาเปน 5 รอบ โดยในแตละรอบจะเปนการ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธท่ีแตกตางกันในการรับ
นักศึกษาในแตละรอบ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมโอกาสในการ
รับนักศึกษาไดมากข้ึน  

     ฝายเลขานุการฯ ไดขอใหผูอํานวยการศูนย 
บริการการศึกษานําขอมูลกลยุทธเขาศึกษาตอ
ระบบใหม (TCAS) เสนอตอคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทราบและให
ขอเสนอแนะ เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560  
     ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอความกาวหนา
การรับ สมั ค ร นั กศึ กษ ารอบ แรก  Portfolio  
(ครั้งท่ี 1) ตอคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ในการประชุม เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 
2560 เพ่ือนําเสนอความกาวหนา 
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มติท่ีประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
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  

     สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดมีแผนงาน
ในการจัดฝกอบรม/กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง 
ความจงรักภักดีภายในองคกรของพนักงาน  
และคาดวาจะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 
2561 
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  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามผลการตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 2558 
ตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  จํานวน 5 ประเด็น ไดแก 
 

 1.  กรณีลูกหนี้คางนาน  
 สวนการเงินและบัญชีไดดําเนินการติดตามการดําเนินการเก่ียวกับลูกหนี้คางนานจากสวนนิติการ 
ซ่ึงสวนนิติการมีหนังสือ ศธ 57041302/470 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เรื่องรายงานความคืบหนากรณีลูกหนี้
คางนาน    
  (1)  ลูกหนี้การคา 
    -  รายนายเกรียง วริชั คางชําระต้ังแตป 2549 – 2550 จํานวนเงิน 31,521.00 บาท สวนนิติการ
ไดพยายามติดตามหนี้จนถึงท่ีสุดแลว ซ่ึงหากดําเนินการยื่นฟองคดีอาจทําใหมหาวิทยาลัยมีคาใชจายใน 
การดําเนินการเกินยอดหนี้ จึงเห็นควรตัดเปนคาใชจาย และสวนการเงินฯ ไดดําเนินการตัดลูกหนี้เงินยืม 
ทดรองจายเปนคาใชจายแลวตามความเห็นนิติกร   
   -  รายอาจารยมณฑา พลายดวง  คางชําระตั้งแตป 2559 จํานวน 4,000 บาท ซ่ึงเม่ือวันท่ี 
13 พฤษภาคม 2559 ศูนยหนังสือฯ มีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายบริหารเพ่ือขออนุมัติตัดลูกคาคางชําระเปน
หนี้สูญ และมอบใหสวนนิติการดําเนินการตอ แตระยะเวลาไดลวงเลยมานานและยังไมปรากฏวาไดมี 
การดําเนินการใดตอ ขณะนี้ศูนยหนังสือฯ จึงไดจัดทําหนังสือถึงสวนนิติการเพ่ือเรงรัดการดําเนินการกรณี
ดังกลาว 
   -  รายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ไดชําระเงินครบถวนแลวเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559  
  (2)  ลูกหนี้อ่ืน 
   -  รายบริษัท สตีค จํากัด อยูระหวางการดําเนินการเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
เพ่ือใหความเห็นชอบปรับลูกหนี้บริษัท สตีค จํากัด จํานวน 644,140.00 บาท เปนคาใชจาย  
   -  รายนางศิริภัสสร ศิริกุลสถิตย สวนนิติการไดยุติการบังคับคดีชั่วคราว เนื่องจากลูกหนี้ราย
ดังกลาวเปนบุคคลลมละลายในศาลลมละลายกลาง ท้ังนี้ สวนนิติการจะดําเนินการสืบทรัพยทุกป จนกวาจะ
ครบระยะเวลาบังคับคดี 
  (3)  ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

-  รายนายโอภาส เพชรเศรษฐ คงคางเงินยืมทดรอง จํานวน 2 สัญญา เปนเงิน 146,000.00 บาท 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรางฟองคดี 

-  รายนางสาวอุบลวรรณ นพรัตน คงคางเงินยืมทดรอง จํานวน 2 สัญญา เปนเงิน 
129,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางรอคําสั่งอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

-  ราย นางสาวนันทวัน แกวยัง ดําเนินการตัดเปนหนี้สูญแลว เนื่องจากยอดจํานวนดังกลาว
ศาลไดมีคําพิพากษาแลว และสวนนิติการไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของบุคคลดังกลาวแลวแตปรากฏวา
ไมพบทรัพยสินแตอยางใด  

-  รายนายชัยรัตน แซสุ จํานวน 117,729.20 บาท ชําระคืนเงินคงคางครบถวนแลว 
-  นายธนพิพัฒน สัมพันธวงศ จํานวน 91,350 บาท ชําระคืนเงินคงคางครบถวนแลว 

  (4)  ลูกหนี้นักศึกษา จํานวน 4,172,058.24 บาท ไดชําระแลว 1,706,950 บาท และสวนท่ี
เหลืออยูระหวางสวนนิติการจัดสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม โดยสวนนิติการไดมีหนังสือ ศธ 57041302/310 
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เพ่ือรายงานความคืบหนา กรณีติดตามหนี้นักศึกษา กองทุนเงินกูยืมกองทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือดําเนินการติดตามหนี้นักศึกษาจํานวน 50 ราย กรณีรายท่ีมีเอกสารครบถวน 
จํานวน 38 ราย และรายท่ีเอกสารบกพรอง จํานวน 12 ราย (ยังไมออกหนังสือบอกกลาวทวงถาม) 
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 2.  การเบิกจายคาอาหารในการจัดกิจกรรมวันรับหมวกของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
   จากการตรวจสอบงบการเงิน สตง.ไดใหขอเสนอแนะ คือขอใหผูมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ      
ใน การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการ    
ในปงบประมาณตอไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราการเบิกจาย
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรบัการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน พ.ศ. 2559 มีผล
ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป   
 
 3.  การจัดสัมมนาการวัดผลและประเมินผลทะเบียนการศึกษาท่ัวประเทศ 
 สวนการเงินและบัญชีไดติดตามการดําเนินการกรณีดังกลาว โดยหาแนวทางเพ่ือกําหนด
ผูรับผิดชอบในการเรียกคืนเงินคาใชจายในการสัมมนาโครงการเครือขายระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 รวมกับสวนนิติการ ซ่ึงเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 สวนนิติการมีหนังสือ        
ท่ี ศธ 57041302/604 เรื่อง แจงผลการดําเนินการเรื่องการเรียกเงินคืน กรณีไมสามารถเบิกจายได โดยฝาย
ทะเบียนและบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา ไดมีหนังสืออุทธรณการเรียกคืนเงินคาใชจาย และขณะนี้อยู
ระหวางสวนนิติการจัดทําหนังสือเพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายตออธิการบดี      
 
 4.  การเบิกจายเบ้ียเล้ียงพนักงานรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีปกครองท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีใน
มหาวิทยาลัย 
 สตง. ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนจากขาราชการ 5 ราย เนื่องจากการจายเงินขางตน
เปนการจายเงินตามสัญญา ไมตรงตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑและอัตรา 
การจายเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศ ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 นั้น สวนการเงินและบัญชีไดมี
หนังสือติดตามไปยังสวนทรัพยามนุษยและองคกร ท่ี ศธ 57040102/4236 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือขอ
รายละเอียดการขออนุมัติขาราชการปฏิบัติงาน กรณีไมมีขอใหเรียกเงินคืนจากขาราชการ 5 ราย แตยังไมมี
ความคืบหนาในการดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางติดตามทวงถามไปท่ีสวนนิติการอีกครั้ง      
 
 5.  กรณีลูกหนี้ทุนวิจัย มีหนี้คางนานจํานวนสูงมาก 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมียอดลูกหนี้โครงการวิจัย คงเหลือตามบัญชีจํานวน 
139 โครงการ จํานวนเงิน 27,534,309.21 บาท ซ่ึงจากการติดตามของสวนการเงินและบัญชี ปจจุบัน         
ณ เดือนเมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้โครงการวิจัย เหลือเพียง 7,588,331.01 บาท   
 

 ท้ังนี้สวนการเงินและบัญชีไดจัดทํารายงานการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบงบ
การเงิน ประจําป 2558 ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เสนอตออธิการบดีทราบ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2561 
ในเบื้องตน   
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คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป และวงจรการปฏิบัติงาน  ไวดังนี้            
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

รอบคร่ึงแรก

ปีงบประมาณ      

รอบคร่ึงหลงั

ปีงบประมาณ 

กรอบการปฏบัิติงาน 

22 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 

9 พ.ย. 61 30 ม.ค. 61 

30 มี.ค. 61 
 

30 มี.ค. 61 

2 พ.ย. 61 
 

11 เม.ย. 61 
 

9 พ.ย. 61 
 

22 พ.ค. 61 
 

15 พ.ย. 61 
 

9 มิ.ย. 61 
 

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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รายนาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  
 1.  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ      ประธานกรรมการ 
 2.  นายนพพร  พิชา      รองประธานกรรมการ 
 3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อานันท  กาญจนพันธุ  กรรมการ 
 4.  ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล     กรรมการ 
 5.  นางปทมา  ถวยงาม      กรรมการ 
 

 
รายนามฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

1.  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการคณะกรรมการฯ  
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด) 
2.  ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน            ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
     (นางปรีดา  โชติชวง) 
3.  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
     (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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