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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
รอบคร่ึงแรกของปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)  

 

เสนอ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 

 การดําเนินงานในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (คณะกรรมการฯ) นอกจากไดติดตามผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการฯ ยังมีภารกิจสําคัญท่ีไดรับมอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกเรื่อง
หนึ่ง คือ การพิจารณาปรับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซ่ึงหลักเกณฑ
ดังกลาวมีเปาหมายใหการตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลงานมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ
เพ่ือใหม่ันใจไดในคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ   

ในสวนของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ขอนําเสนอดังนี้  

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแผนงบประมาณ 

 คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดหลักไวจํานวน 92 ตัว ขณะท่ีจัดทํารายงาน
ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานไดแลวจํานวน 45 ตัว  มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานรอยละ 100 
ข้ึนไป จํานวน 18 ตัว และตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 100 จํานวน 27 ตัว สวนตัวชี้วัดท่ีเหลือ
จํานวน 47 ตัวจะรายงานไดในรอบรายไตรมาส 4  
 ในปงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยไดประมาณการรายรับ จํานวน 2,756.78 ลานบาท  โดยในรอบครึ่ง
ปงบประมาณมีรายรับจริง จํานวน 2,272.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.42 ประกอบดวย รายรับจากงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 1,893.65 ลานบาท (รอยละ 100)  และรายรับจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 
378.62 ลานบาท (รอยละ 43.87)  ซ่ึงพบวา รายรับจริงต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งไวคอนขางมาก ไดแก  
                1) รายไดจากคาธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ รับจริงรอยละ 26.28    
                2) รายไดจากหนวยวิสาหกิจ รับจริงรอยละ 36.52 และ  
                3) รายรับจากโครงการวิจัยรับจริงรอยละ 10.37  
ดวยเหตุนี้จึงมีขอสังเกตวา ประมาณการรายรับจากการดําเนินงานอาจจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
(ขอมูลจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 10 
เมษายน 2562)     
           สําหรับการใชจายงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจาย จํานวน 2,648.76               
ลานบาท ระหวางปฝายบริหารไดขออนุมัติปรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน ทําใหมีงบประมาณรายจายรวมท้ังสิ้น 
3,168.63 ลานบาท และไดใชจายงบประมาณรวมงบผูกพันไปแลว 2,030.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.07                   
ซ่ึงประกอบดวยคาใชจายงบบุคลากร งบดําเนินงาน จํานวน 661.65 ลานบาท และงบลงทุน จํานวน 1,368.43   
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ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 มีงบประมาณคงเหลือสําหรับการใชจายในปงบประมาณนี้อีก 1,138.55 ลานบาท              
ซ่ึงคาดวาสิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยสามารถใชจายงบประมาณไดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามท่ีไดระบุ            
ในแผนปฏิบัติการประจําป และกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ (ขอมูลจากการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เรงรัดการใชจายงบประมาณ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562) สรุปไดวา รายรับจริงท่ีต่ํากวา
ประมาณการท่ีกําหนดไวอาจสงผลกระทบตอแผนการใชจายงบประมาณประจําปได มหาวิทยาลัยจึงควร
ติดตามเรงรัดดานการรับวาจะสามารถดําเนินการรับจริงไดตามประมาณการท่ีวางไวหรือไม อยางไร และควร
พิจารณาทบทวนปรับแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับความเปนจริง และใชจายอยางเหมาะสม
ตอไป    

2. ความสําเร็จในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

 การขับเคลื่อนงานวิจัยและผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ ในระยะท่ีผานมาพบวา
มหาวิทยาลัยไดสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย โดยการสนับสนุนทุนวิจัยภายในเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจยัใหแก
คณาจารย รวมท้ังสรางระบบกระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยมากข้ึน เชน การใหคาตอบแทนผลงานตีพิมพ หรือ
การกําหนดภาระงานข้ันต่ํา ทําใหเกิดผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีผลงานตีพิมพเผยแพรจํานวน            
มากข้ึน จากการขับเคลื่อนนโยบายงานวิจัยทําใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยอยูในอันดับท่ีสูงข้ึนจากปท่ีผานมา 
โดยในป พ.ศ. 2562 SCIMAGO ไดจัดอันดับใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันท่ีมีผลงานวิจัยอันดับท่ี 7 
ของประเทศไทย อันดับท่ี 255 ของเอเชีย และอันดับท่ี 696 ของโลก (ป พ.ศ. 2561 อยูในอันดับท่ี 20 ของ
ประเทศไทย อันดับท่ี 314 ของเอเชีย และอันดับท่ี 714 ของโลก) รวมท้ังไดมีการจัดอันดับใหมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนสถาบันท่ีมีผลงานนวัตกรรมอยูในอันดับท่ี 6 ของประเทศไทย อันดับท่ี 148 ของเอเชีย และ
อันดับท่ี 429 ของโลก 

3. การเสริมสรางภาพลักษณองคกร 

อธิการบดีไดใชการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ สื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักใน           
วงกวางมากข้ึน ผานรายการ Talk with The President (Live) การสื่อสารภาพลักษณและเผยแพรขอมูล
มหาวิทยาลัยดานความเปนนานาชาติ การจัดทําเนื้อหาสื่อเอกสารภาคภาษาอังกฤษเผยแพรสูกลุมเปาหมาย
ผานทาง Walailak Channel ท่ีเปนชองทางการสื่อสารผานสื่อวิทยุโทรทัศนบนอินเตอรเน็ต รวมท้ังยังมีการ
สื่อสารผานทาง Facebook Pages  website และ YouTube จํานวน 11 รายการ ความยาวรายการละ             
5 - 10 นาที หมุนเวียนเผยแพรทุกวันจันทร - วันศุกร  ในรอบครึ่งปงบประมาณ 2562 มีการเผยแพรแลว             
รวม 84 ตอน รวมท้ังมีการขยายการสื่อสารภาพลักษณความเปนนานาชาติไปยังโรงเรียนในภูมิภาคตาง ๆ โดย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  International Cultural Camp และ  WU Young Ambassador Camp ส ง ผ ล ใ ห
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนท่ีรูจักในแวดวงนานาชาติรวมท้ังเปนท่ีสนใจตอกลุมเปาหมายมากข้ึนในระดับหนึ่ง   

 

การปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

1. การลงทุนเพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีเปด
สอนแลว คุณภาพของอาจารยผูสอนเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเปนอยางมาก จากขอเสนอแนะ
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ของนายกสภามหาวิทยาลัย ฝายบริหารไดนําระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานสากลและเปนท่ีนิยม
ใชกันโดยท่ัวไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) 
ประเทศอังกฤษ มาใช เปนเครื่องมือพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยให เปนคณาจารย มืออาชีพ                 
คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรจาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ
อังกฤษ มาอบรมอาจารยไปแลว 2 รุน รวม 120 คน ขณะท่ีจัดทํารายงานฉบับนี้ กําลังอยูระหวางการจัดอบรม
รุนท่ี 3 มีผูเขาอบรม 60 คน ผูท่ีผานการอบรมรุนท่ี 1 และไดยื่นใบสมัครรับการพิจารณารับรองคุณสมบัติจาก 
HEA ไดรับการรับรองในระดับ Senior Fellow จํานวน 11 คน ระดับ Fellow จํานวน 39 คน และอยูระหวาง
การรอผลการรับรอง จํานวน 10 คน สวนผูท่ีผานการอบรมรุนท่ี 2 อยูระหวางการเตรียมยื่นใบสมัครท่ีกําหนด
สงใบสมัครในวันท่ี 1 สิงหาคม ศกนี้ สําหรับอาจารยท่ียังไมไดเขารับการอบรม มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมให
ความรู ข้ันตน (Pre-UKPSF) ใหครบทุกคนแลว นอกจากนี้สําหรับอาจารยท่ีเขามาเริ่มปฏิบัติงานใหม 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหตองศึกษาถึงการจัดการสอนตามกรอบ UKPSF ข้ันตนดวยตนเองจาก online UKPSF 
self-learning และตองเขารวมอบรมเทคนิคการสอน การทําสื่อการสอนผาน eLearning  การอบรมการสราง 
VDO lesson การประยุกตใช Mobile applications ในการเรียนการสอน เปนตน 

 แมการดําเนินงานตาง ๆ ในเรื่องเหลานี้มหาวิทยาลัยตองใชจายเงินไปจํานวนหนึ่ง แตคณะกรรมการฯ 
เห็นวา เปนการลงทุนท่ีถูกทางโดยตองมุงม่ันดําเนินการใหไดผลดานคุณภาพของการเรียนการสอนท่ีดีข้ึนตาม
เปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงผลดียอมจะเกิดข้ึนโดยตรงแกผูสําเร็จการศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

จากสถานการณท่ีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดจํานวนลดลงซ่ึงเปนปญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ท่ัวประเทศอันเนื่องมาจากการลดลงของประชากรวัยเรียน มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับผูเรียนไมเฉพาะ
ผูเรียนภายในประเทศ แตมุงรวมถึงผูเรียนจากตางประเทศดวย คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยจัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัย
นานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา    

3. การริเริ่มส่ิงใหม 

 คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียนท่ีหลากหลาย มีผลการดําเนินงานหลายอยางท่ีเปน
ความริเริ่มใหม ๆ ไดแก  
  (1) การสงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
  คณะกรรมการฯ พบวา เปาหมายหนึ่งในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยคือใหบัณฑิตทุกคน
ตองสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายสงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ดวยการใหนักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 6 รายวิชาตอเนื่องตั้งแตภาคการศึกษาแรก  
ท่ีเขาศึกษา โดยมอบหมายใหสถาบันภาษาเปนผูรับผิดชอบ ท้ังนี้ กําหนดใหสอนแบบกลุมเล็กท่ีมีจํานวนผูเรียน
ไมเกิน 40 คนตอกลุม และจัดใหมีการทดสอบระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
ทุกคน เพ่ือจําแนกกลุมผูเรียน สําหรับการสอนจะใชคณาจารยชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก 
ปจจุบันสถาบันภาษามีอาจารยชาวตางชาติ 22 คนจากจํานวนอาจารยท้ังหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 91.67 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกําหนดใหแตละสาขาวิชาตองสอนวิชาเอกอยางนอย 2 รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
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รวมท้ังกําหนดใหอาจารยท่ีสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ตองสอนดวยภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 25 ของเนื้อหา
รายวิชา และเพ่ิมเปนรอยละ 50 สําหรับการสอนนักศึกษาชั้นท่ี 3 ข้ึนไป 

  (2) การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning)  
  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบไมรับปริญญา (non degree) และหลักสูตรท่ี
เปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหตรงความตองการของชุมชน อาทิ หลักสูตรผูชวยพยาบาล ของสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร ซ่ึงเปนหลักสูตรระยะสั้นใชเวลาเรียนเพียง 1 ป มีผูเขาเรียนแลวจํานวน 2 รุน สําเร็จการศึกษา
แลว 80 คน โดยไดงานเปนผูชวยพยาบาลครบทุกคน สําหรับผูเรียนท่ีมีขอจํากัดดานคาเลาเรียน มหาวิทยาลัย
ไดประสานขอความรวมมือจากธนาคารออมสินใหสินเชื่อกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนกรณีพิเศษ นับไดวาเปนการ
สรางหลักสูตรท่ีชวยพัฒนาชุมชนและตอบสนองตอการเรียนรูตลอดชีวิตไดเปนอยางดี  

4. การลงทุนเพ่ือการดําเนินงานของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร และอนุมัติโครงการศูนยสุขภาพชองปากข้ันสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ รวมถึงอนุมัติให
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ ยืมเงินจํานวน 150 ลานบาทสําหรับใชดําเนินงานในระยะแรก โดยไดเชาอาคาร
จํานวน 2 หลังในกรุงเทพมหานครเพ่ือใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชน และเปนสถานท่ีเรียนของ
นักศึกษาทันตแพทยท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาทันตแพทยศาสตร ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนนอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยได
พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินงานในกรุงเทพมหานครจะสามารถรับนักศึกษาใหครบจํานวนตามแผนรับได 
งายข้ึน และสามารถใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนอันเปนพันธกิจหนึ่งในการใหบริการแกสังคม           
โดยอาจารยสามารถใชกรณีตาง ๆ จากการตรวจรักษามาใชเพ่ือการศึกษาและสรางงานวิจัย และเปนการสราง
รายไดใหแกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ อีกชองทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ในอนาคตเม่ือมีผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทแลว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ จะไดพิจารณาบรรจุผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนอาจารย
ประจําตอไป นับเปนการลงทุนอีกดานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 

เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน 

1. การเพ่ิมข้ึนของผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแนวปฏิบัติและข้ันตอนในการขอเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมี
ความรวดเร็ว โดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผูตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism) และเปดคลินิกใหคําปรึกษาแนะนําในการขอตําแหนงทางวิชาการ ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 
2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2562) มีผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการแลว จํานวน             
45 ราย ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย 29 ราย รองศาสตราจารย 16 ราย และกําลังดําเนินการเพ่ือ             
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย 1 ราย โดยมีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ียังอยูใน
กระบวนการอีก 19 ราย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณาจารยท้ังหมด 602 คน ประกอบดวย ศาสตราจารย 7 คน
คิดเปนรอยละ 1.16 รองศาสตราจารย 59 คนคิดเปนรอยละ 9.80 ผูชวยศาสตราจารย 135 คนคิดเปนรอยละ 
22.43 และอาจารย 401 คนคิดเปนรอยละ 66.61 
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2. การแกไขปญหาเรื่องท่ีดินอันเนื่องมาจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

ปญหาราษฎรสวนหนึ่งท่ียังไมยินยอมยายออกจากพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต
เริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเม่ือป พ.ศ. 2535 แมมหาวิทยาลัยไดพยายามแกไขปญหานี้มาอยางตอเนื่อง แตปญหา
ยังสะสมมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงในชวงเวลา 1 - 2 ปท่ีผานมาอธิการบดีไดใหความสําคัญกับการแกปญหานี้อยาง
เปนรูปธรรม โดยในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดประสานขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก                 
ท่ีเก่ียวของและใชกระบวนการยุติธรรมดวยการบังคับคดี ซ่ึงราษฎรท่ียังไมยินยอมท้ังหมดจํานวน 22 ราย                 
รับวาพรอมยายออกจากพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยและจะไมขัดขวางการทํางานของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย
จะประสานกับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือจัดสรรท่ีดินใหกับผูท่ียินยอมท้ัง 22 รายตอไป พรอมจายคาชดเชย
ตามหลักเกณฑท่ีทางราชการกําหนด นับวาปญหาดานนี้คลี่คลายลงมาก  

 

ขอหวงใยท่ีมีหรือยังคงดํารงอยู 

1. จํานวนนักศึกษาใหมลดลง 

 ผลการรับนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษามีแนวโนมลดลงจากปท่ีผานมา โดยในปการศึกษา 2562 
จํานวนนักศึกษาท่ีรับใหมก็ยังคงเปนไปตามแนวโนมนั้น ซ่ึงแมเปนปญหากับทุกสถาบันการศึกษา แตยอมนา
เปนหวงสําหรับมหาวิทยาลัยเพราะจะสงผลกระทบสูงถึงรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีจะลดลง 

2. จํานวนนักศึกษาของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการฯ รับฟงการบรรยายสรุปของผูบริหารของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
และวิทยาลัยนานาชาติ ไดรับทราบวาผลการรับนักศึกษาของท้ัง 2 วิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
โดยพบวา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารีรับนักศึกษารุนแรกไดเพียง 7 คนซ่ึงเปนนักเรียนไทย
ท้ังหมด สวนวิทยาลัยนานาชาติซ่ึงเปดรับนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2561 ใน 3 หลักสูตร มีนักศึกษา            
รวม 15 คนจาก 11 ประเทศ ท้ัง 2 วิทยาลัยมีรูปแบบบริหารจัดการแบบวิสาหกิจโดยเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ
ท่ีผูเรียนเปนผูไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หากไมสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนด             
จะสงผลกระทบตอการบริหารวิทยาลัยในอนาคตได (หลักสูตรท่ีเปดในวิทยาลัยนานาชาติ ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน และหลักสูตร
นิติศาสตรสาขากฎหมายประยุกต โดยในปการศึกษา 2562 จะเปดรับนักศึกษาเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบัญชี นักศึกษาตางชาติ 11 คนของวิทยาลัยนานาชาติ มาจาก ฟลิปปนส เมียนมา โซมาเลีย เคนยา
ปาปวนิกินี อาเซอรไบจาน ปากีสถาน ซิมบับเว เนปาล คาซัคสถาน และภูฏาน)  

3. การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

 (1) มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและใหปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ตามระบบการรายงานผล              
การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฯ ไดรับทราบจากผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายในวายังมี
บุคลากรผูปฏิบัติไมปฏิบัติใหเปนไปตามระบบควบคุมภายใน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะดานการเงิน
และดานพัสดุ หรือระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูในบางหนวยงานยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยอาจเกิดจากการขาด
ความรูความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของงานท่ีตนรับผิดชอบ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไมถูกตอง  
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การบันทึกขอมูลท่ีมาของรายไดไมครบถวน มีการจัดซ้ือจัดจางเกินวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจ และการไมมีคูมือ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ การละเลยระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดและการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ            
ยอมเสี่ยงตอความเสียหายดานชื่อเสียง และอาจกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได  

 (2) จากการพบกับผูรับผิดชอบงานดานการพัสดุของหนวยงานตาง ๆ  คณะกรรมการฯ ไดรับทราบวา 
มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบเงินสํารองจาย โดยกําหนดวงเงินสํารองจายและมอบอํานาจใหหนวยงานมีอํานาจ
ดานการพัสดุภายใตกรอบวงเงินสํารองจายท่ีอนุมัติตั้งแต 20,000 - 300,000 บาท ตามความเหมาะสมกับ
ภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานซ่ึงตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวง               
การคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 อยางเครงครัดซ่ึงโดยท่ัวไปการใชวงเงินสํารองจายอาจไมเหมาะท่ีจะใชกับ
ระบบงานการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมแมหนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานดานการพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังเปนสวน
ใหญแตยังคงมีปญหาในการปฏิบัติงานอยูบาง โดยมีเจาหนาท่ีบางทานของบางหนวยงานขาดความเขาใจ            
ในการจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง (TOR) จึงพบวา มีการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไมเหมาะสม               
กับราคากลางหรือไมสอดคลองกับความตองการใชงาน นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีตรวจรับพัสดุไมตรงตาม 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีกําหนดไว 
 

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน                
ท่ีโดดเดนเปนท่ีประจักษ นาชื่นชม หลายประการ  
           คณะกรรมการฯ มีความเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือฝายบริหาร            
ใชประกอบการพิจารณาในการพัฒนางานดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ความเห็น 

 1.1) การพัฒนาอาจารยมืออาชีพตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 
• การประเมินการสอนของอาจารยตามกรอบ UKPSF ควรเปนการประเมินโดย

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยตั้งข้ึนและโดยวิธีการท่ีกําหนดข้ึนเปนการเฉพาะจะเหมาะสมกวา ไมควรให
น้ําหนักมากนักกับการประเมินโดยนักศึกษาซ่ึงควรมีหนาท่ีเพียงประเมินบางเรื่องท่ีเก่ียวกับการสอนของ
อาจารยท่ีนักศึกษาพอจะทราบไดเทานั้น  

• การพัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐาน UKPSF เปนเรื่องท่ีดี แตก็ใชงบประมาณ
คอนขางมากอันเปรียบเสมือนการลงทุนอยางหนึ่งซ่ึงมหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ท่ีแทจริง 
ซ่ึงเกิดกับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอไปดวย เพ่ือเปนการประเมินวาคุมคากับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อาจารยหรือไม อยางไร และมีสิ่งใดควรแกไขปรับปรุงไดบาง 

1.2) การปรับตัวดานหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางการรับนักศึกษา 
• มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขยายกลุมเปาหมายและใหตรงกับกลุมลูกคาท่ีสนใจ  

มีความสอดคลองกับความตองการของตลาดและแนวโนมของการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน อาทิ การพัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ การเพ่ิมจํานวนวิชาโทเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
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ตามความตองการและอาจใชวิชาโทไปประกอบวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรท่ีใหองคความรูเฉพาะทางแบบ             
ไมรับปริญญา (non degree) การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) การพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (short course) เฉพาะเรื่องเพ่ิมเติมจากหลักสูตรผูชวยพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยทําไดดีแลว
หรือการเรยีนการสอนแบบออนไลนเพ่ิมจากการสอนแบบปกติ 

• สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาไดจํานวนนอยและในกรณีท่ีแตละสาขาวิชาตองการความรูพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาแรกเขาไมแตกตางกันมาก อาจปรับวิธีการรับนักศึกษาเปนการรับนักศึกษารวมแทนการรับแยก             
ในแตละสาขาวิชาแลวคอยไปแยกสาขาวิชาในชั้นปท่ี 2 

2. ขอเสนอแนะ 

 2.1) การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาและเปดหลักสูตรใหม ควรอยูบน
ฐานแนวคิดและขอเสนอแนะของนักวิชาการดานการอุดมศึกษาในประเด็นตาง ๆ อาทิ 

• โลกในอนาคตเปลี่ยนเร็วและแรง ความไมแนนอนสูง มีความซับซอน คลุมเครือ และ
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึน จึงทําใหเกิดอาชีพใหม ๆ ข้ึนมา ดังนั้น การเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาจึงไมใชเพียงเรื่องความรูอีกตอไป แตเปนทักษะท่ีสําคัญอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ทักษะการแกปญหา
ท่ีไมเคยประสบ ทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม และทักษะการเปนผูประกอบการ 

• ประชากรจะมีอายุยืนยาวข้ึนและคนทํางานอาจจะเกษียณอายุในวัยสูงกวาเดิม ดังนั้น 
ความรูท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไปรอบแรกจะไมเพียงพอตอการทํางานเพราะโลกเปลี่ยนตลอดเวลา 
มหาวิทยาลัยตองสรางกลยุทธและชองทางท่ีทําใหคนกลับเขามาหาความรู ทักษะเพ่ิมเติมหรือตอยอดความรู 
ทักษะใหม ๆ ไดงายและตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยตองพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือตอบโจทย
พฤติกรรมเรียนรูท่ีแตกตางกันของคนแตละวัยหรือชวงอายุ 

• ตองเชื่อมการเรียนกับโลกจริงเขาดวยกัน ไมใชเรียนทฤษฎีแลวจึงไปฝกปฏิบัติ หรือเรียน
จบแลวคอยไปทํางาน แตนักศึกษาตองทํางานจริงตั้งแตเรียน เรียนไปโดยมีเปาหมายท่ีใหญกวาตัวเอง รวมถึง 
การสรางความเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสรางสํานึกอาสาเพ่ือสังคม    

 2.2) การเชาอาคารในกรุงเทพมหานครเพ่ือเปนสถานท่ีสอนและใหบริการทางทันตกรรมของวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

• มหาวิทยาลัยควรทําขอตกลงกับเจาของอาคารใหชัดเจน ในเรื่องการปรับปรุงตกแตง
อาคารสถานท่ี การทําประกันภัยอาคารท้ังในชวงเวลาท่ีกําลังปรับปรุงตกแตงอาคารและในชวงเวลาท่ีวิทยาลัย 
ทันตแพทยศาสตรฯ ไดเปดดําเนินการแลวโดยระบุใหมหาวิทยาลัยเปนผูรับผลประโยชนจากการทําประกันภัย
ทรัพยเอาประกันสวนท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูลงทุน นอกจากนี้ มีความเปนไปไดท่ีการปรับปรุงตกแตงอาคาร
สถานท่ีอาจลาชากวาแผนท่ีกําหนดไวเนื่องจากมหาวิทยาลัยมิไดเชาอาคารท้ังหลัง พ้ืนท่ีบางชั้นของอาคาร              
ท่ีเชาเปนสถานท่ีทํางานของหนวยงานอ่ืนซ่ึงอาจไดรับผลกระทบดานเสียงรบกวนในระหวางการปรับปรุง  
แผนการปรับปรุงอาคารจึงควรคํานึงถึงปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาพตามความเปนจริงเหลานี้ดวย 
คณะกรรมการฯ มีความหวงใยเรื่องการลงนามสัญญาเชาใชอาคาร ซ่ึงไดทราบวาระหวางท่ีทํารายงานฉบับนี้ 
ยังไมมีการลงนามในสัญญาควรเรงดําเนินการตามแผนงานโดยเร็ว 

• วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ ควรสรางความสัมพันธท่ีดีและผูกมิตรกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีชื่อเสียงดานทันตกรรม ท้ังนี้ เพ่ือจะไดเกิดประโยชนสูงสุดกับวิทยาลัยทันต-
แพทยศาสตรฯ ในอนาคต  
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          2.3) ท้ังวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ตองประสานงานกับ
ทันตแพทยสภา และสัตวแพทยสภา ตามลําดับเปนอยางดีเพ่ือใหไดรับการรับรองหลักสูตรและปริญญาโดยเร็ว
เนื่องจากเปนเรื่องข้ันตอนทางกฎหมายท่ีอาจสงผลกระทบรุนแรงตอการจัดการเรียนการสอนได เพราะเทาท่ี
ทราบวิทยาลัยท้ังสองไดเปดรับนักศึกษาไปกอนแลว    

 2.4) เรื่องการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของควรดําเนินการ ดังนี้ 

    . ใหความรูและสรางความตระหนักในเรื่องควบคุมภายในใหผูปฏิบัติอยางท่ัวถึงและเปน

ระบบตอเนื่อง  
• ผูบริหารแตละระดับตองถือเปนหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานกรณีพบวากฎ ระเบียบหรือ
ระบบงานใดมีขอจํากัดหรือปญหาถาสมควรไดรับการแกไขก็ควรทํา 

• ควรจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานใหครบทุกภารกิจและเปนปจจุบัน 
• ควรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการพัสดุของทุกหนวยงาน ไดแก ผูจัดซ้ือ             

ผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผูกําหนด TOR  และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดรับการอบรมพัฒนา
ความรูความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติ อยางท่ัวถึงและตอเนื่องเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของใหมากท่ีสุด โดยควรเนนผูท่ีจะแตงตั้งใหรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจรับพัสดุโดยถูกตอง ไดรับพัสดุ            
ท่ีจัดซ้ือท่ีมีคุณภาพตามท่ีสั่งซ้ือ ปองกันมิใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชน 
           2.5) วิทยาลัยและสํานักวิชาท่ีเปดหลักสูตรนานาชาติ ควรหาวิธีการรับนักศึกษาจากบางประเทศ             
ท่ีนาสนใจ เชน ภูฏาน เขมร เกาหลี ญ่ีปุน จีน เปนตน เนื่องจากคนในประเทศเหลานี้สวนหนึ่ง จะรัก            
ประเทศไทย ชอบสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดี รวมถึงการใชชีวิตท่ีไมเครงเครียดในประเทศไทย ซ่ึงควร
ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย และประชาสัมพันธจุดเดนของมหาวิทยาลัย เชน กรณี            
ของนักศึกษาจากประเทศภูฏานซ่ึงจํานวนมากไดใหความสนใจมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง              
ในประเทศไทยและไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลภูฏาน จึงควรหาลูทางดึงดูดความสนใจหรือหาทางสรางความ
รวมมือใหนักศึกษาจากประเทศภูฏานเขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณบาง 
  

 

     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล            
     การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
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