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๓ 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ประจําปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   
………………………………. 

 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแผนงบประมาณ  
   1.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการฯ พบวา ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 - ๒564  มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดหลักไว จํานวน 96 ตัวชี้วัด 
ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานได จํานวน 88 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัด
จํานวน 8 ตัวชี้วัด ท่ีไมสามารถรายงานผลไดในปงบประมาณ 2562 เนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ียังไมถึงรอบ          
การประเมินและยังไมมีผลการดําเนินงานในปนี้  สําหรับตัวชี้วัดท่ีสามารถรายงานผลไดในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปได ดังนี ้

 ตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดตั้งแตรอยละ 100 ข้ึนไปมีจํานวน 67 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด        
ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดรอยละ 85 ถึงรอยละ 99 มีจํานวน 17 ตัวชี้วัด ซ่ึงหากพิจารณาจากผลสําเร็จ             
ของตัวชี้วัดแลว พบวามหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนใหการดําเนินงานในภาพรวมมีผลสําเร็จไดสูงกวาปท่ีผานมา 
โดยตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 85 มีจํานวน 84 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.45 ของตัวชี้วัด
ท้ังหมดซ่ึงถือวามีผลสําเร็จสูงมาก ท้ังนี้ มีตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดนอยกวารอยละ 85 เพียงจํานวน              
4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 4.54  
  

 1.2 แผนงบประมาณรายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัติการฯ  
ดานงบประมาณรายได มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับจริงรวมท้ังสิ้นจํานวน 2,960.17 ลานบาท 

(คิดเปนรอยละ 98.96 ของประมาณการรายรับ 2,991.18 ลานบาท)  ประกอบดวย 1) รายไดจากงบประมาณ            
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 1,893.66 ลานบาท 2) เงินสนับสนุนการผลิตแพทยเพ่ิม
จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 42.34 ลานบาท 3) รายรับจากการจัดการเรียนการสอน จํานวน 380.92 ลานบาท              
4) รายรับจากหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ จํานวน 49.76 ลานบาท 5) รายรับจากหนวยวิสาหกิจ จํานวน 319.76            
ลานบาท 6) รายรับจากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 195.09 ลานบาท 7) รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
และพันธบัตร จํานวน 44.26 ลานบาท และ 8) รายรับอ่ืน จํานวน 34.38 ลานบาท  

สําหรับการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถใชจายงบประมาณไดสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานตามท่ีไดระบุในแผนปฏิบัติการประจําป และกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
รายจายมาจาก 3 แหลง คือ 1) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจายสวนกลาง จํานวน 2,648.76 ลานบาท  
2) งบประมาณจากโครงการระหวางป จํานวน 189 ลานบาท และ 3) งบประมาณของหนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตร 
พิเศษ จํานวน 341.77 ลานบาท รวมเปนงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 3,179.54 ลานบาท และระหวางปไดปรับ
งบประมาณเพ่ิมข้ึน จํานวน 133.08 ลานบาท ทําใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจายรวมท้ังสิ้น 3,312.62 ลานบาท



๔ 

และไดใชจายงบประมาณรวมงบผูกพันไปแลว 3,228.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.46 ซ่ึงประกอบดวย 
คาใชจายงบบุคลากร จํานวน 794.67 ลานบาท งบดําเนินงาน จํานวน 879.87 ลานบาท และงบลงทุนจํานวน
1,55.3.84 ลานบาท รวมท้ังมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินกองทุนจํานวน 276.54 ลานบาท  

(ขอมูลจากสวนแผนงานและยุทธศาสตร นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562)     
 
๒. การปรับตัวของมหาวิทยาลัยตอสถานการณการจัดการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
     2.1 ดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนา
หลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียนท่ีหลากหลาย การลงทุนเพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน และ
การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้  
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานใน ๔ เรื่องหลัก คือ    

      (1) จากสถานการณการรับนักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงซ่ึงเปนปญหาท่ีมหาวิทยาลัย                     
ในประเทศไทยประสบอยูในขณะนี้ คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการเตรียมรับสถานการณ
การลดลงของนักศึกษาใหม ดวยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงใหเปนสหวิทยาการ รวมท้ังหลักสูตร                     
ท่ีรองรับการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ และพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองตอกลุมคนวัยทํางาน ในลักษณะหลักสูตร             
การเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) ท่ีไมไดเนนการรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้  

• มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับผูเรียนจาก
ตางประเทศท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 18 หลักสูตร ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี  
9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรของสํานักวิชา
วิทยาศาสตร 1 หลักสูตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร  
1 หลักสูตร สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 หลักสูตร สํานักวิชาการจัดการ 1 หลักสูตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1 หลักสูตร สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 หลักสูตร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ๓ หลักสูตร วิทยาลัย 
สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ๑ หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 3 หลักสูตร และวิทยาลัยนานาชาติ 5 หลักสูตร  
โดยในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังไดพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 
4 หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร และ ๔) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สําหรับขอมูลการรับนักศึกษาใหมของหลักสูตร
นานาชาติในปการศึกษา ๒๕๖๒ จําแนกได ดังนี้  

 
สํานักวิชา/หลักสูตร แผนการรับ (คน) นักศกึษาแรกเขา (คน) หมายเหตุ 

ระดับปริญญาตรี 
แพทยศาสตร 
      - แพทยศาสตร  

 
- 

 
- 

 
กําหนดเปดรับในป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 



๕ 

สํานักวิชา/หลักสูตร แผนการรับ (คน) นักศกึษาแรกเขา (คน) หมายเหตุ 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ
     - ทันตแพทยศาสตร 

 
30 

 
20 

 
ในปตอมามี
จํานวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

วิทยาลัยนานาชาติ 
     - กฎหมายประยุกต 
 
     - กิจการสาธารณะ  
 
     - การวิเคราะหโลจิสติกส 
       และการจัดการซัพพลายเชน  
     - นิติศาสตร  
     - วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล  

 
- 
 
- 
 

20 
 

20 
20 

 
- 
 
- 
 

5 
 

6 
4 

 
กําหนดเปดรับในป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
กําหนดเปดรับในป
การศึกษา ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี
     - สัตวแพทย  

 
30 

 
9 

 
ในปตอมามี
จํานวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

ศิลปศาสตร 
     - ภาษาอังกฤษ  

 
100 

 
15 

 

ระดับปริญญาโท 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ
     - ทันตแพทยศาสตร 

 
20 

 
21 

 

ระดับปริญญาเอก 
บัณฑิตวิทยาลัย 
     - วัสดุศาสตรและนวัตกรรม  
     - วิทยาศาสตรสุขภาพ  
     - อุตสาหกรรมการเกษตร 
       และเทคโนโลยีชวีภาพ 

 
5 
5 
5 

 
1 
2 
1 

 
 

วิทยาศาสตร 
     - วิทยาศาสตร  

 
5 

 
3 

 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
     - วิศวกรรมศาสตร  

 
5 

 
0 

 
ไมมีผูสมัคร 

เทคโนโลยีการเกษตร 
     - เกษตรศาสตร  

 
5 

 
0 

 
ไมมีผูสมัคร 



๖ 

สํานักวิชา/หลักสูตร แผนการรับ (คน) นักศกึษาแรกเขา (คน) หมายเหตุ 
เภสัชศาสตร 
     - นวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง  

 
5 

 
0 

 
ไมมีผูสมัคร 

การจัดการ 
     - การจัดการ   

 
5 

 
- 

 
กําหนดเปดรับในป
การศึกษา ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 
     - ทันตแพทยศาสตร  

 
7 

 
- 

 
กําหนดเปดรับในป
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ท่ีมาของขอมูล : ศูนยบริการการศึกษา 
 

• การพัฒนาหลักสูตรสํ าหรับการเรียนรู ตลอดชีวิต  ( life-long learning) 
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบไมรับปริญญา (non degree) ท่ีตรงความตองการของชุมชน อาทิ 
หลักสูตรผูชวยพยาบาล ของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ซ่ึงเปนหลักสูตรระยะสั้นใชเวลาเรียนเพียง 1 ป มีผูเขา
เรียนแลวจํานวน 2 รุน สําเร็จการศึกษาแลว 80 คน โดยไดงานทําเปนผูชวยพยาบาลครบทุกคน สําหรับผูเรียน        
ท่ีมีขอจํากัดในดานคาเลาเรียน มหาวิทยาลัยไดประสานขอความรวมมือจากธนาคารออมสินในการใหสินเชื่อกูยืม
เพ่ือการศึกษาเปนกรณีพิเศษ นับไดวาเปนการสรางหลักสูตรท่ีชวยพัฒนาชุมชนและตอบสนองตอการเรียนรูตลอด
ชีวิตไดเปนอยางดี  
   (2) การจัดทําหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนโครงการสรางบัณฑิต
พันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยไดพัฒนา
หลักสูตรเปนชุดวิชาแบบองครวม เปนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการเนื้อหาและทักษะของผูเรียนในชุดวิชาเดียวกัน 
เนนการพัฒนาเชิงทักษะท่ีนําไปใชทํางานไดจริง และเปดโอกาสใหผูเรียนวัยทํางานสามารถเรียนเพ่ือใชประกอบ
อาชีพตามท่ีตองการได เม่ือสําเร็จการศึกษาในแตละชุดวิชาจะไดวุฒิบัตรแสดงผลการเรียนท่ีสามารถนําไปเปน
หลักฐานแสดงความรูความสามารถกับสถานประกอบการได และหากเรียนสะสมไดครบทุกชุดวิชาของหลักสูตร 
สามารถขอรับปริญญาไดเชนเดียวกับการเรียนในระบบ โดยในปงบประมาณ 2562 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
ไดพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม คือ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนตและสื่อ โดยจะเปดสอนในปการศึกษา 2563 นี้ 
   (๓) มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ         
ท่ีตอบตอความตองการของตลาดงาน เปนบัณฑิตท่ีพรอมทํางานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา ดวยเหตุนี้ สําหรับ
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรท่ีไมมีสภาวิชาชีพกําหนดการเรียน ประสบการณภาคสนาม หรือฝกงานกอนสําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหนักศึกษาของหลักสูตรเหลานั้นตองไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนระยะเวลา  
๔ เดือนตอเนื่อง หรือ ๑ ภาคการศึกษา ซ่ึงเม่ือรับฟงความเห็นของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาแลว พบวา สถานประกอบการสวนใหญเห็นวาระยะเวลา ๔ เดือนคอนขางสั้นเกินไป ไมเพียงพอตอ
การรับประสบการณการทํางานท่ีตรงตามสาขาท่ีเรียนและความสนใจของนักศึกษาอยางเต็มท่ี ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงไดปรับระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไปตอง 
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาตอเนื่องคิดเปนระยะเวลา ๘ เดือน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
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ประสบการณการทํางานท่ีมากพอและรวมท้ังผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะไดใช
ชวงเวลานี้พิจารณารับนักศึกษาเขาทํางานได 
   (4) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(WUQA) เพ่ือใชเปนเครื่องมือควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบบ WUQA นี้พัฒนาและ
ประยุกตจากกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของเครือขายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) โดยมีการปรับหัวขอการ
ประเมินใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย แตยังคงไวซ่ึงมาตรฐานตามท่ี AUNQA กําหนด    
  2.1.2 การลงทุนเพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เห็นไดวามหาวิทยาลัยไดเนนท้ังเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน         
ใหเปนอาจารยมืออาชีพ และปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ดังนี้ 
   (1) การพัฒนาอาจารยผู สอนให เปนอาจารย มืออาชีพท่ีสอนอยางมี คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยไดเลือกนําระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนมาตรฐานสากล คือ The United Kingdom 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของประเทศอังกฤษ มาใชเปนเครื่องมือพัฒนาอาจารยของ
มหาวิทยาลัยใหเปนคณาจารยมืออาชีพ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรจาก The Higher 
Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาอบรมอาจารยจํานวน 3 รุน รวม 180 คน ผูท่ีผานการอบรม
รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 และไดยื่นใบสมัครรับการพิจารณารับรองคุณสมบัติจาก HEA ไดรับการรับรองในระดับ 
Senior Fellow จํานวน 15 คน ระดับ Fellow จํานวน 51 คน รวมท้ังสิ้น 66 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 
2562) สําหรับอาจารยท่ียังไมไดเขารับการอบรม มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมใหความรูข้ันตน (Pre-UKPSF) ใหครบ
ทุกคนแลว นอกจากนี้อาจารยท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม มหาวิทยาลัยกําหนดใหศึกษาถึงวิธีจัดการสอนตามกรอบ 
UKPSF ข้ันตนดวยตนเองจาก UKPSF self-learning online และตองเขารวมอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อาทิ 
เทคนิคการสอน การทําสื่อการสอนผาน eLearning การอบรมการสราง VDO lesson การประยุกตใช mobile 
applications ในการเรียนการสอน   
   ถึงแมวาการดําเนินงานตาง ๆ ในเรื่องเหลานี้มหาวิทยาลัยตองใชจายเงินไปจํานวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะในดานการฝกอบรมอาจารยจํานวน 3 รุน เปนเงิน 528,337.83 บาท และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษา
โปรแกรมฝกอบรม เปนเงิน 12,371,974.55 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12,900,312.38 บาท คิดเปนคาใชจาย
เฉลี่ยจํานวน 71,668.40 บาท/คน แมจะเปนงบประมาณจํานวนคอนขางมาก แตคณะกรรมการฯ เห็นวาเปน
การลงทุนท่ีมีความจําเปนเพ่ือการพัฒนาคณาจารยท่ีถือไดวาเปนบุคลากรท่ีสําคัญของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะ
สงผลโดยตรงตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ ขอใหมหาวิทยาลัยไดติดตาม
ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเปลี่ยนไปเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนโดยนักศึกษา  
   (2) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหองเรียน
อัจฉริยะ (smart classroom) ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณสารสนเทศท่ีสามารถชวยใหอาจารยผูสอนสามารถเลือกใช
วิธีการสอนท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการสอนดวยสื่อประกอบการบรรยายเทานั้น สงผลใหผูเรียนไมเบื่อหนาย
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กับการสอนดวยรูปแบบเดิม ๆ โดยหองเรียนอัจฉริยะนี้ตั้งอยู ณ อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
รวมท้ังสิ้น 39 หอง แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

• หองเรียนแบบ basic ขนาด 40 - 50 ท่ีนั่ง จํานวน 33 หอง แตละหองมี
อุปกรณสื่อโสต ทัศนูปกรณ ประกอบดวย เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉาย
สัญญาณภาพข้ึนสูจอ (projector) เครื่องรับสงสัญญาณภาพแบบไรสาย เครื่องบันทึกวิดีโอ และระบบ wifi 
ความเร็วสูง  

• หองเรียนแบบ intermediate ขนาด 50 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง แตละหองมี
อุปกรณสื่อโสต ทัศนูปกรณเหมือนกับหองเรียนแบบ basic โดยเพ่ิมจอทีวีขนาด 49 นิ้วเพ่ือใหนักศึกษาใชในการ
ทํางานกลุม 

• หองเรียนแบบ advance ขนาด 50 ท่ีนั่ง จํานวน 4 หอง แตละหองมีอุปกรณ
สื่อโสต ทัศนูปกรณเหมือนกับหองเรียนแบบ intermediate โดยเพ่ิมระบบการเรียนการสอนทางไกล 
   โดยในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะเพ่ิมข้ึน  
ณ อาคารเรียนรวม 1 3 5 และ 7 อีกอาคารละ 8 หอง รวมเปน 32 หอง ในการนี้ เพ่ือใหการใชงานหองเรียน
อัจฉริยะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับการลงทุน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหอาจารยทุกคนตองผาน
การอบรมการใชงานหองเรียนอัจฉริยะ ซ่ึงมีอาจารยประจํารับการอบรมแลวจํานวน 481 คน จากอาจารยท้ังหมด 
577 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอและผูท่ีใกลเกษียณอายุงาน) คิดเปนรอยละ 83.36  
   (3) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และอนุมัติ
โครงการศูนยสุขภาพชองปากข้ันสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ รวมถึงอนุมัติใหวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติยืมเงินจํานวน 150 ลานบาท สําหรับใชดําเนินงานในระยะแรก โดยไดเชาอาคารจํานวน 2 หลัง                   
ในกรุงเทพมหานครเพ่ือใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนและเปนสถานท่ีเรียนของนักศึกษาทันตแพทย                    
ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปนการลงทุนนอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินงานท่ีกรุงเทพมหานครจะสามารถรับนักศึกษาใหครบ
จํานวนตามแผนรับไดงายข้ึน และสามารถใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนซ่ึงเปนพันธกิจหนึ่งในการ
ใหบริการแกสังคม อีกท้ังอาจารยยังสามารถใชกรณีศึกษาจากการใหบริการตรวจรักษาในการสรางผลงานวิจัย 
และสรางรายไดใหแกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติอีกชองทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ในอนาคตเม่ือมีผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทแลววิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติจะไดพิจารณาบรรจุผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาวเปนอาจารยประจําตอไป นับเปนการลงทุนอีกดานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  2.1.3 การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการทํา 
MOUs จํานวน 15 MOUs กับสถาบันการศึกษาใน 6 ประเทศ คือ มาเลเชีย อินโดนีเชีย จีน ญ่ีปุน ไตหวัน และ
สหรัฐอเมริกา ท่ีครอบคลุมท้ังการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย การใหทุนการศึกษา การจัดการประชุมวิชาการ
รวมกัน และการพัฒนาหลักสูตรเรียนรวมกันในรูปแบบหลักสูตรสองปริญญา และหลักสูตรเรียนรวมระหวาง
สถาบัน  
  ผลจากการทํา MOUs ทําใหในปงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ไมรวมนักศึกษา
คายวัฒนธรรมนานาชาติ) จํานวนท้ังสิ้น 289 คน จําแนกเปนนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จํานวน 115 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีแลกเปลี่ยนไปยังตางประเทศ จํานวน 
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174 คน โดยนักศึกษาใชเวลาศึกษาในประเทศท่ีไปแลกเปลี่ยนนั้นนานข้ึนเปน ๓ - ๔ เดือน ทําใหนักศึกษา
สามารถเพ่ิมทักษะความเปนสากล (global skills) ไดเปนอยางดี  
 
 2.๒ ดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรคุรุพัฒนา เพ่ือชวยพัฒนาทักษะและความรู
ทางวิชาการของครูมัธยมศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 คณาจารยมหาวิทยาลัยรวมพัฒนาหลักสูตร จํานวน 
10 หลักสูตร ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จํานวน 7 หลักสูตร และอยูระหวางขอเปดอบรมรายรุนท้ัง         
7 หลักสูตร นอกจากนี้จากสถานการณการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได
ดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคมตามแนวคิด “WU Happy Tree” โดยนําองคความรูถายทอดไปยังชุมชน
เปาหมาย เพ่ือสรางเปนชุมชนตนแบบระดับชาติ และรวมท้ังมีการจัดทําโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพ
ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม โดยการสรางความรวมมือกับเอกชนรายใหญ ชวยทําใหพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการเปน entrepreneurial university โดยเฉพาะการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน 
(startup) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตนวัตกร จากผูประกอบการเริ่มตน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2562 มีผูประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มตน (startup) จํานวน 14 ราย โดยแบงเปน กลุมบุคคล/บริษัท 6 ราย และกลุมวิสาหกิจชุมชน                      
8 กลุม รวมท้ังไดมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา startup สําหรับนักศึกษาจํานวน 27 กิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
กวา 2,276 ราย และไดผลงานนวัตกรรมท่ีเขาสูเวทีระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จํานวน 
31 ผลงาน 

 
 2.๓ ดานบริหารจัดการ   
  ๒.๓.๑ ดานการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

• มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารจัดการแบบ smart university 
เชน ระบบแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยตามกรอบ UKPSF ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ 
ตามเกณฑการประเมินใหม ระบบการตรวจนับพัสดุดวย mobile application “DpsAsset” เปนตน  รวมท้ัง        
มีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
ดานงบประมาณ พัสดุ เกณฑพึงรับ-จาย 3 มิติ (SAP) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับภารกิจ
ดานการเรียนการสอนศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยการแพทยฯ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบุคคล การพัฒนา WU smart life application ท่ีเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเขากับระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไรเงินสด WU smart society   

•  การสงเสริมใหหนวยงานดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยเห็นวา
สิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางานเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําระบบ ๕ส มาใชกับ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิ่งแวดลอมในท่ีทํางานใหดีข้ึน รวมท้ังเปนการสราง
มาตรฐานเพ่ือใหทุกคนสามารถทํางานไดเหมือนกัน ถึงท่ีสุดผลท่ีไดรับทางออมก็คือระบบประสิทธิภาพ                    
การทํางานเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยไดกําหนด roadmap ท่ีจะดําเนินการโครงการ ๕ส ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 



๑๐ 

๒๕๖๔) มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลาง ๕ส ของมหาวิทยาลัย และคณะทํางาน ๕ส ของหนวยงานเพ่ือประสาน
การดําเนินงาน คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดนําระบบ ๕ส มาใชกับทุกหนวยงานตั้งแตปงบประมาณ 
2560 ซ่ึงมีหนวยงานท่ีไดรับคะแนนประเมินเต็ม ๕.๐๐ คะแนนเพ่ิมมากข้ึนทุกป สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
มีหนวยงานท่ีไดรับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (คะแนน ๕.๐๐) จํานวน ๑๕ หนวยงาน จาก ๕๑ หนวยงาน  

 นอกจากนี้  ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และ
ศูนยบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยไดเขารับการประเมิน Thailand 5s Award ระดับพ้ืนท่ี จากสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน) โดยไดรับรางวัล Thailand 5s Award 2019 ระดับพ้ืนท่ี จาก ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี 
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเปนหนวยงานราชการไทย                
เพียงหนวยงานเดียวท่ีเขารวมแขงขันการประกวดกับภาคอุตสาหกรรม  
  ๒.๓.๒  ดานการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด        
แผนยุทธศาสตรการเสริมสรางภาพลักษณการเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข และเพ่ือเปนมหาวิทยาลัย
สีเขียวชั้นนําของประเทศ ตามเกณฑการประเมิน UI GreenMetric World University Ranking มหาวิทยาลัย                      
จึงมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังในดานวิชาการ และการมีสวนรวม ตลอดจนสราง
จิตสํานึกในการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีเปาหมายหลัก 
คือ การจัดการสิ่งแวดลอมในมิติท่ีหลากหลาย อาทิ ทรัพยากร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ขยะและมลพิษ รวมถึงมิติ
ของมนุษยและสังคม ใหเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียนและประชาคมโลก และเพ่ือใหบรรลุผลตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามท่ีสหประชาชาติกําหนดไว ในการนี้ จึงไดกําหนด
เปาหมายท่ีจะใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ๑ ใน ๑๗ ของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (green 
university) เพ่ือทําหนาท่ี ๑) จัดทําแผนและงบประมาณในการดําเนินงานท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ตามกรอบภารกิจท้ัง 6 ดานตามท่ี UI GreenMetric World University Ranking กําหนด  ๒) กําหนดกลยุทธ
และแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวไปสูเปาหมายท่ีวางไว และ ๓) ประสานงาน 
สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานและการปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนอีก ๖ คณะ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ                        
ท้ัง 6 ดาน ไดแก ๑) ดานการวางโครงสรางพ้ืนฐาน ๒) ดานการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ                       
๓) ดานการจัดการขยะ ๔) ดานการจัดการน้ํา ๕) ดานระบบการขนสง และ ๖) ดานการศึกษาและวิจัยท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม โดยท่ีผานมาการดําเนินการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวไดรับความรวมมือจากบุคลากร                 
ในหนวยงานตาง ๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุกฝายเปนอยางดี 
  ในการประเมินเพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตาม UI GreenMetric World University 
Ranking ไดแบงเกณฑการประเมินออกเปน ๖ ดาน ไดแก ๑) การวางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ ๑๕ คิดเปน 
๑,๕๐๐ คะแนน  ๒) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รอยละ ๒๑ คิดเปน ๒,๑๐๐ คะแนน                    
๓) การจัดการของเสียและขยะ รอยละ ๑๘ คิดเปน ๑,๘๐๐ คะแนน ๔) การจัดการน้ํา รอยละ ๑๐ คิดเปน 
๑,๐๐๐ คะแนน ๕) การคมนาคมขนสง รอยละ ๑๘ คิดเปน ๑,๘๐๐ คะแนน และ ๖) การศึกษาและงานวิจัย   
รอยละ ๑๘ คิดเปน ๑,๘๐๐ คะแนน รวมท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ คะแนน โดยผลการประเมินในปแรกคือป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยได ๔,๐๐๑ คะแนน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ๔,๖๐๐ คะแนน และป พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ๔,๙๗๕ คะแนน                



๑๑ 

ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสูงข้ึนกวา ๒ ปท่ีผานมา และนับไดวาการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับ   
  ๒.๓.๓  ดานแสวงหารายไดเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดแสวงหารายได
เพ่ิมเติมจากสินทรัพยท่ีมี โดยเฉพาะการรวมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยไดขยายการรวมทุนกับภาคเอกชน
หลายโครงการ โดย ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 มีโครงการรวมทุนกับภาคเอกชนท่ีผานการพิจารณาจาก                          
สภามหาวิทยาลัยแลว 7 โครงการ ไดแก ๑) โครงการรวมทุนโซลาฟารม ๒) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนา
มหาวิทยาลัย ๓) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  ๔) โครงการรวมทุนรานอาหารริมน้ํา 
ณ สวนวลัยลักษณ ๕) โครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค ๖) โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชา
แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร และ ๗) โครงการรวมทุน WU Community Center  
  ซ่ึงขอมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีความคืบหนาดังนี้ 1) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชย
ดานหนามหาวิทยาลัย โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ และโครงการรวมทุนรานอาหาร
ริมน้ํา ณ สวนวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยไดผูรวมทุนเรียบรอยแลว คือ บริษัท ทีฆทัศน จํากัด  2) โครงการรวมทุน
โซลาฟารม สํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณา (ราง) สัญญาเรียบรอยแลว  3) โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษา
สํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร ไดผูรวมทุน คือ บริษัท ทีฆทัศน จํากัด และ  
4) โครงการรวมทุน WU Community Center อยูระหวางการทาบทามเจาหนาท่ีจากสํานักงานจัดการทรัพยสิน 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ือมาเปนท่ีปรึกษาโครงการ   
 
3. เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ 
 3.1 ดานการเรียนการสอน 
  3.1.1 การเพ่ิมข้ึนของผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงขอบังคับและ
ประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถลดระยะเวลา
ในการขอตําแหนงเหลือเพียง 4 - 6 เดือน และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
และผูตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism) รวมถึงจัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษาแนะนําในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ท้ังนี้ เดิมในปงบประมาณ 2561 มีผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 
69 คน (ผูชวยศาสตราจารย 54 คน รองศาสตราจารย 14 คน และศาสตราจารย 1 คน) ในปงบประมาณ 
2562 มีผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 56 คน (ผูชวยศาสตราจารย 35 คน 
รองศาสตราจารย 20 คน และอยูในข้ันตอนทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย 1 คน) โดยมีผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ียังอยูในกระบวนการอีกจํานวน 7 คน ท้ังนี้ ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562  
มีคณาจารยท้ังหมด 624 คน ประกอบดวย ศาสตราจารย 6 คน คิดเปนรอยละ 0.96 รองศาสตราจารย 62 คน 
คิดเปนรอยละ 9.94 ผูชวยศาสตราจารย 137 คน คิดเปนรอยละ 21.96 อาจารย 416 คน คิดเปนรอยละ 
66.67 และศาสตราภิชาน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.48  
  3.1.2 การลดอัตราการตกออกของนักศึกษา การแกปญหาการตกออกของนักศึกษาแรกเขา                         
ถือเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยกระทําไดสําเร็จอยางโดดเดน ซ่ึงคณะกรรมการฯ พบวา ในปการศึกษา 2558  2559 
และ 2560 มีนักศึกษาแรกเขาพนสภาพเนื่องมาจากผลการศึกษาคิดเปนรอยละ 5.06 6.94 และ 5.23 
ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร 
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มนุษยศาสตร และการจัดการ เม่ือพิจารณาประวัติการศึกษาของนักศึกษาท่ีตกออกเหลานี้ พบวามีคะแนนเรียน
รวมเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคอนขางต่ําท่ีคาดวาเปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษากลุมนี้ไมสามารถ
ปรับตัวเรียนในมหาวิทยาลัยได แตเม่ือมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับเกณฑการรับนักศึกษาใหม โดยกําหนดคะแนน
เรียนรวมเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสูงข้ึนจาก 2.00 เปน 2.50 สําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาในท้ังสอง
สาขาขางตน พบวา นักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2561 มีอัตราตกออกเหลือเพียงรอยละ 2.15 เทานั้น  
  3.1.3 การแกไขปญหานักศึกษาตกคาง  มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญอยางมากตอการแกไข
ปญหานักศึกษาตกคางท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตรท่ีมีจํานวนคอนขางมาก ขอมูล                      
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 พบวา มีนักศึกษาตกคางจํานวน 279 คนจาก 13 สํานักวิชา มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายกําชับใหอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาตกคางเหลานี้วางแผนการเรียนและติดตามผลการเรียนอยาง
ใกลชิดมากกวาการดูแลนักศึกษาปกติท่ัวไป รวมท้ังขอความรวมมืออาจารยเจาของวิชาท่ีนักศึกษาเรียนไมผาน   
ไดเปดสอนซํ้าเปนพิเศษโดยเฉพาะวิชาในกลุมศึกษาท่ัวไป รวมท้ังจัดใหมีกระบวนการสอนเสริม นอกจากนี้                       
ไดปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาท่ีตองเรียนเปนลําดับตอเนื่องกันเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดโดยไมมีผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพทางวิชาการ ท่ีมหาวิทยาลัยไดให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สงผลใหนักศึกษากลุมนี้สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และภาคการศึกษา 
1/2562 รวมท้ังสิ้น 221 คน (รอยละ 79.21) และท่ีเหลืออีก 50 คน (รอยละ 17.92) ซ่ึงคาดวาจะสําเร็จ
ภายในปการศึกษา 2/2562 จํานวน 21 คน ในปการศึกษา 3/2562 จํานวน 19 คน และในปการศึกษา 
1/2563 จํานวน 10 คน สวนท่ีเหลืออีก 8 คนไดพนสภาพการเปนนักศึกษา อยางไรก็ตามจากการสํารวจไมพบ
ผลการตกออกของนักศึกษาแรกเขาในปการศึกษา 2562      

3.1.4 การสงเสริมใหนักศึกษาสอบผานใบประกอบวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษา
ในหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพรับรองคุณภาพดําเนินการสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพ ดวยการจัดใหมีการทบทวน
ความรูในรายวิชาท่ีเรียนกอนไปสอบ และยังมีการจัดทดลองสอบลวงหนา สงผลใหในปการศึกษา 2561 บัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีอัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพแลวผานในอัตราท่ีสูงมาก ดังนี้ สํานักวิชา
แพทยศาสตร รอยละ 100 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 97.44 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 90.57 และสํานัก
วิชาสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย รอยละ 89.28   

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีไมอยูในการกํากับมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีใหการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยมีการจัดทําเกณฑมาตรฐานในการทดสอบและสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหแกนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพ
บัณฑิตใหเปนที่เชื่อถือแกผูใชบัณฑิต และจะทําใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อถืออยางกวางขวาง 
เชนเดียวกับมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพควบคุมและกํากับ 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป        
ในหลักสูตรท่ีไมมีหนวยงานภายนอกรับรอง ตั้งแตในปการศึกษา 2560 - 2562 จะมุงเนนการเตรียมความพรอม
ของเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยกําหนดใหในแตละหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาขอสอบประมวล
ความรู เพ่ือพิจารณากําหนดเนื้อหาสาระและสัดสวนการประเมิน ออกแบบการประเมินและวิธีการประเมิน       
ออกขอสอบและทดลองสอบ วิเคราะหขอสอบ และจัดทําคลังขอสอบท่ีมีคุณภาพสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีไม
อยูในการกํากับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ หรือหนวยงานภายนอกท่ีใหการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสู
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กระบวนเลือกขอสอบท่ีไดมาตรฐาน เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการจัดสอบ และในปการศึกษา ๒๕๖๓ จะกําหนดให
หลักสูตรแตงต้ังคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกขอสอบประมวลความรู เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหาสาระ สัดสวนในการประเมินท่ีจะจัดสอบ และคัดเลือกขอสอบจากคลังขอสอบท่ีจัดเก็บไวในชวงปการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ สําหรับใชสอบประมวลความรู  
  
  3.2 ดานการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ 
  3.2.1 การเพ่ิมข้ึนของผลงานวิจัย  นโยบายของฝายบริหารท่ีสําคัญประการหนึ่งคือตองการ 
ใหมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนทางวิชาการในระดับสากล เพ่ือใหไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  
คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (research university) โดยมีสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ เปน 2 หนวยงานหลักทําหนาท่ีรับผิดชอบสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยเพ่ือสรางผลงาน
วิชาการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS หรือ Web of Science ในระดับ Q1 และ Q2         
เปนหลัก ซ่ึงมหาวิทยาลัยทําการขับเคลื่อนนโยบายนี้ดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ  
   (1) การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ จํานวน 17 ศูนย ไดแก ๑) ศูนยความเปนเลิศ 
ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม ๒) ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ๓) ศูนย
ความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ ๔) ศูนยความเปนเลิศดานกุง ๕) ศูนยความเปนเลิศดาน                 
ชีวมวลและปาลมน้ํามัน ๖) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ๗) ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุ
เชิงฟงกชันและนาโนเทคโนโลยี ๘) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมน้ํามันหอมระเหย ๙) ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค ๑๐) ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ  
๑๑) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมสารสนเทศ ๑๒) ศูนยความเปนเลิศดานผูหญิงและความม่ันคงทางสังคม 
๑๓) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง ๑๔) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย 
๑๕) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ๑๖) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออย
โดลิส และ ๑๗) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก โดยศูนยความเปนเลิศเหลานี้มี
หนาท่ีหลักในการสรางผลงานวิจัยและยังชวยพัฒนาศักยภาพของคณาจารยในศูนยความเปนเลิศนั้น ๆ ดวยการ
สรางสรรผลงานวิจัยในลักษณะบูรณาการรวมกับคณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดานมาทํางานรวมกัน 
และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมเปนสมาชิกดวย 
   (2) มีการสนับสนุนทุนวิจัยภายในสถาบันโดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง          
เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยรุนใหมท่ียังไมมีประสบการณทําวิจัยมากพอและยังไมสามารถพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยไดมีงบประมาณสําหรับทําวิจัยเพ่ือสราง                             
องคความรูและประสบการณการทํางานวิจัย โดยปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
จํานวน 8,654,600 บาท ใหแกอาจารย ๑๓๔ คน ทํางานวิจัยจํานวน ๑๓๒ โครงการ   
     (3) มีการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมบทความวิจัย 
เพ่ือสงตีพิมพวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2562 มีการจัดกิจกรรม  
“24 Hours” ซ่ึงเปนกิจกรรมพัฒนาตนฉบับบทความท่ีจะตีพิมพใหแลวเสร็จภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง แลว เสนอ 
ไปยังวารสารในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล อาจารยประจํา
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สํานักวิชาวิทยาศาสตร ผูท่ีมีความชํานาญในการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพเฉลี่ยปละ 9 เรื่อง และทีมงานคอยทํา
หนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา และรวมท้ังตรวจภาษาของตนฉบับบทความ ทําใหคณาจารยใหมหลายคนสามารถ
เขียนบทความวิจัยตีพิมพไดสําเร็จ นับวาเปนกิจกรรมท่ีนาชื่นชมท่ีอาจารยท่ีมีประสบการณมาชวยพัฒนาอาจารย
นักวิจัยใหม  
    (4) มีการกําหนดกรอบภาระงานของคณาจารยทุกคน ยกเวนผูบริหารระดับสูงใหมีภาระ
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปละไมต่ํากวารอยละ 40 ของภาระงานข้ันต่ํา โดยกําหนดใหใชภาระ
งานวิจัยไปทดแทนภาระงานสอน และงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได ซ่ึงทําใหคณาจารยทุก
คนตองทํางานวิจัย เพ่ือสรางองคความรูไปสอนนักศึกษา รวมท้ังนําไปใชประกอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตัวอาจารยโดยตรง สวนผลทางออมท่ีเกิดกับมหาวิทยลัยคือผลงานตีพิมพเหลานั้น
จะทําใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักมากข้ึนและไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซ่ึงนับวาเปนมาตรการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารยอยางแทจริง และไดประโยชนรวมกันทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
      (5) สืบเนื่องจากโครงสรางหนวยงานระดับสํานักวิชาและวิทยาลัย กําหนดใหมีสถาน
วิจัยเปนหนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทาสาขาวิชา ในระยะแรกยังไมมีการแตงตั้งหัวหนาสถานวิจัย จึงสงผลให
การขับเคลื่อนงานวิจัยในสํานักวิชาหรือวิทยาลัยไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ตอมาเม่ือมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยจึงได
ทยอยแตงตั้งหัวหนาสถานวิจัยเพ่ือมาทําหนาท่ีรับผิดชอบและขับเคลื่อนการสรางผลงานวิจัยภายในสํานักวิชาหรือ
วิทยาลัย โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยทุกคนตองมีผลงานวิชาการตีพิมพ
เผยแพรอยางนอยคนละ ๑ ผลงาน ซ่ึงถือเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของสํานักวิชาหรือวิทยาลัยดวย ดังนั้น  
จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของหัวหนาสถานวิจัยท่ีจะชวยขับเคลื่อนการสรางผลงานวิจัยในหนวยงานของตนเอง  
   (6) มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานทางวิชาการของอาจารย
รุนใหม และอาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางสงเสริมการทํางานวิจัยและพัฒนา
งานทางวิชาการของอาจารยรุนใหม รวบรวมขอมูลหรือแหลงสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับแหลงทุนวิจัย และเปน                    
พ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในการดําเนินงานวิจัยแกคณาจารยใหมใหสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและสรางสรรคผลงาน         
ทางวชิาการเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแบงอาจารยดังกลาวออกเปน ๒ กลุม ไดแก  

• alpha club คือ กลุมอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซ่ึงมีอายุงาน
ไมเกิน ๓ ป ปจจุบันมีสมาชิก ๔๙ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยใหเลือกอาจารยในกลุม ๑ คนเปน
ประธานคณะทํางาน และมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเปนเลขานุการกลุม  

• beta club คือ กลุมอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทซ่ึงมีอายุงาน                 
ไมเกิน ๕ ป ปจจุบันมีสมาชิก ๙๖ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยใหเลือกอาจารยในกลุม ๑ คน
เปนประธานคณะทํางาน และมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปนเลขานุการกลุม  
     (7) มหาวิทยาลัยไดวางระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาการจาง และการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดให
อาจารยใหมท่ีเปนอาจารยสัญญาจาง ตองมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง กลาวคือ 
อาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายในระยะเวลา 3 ป  
มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง และเม่ือไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยแลว ตองขอกําหนด
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ตําแหนงรองศาสตราจารยภายในระยะเวลา 5 ป และศาสตราจารยภายในระยะเวลา 8 ป นับจากไดดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย  
     ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวขางตนทําใหมหาวทิยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบันจัดอันดับตาง ๆ ดังนี้  

• Nature Index Ranking จัดใหมหาวิทยาลัยอยูในอันดับท่ี 4 ของประเทศไทย         
เปนปท่ี 2 และอยูในอันดับท่ี 2 ดานการวิจัยวิทยาศาสตรกายภาพ 

• SCImago Institutions Rankings จัดใหมหาวิทยาลัยอยูในอันดับท่ี 7 ของประเทศ
ไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับ อยูในอันดับท่ี 255 ของเอเชีย และอันดับท่ี 696 ของโลก 
นอกจากนี้ยังไดรับจัดอันดับการวิจัยตีพิมพดานนวัตกรรมเปนอันดับท่ี 6 ของประเทศไทย อันดับท่ี 148 ของ
เอเชียและอันดับท่ี 429 ของโลก 
  3.2.2 การบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ผานการ
จัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการรวมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลัก 
ท้ังนี้ จากขอมูลสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 ของศูนยบริการวิชาการ คณะกรรมการฯ 
พบวา มหาวิทยาลัยไดทําพันธกิจสัมพันธเพ่ือสังคมหลากหลายรูปแบบเพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และสรางความรักความสามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน อาทิ 
   (1) โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนสาธิต
วลัยลักษณพัฒนา และชุมชนรายรอบผานกิจกรรมบริการวิชาการท่ีหลากหลาย ไดแก 

• จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองครวมอยางยั่งยืน : ครัวเรือนตนแบบ
ดานอาชีพจํานวน 9 ครัวเรือน ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา ซ่ึงเปนชุมชนท่ีไดรับการ
จัดสรรการใชท่ีดินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากโครงการกอสรางมหาวิทยาลัยโดยการปฏิรูปท่ีดินครัวเรือนละ                      
5 ไร กิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยูบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสงเสริมการลดรายจายและการสรางรายไดดวยการ
สนับสนุนปจจัยการผลิต ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และขยายชองทางการตลาดในการจําหนายผลผลิต 
เชน การเพาะเห็ด การเลี้ยงไกไขคอนโด การทําธนาคารสุกร การเลี้ยงกบนา และการเลี้ยงปลาน้ําจืด เปนตน ท้ังนี้ 
ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางผลกระทบสําคัญตอชุมชุน คือ ครัวตนแบบ                               
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สามารถลดคาอาหารในครัวเรือนเฉลี่ย 1,600 บาทตอเดือน มีรายไดเสริมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
1,700 บาทตอเดือน และครัวเรือนมีศักยภาพสามารถเปนตนแบบขยายผลเปนจุดเรียนรูเฉพาะบานได 

• จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริตามศาสตร
พระราชาเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนใหมในชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา โดยมีกิจกรรมหลักคือ 1) พัฒนา
แปลงเกษตรผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ 2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามหลักวิชาการ และ 3) จัดทําฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสรางผลกระทบสําคัญตอโรงเรียนและชุมชน คือ มีอาหารท่ีปลอดภัยและถูกตองตามโภชนาการ  
มีการบริหารจัดการแบบพ่ึงตนเอง นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดานการเกษตร และเกิดแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน                                
   (2) โครงการการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากประชากรวัยสูงอายุในอําเภอทาศาลามีจํานวนเพ่ิมข้ึน แตระบบการดูแลยังไมสอดคลองกับปญหาและ
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ความตองการของผูสูงอายุ หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดระบบการดูแลซํ้าซอนกัน และการจัดการทรัพยากรไมเชื่อมโยง
ทุนและศักยภาพตามบริบท ดังนั้น ภาคีเครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดย
ศูนยบริการวิชาการ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดเขามาชวยดําเนินการเปนผู
ประสานงานและสนับสนุนวิชาการ เพ่ือสรางความรวมมือจากภาคีเครือขายท่ีเปนบุคคล กลุมคน องคกร และ
หนวยงาน ในระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จึงไดใชความ
เชี่ยวชาญของภาคี รวมกันจัดระบบการดูแลใหม โดยใชกระบวนการมีสวนรวมและสรางการยอมรับ และจัดระบบ
การดูแลใหครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ความม่ันคงในชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังนี้ ผลจากการจัด
โครงการดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ 1) ผูสูงอายุ 1,383 คน มีคุณภาพชีวิตครอบคลุม 4 ดาน  
2) หนวยงานจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 3 ป 3) เพ่ิมภาคีฯ รวม 58 แหง 4) เกิดชุดขอมูล
คลังปญญาพัฒนาอาชีพ 5) เกิดฐานขอมูลเพ่ือตัดสินใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 6) เกิดพ้ืนท่ีตนแบบ 4 ตําบล  
7) เกิดนวัตกรรม application เยี่ยมบานอยางเขาใจ อาสาชวยไดแบบฉับไว และ 8) เกิดชุดความรูการจัดระบบ
การดูแลผูสูงอายุทาศาลา 
   (3) โครงการวลัยลักษณบูรณาการ “ทาศาลาเมืองนาอยู” จากแนวคิดของมหาวิทยาลัย  
ท่ีมุงเนนใหมีโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธชุมชน สอดรับกับวิสัยทัศน “เปนหลักในถ่ิน” โดย
นําศักยภาพของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สังคมศาสตร ไปขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ อันประกอบดวย ดานอาชีพ ดานการศึกษา 
ดานสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซ่ึงบูรณาการรวมกับภาคี
เครือขายและประชาชนในพ้ืนท่ีแถบชายฝงทะเลเขตอําเภอทาศาลา ท้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกเพ่ือรวมขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการนี้มาอยาง
ตอเนื่องเปนปท่ี 3 เริ่มครั้งแรกในป 2560 ณ หาดทาสูงบน ครั้งท่ี 2 ในป 2561 ณ หาดเราะ และครั้งท่ี 3 ในป 
2562 ณ หาดบอนนท โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากภาคีเครือขายท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจัดกิจกรรม โดยนํามาปรับเขากับมิติโครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธใน 5 มิติ ภายใตหลักการ
แบบจําลองตนไมแหงความสุข (Happy tree model) ประกอบดวย  

• ดานอาชีพ มุงสราง ยกระดับ และผลักดันใหชุมชนมีอาชีพท่ียั่งยืน สรางรายได 
และความเปนอยูท่ีดีข้ึน บนพ้ืนฐานตามความตองการ จุดเดนของพ้ืนท่ี บริบทชุมชน และความถนัดของชุมชน
เปาหมาย มีหลากหลายพ้ืนท่ีไดยกระดับอาชีพเพ่ือความยั่งยืนอยางชัดเจน อาทิ ๑) โครงการการยกระดับการผลิต
และการแปรรูปสมโอทับทิมสยาม (ชวยใหผลผลิตสมโอมีคุณภาพมากข้ึน ลดการใชสารเคมี และลดตนทุนการผลิต) 
๒) โครงการยกระดับสินคาปลาดุกราทาซัก (ควบคุมความชื้นและกระบวนการจัดทําบรรจุภัณฑ รวมท้ังยื่นจด
มาตรฐานสินคา นํามาซ่ึงผลงานรางวัลสินคายอดเยี่ยมจากหลายหนวยงาน) ๓) โครงการพระราชดําริการสราง
ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ทํางานรวมมือแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสีย) ๔) โครงการ 
ฟนฟูทรัพยากรปูมา เปนโครงการท่ีสรางรายไดเพ่ิมใหกับชาวประมงชายฝง และประมงพาณิชยในพ้ืนท่ี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังผลงานวิจัยโครงการนี้นําไปใชประโยชนเพ่ือประเมิน
ยกระดับการพัฒนาทางการประมงของไทย โดยสามารถยกระดับจากเดิมระดับ C เปนระดับ A จากผูประเมิน  
MRAG : Marine Resources Assessment Group ประเทศอังกฤษ ทําใหมีอัตราการเติบโตของการสงออกปูมา
กวารอยละ 154 เกิดการจางงานเพ่ิมมากข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่อง ๕) โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 



๑๗ 

เชิงนิเวศ บานแหลมโฮมสเตย อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลThailand Tourism Awards ป 2562 
เปนโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งท่ี 12 ป 2562 หรือ
รางวัลกินรี ประเภทแหลงทองเท่ียว สาขาแหลงทองเท่ียวชุมชน (Local & Community) โดย การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ซ่ึงบานแหลมโฮมสเตยติดอันดับ 1 ใน 10 และ ๖) โครงการการนําเชื้อราไตรโคเดอรมา มาใชเพ่ือ
ยกระดับผลิตผลการเกษตรในการปลูก มังคุด ทุเรียน และไมผลอ่ืน ๆ 

• ดานสุขภาพ การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ และการบริการหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีใหกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง อีกท้ังผลงานการวิจัยรับใชสังคมทางดาน
การยกระดับความเปนอยูผูสูงอายุ และสรางเครือขายผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและพ้ืนท่ีจังหวัด
ใกลเคียง โครงการวิจัยและการบริการวิชาการเก่ียวกับการปองกันไขเลือดออก ปองกันพยาธิในเด็ก และการประยุกต 
ใชสมุนไพรในชุมชนเพ่ือไลยุง ซ่ึงไดดําเนินการโดยสํานักวิชาดานสุขภาพอยางตอเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อยางชัดเจน 

• ดานการศึกษา มหาวิทยาลัยไดรวมบูรณาการเพ่ือบริการวิชาการแกโรงเรียน
และชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนชุมชนใหม โรงเรียนขยายโอกาสซ่ึงต้ังอยูหลังมหาวิทยาลัย            
ในพ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา เปนโรงเรียนหนึ่งซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการโรงเรียนตนแบบการยกระดับ 
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดรวมออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่องโครงสรางหลักสูตร 
รวมสอน โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ จีน มาลายู อีกท้ังจัดทําโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะการดํารงชีวิต วางแผนการทําการเกษตร             
บนพ้ืนฐานของ business model และหารายไดชวยเหลือครอบครัว ซ่ึงการใหบริการวิชาการแกโรงเรียนชุมชน
ใหมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในเรื่องภาษาอังกฤษ นักเรียนสอบแขงขันทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ไดอันดับหนึ่งของภาคใต และไดเหรียญทองแดงจากการประกวดระดับประเทศ อีกท้ังยังสามารถสอบแขงขันเพ่ือ
เขาศึกษาตอในโรงเรียนระดับจังหวัดไดเปนอันดับท่ี 9 ผลกระทบเชิงบวกเหลานี้ทําใหมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 40 - 50 คน เปน 200 กวาคน เนื่องจากผูปกครองซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนไดยายนักเรียนมาเรียน                       
ในโรงเรียนชุมชนใหม อันเปนผลมาจากการรับรูและการจัดการเรียนการสอนควบคูการปฏิบัติในโรงเรียนท่ีมี
มาตรฐานทางการศึกษาสูงข้ึน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษใหกับชุมชนชายฝง 
เพ่ือเปนกลไกสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหกับชุมชน และโครงการใหคําปรึกษาทางวิชาการตาง ๆ อีกมากมาย 
รวมท้ังจัดต้ังหนวยพัฒนาครูเพ่ือผลิตหลักสูตรอบรมแกครูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมาตรฐานจากคุรุสภา เพ่ือเพ่ิม 
ความเขมแข็งทางการศึกษาของบุคลากรในพ้ืนท่ีภาคใต 

• ดานทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม งานวิจัย ท่ีสามารถใชประโยชนไดของ
มหาวิทยาลัยและงานวิชาการรับใชสังคมตามบริบทพ้ืนท่ี อาทิ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปูมาแบบมีสวนรวม 
ธนาคารปูมา มีขอบเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีธนาคารปูมากวา 60 แหง  
ไดดําเนินการตลอดแนวชายฝงท้ังสองจังหวัด สงผลใหเกิดเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็งกวา 60 ชุมชน ท่ีขับเคลื่อน
กิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนในเชิงนโยบายเพ่ือ
กําหนดพ้ืนท่ีแหลงอนุบาลสัตวน้ําในพ้ืนท่ี เพ่ิมผลจับปูมาในพ้ืนท่ี ทําใหระบบนิเวศชายฝงและทรัพยากรประมง 
มีจํานวนมากข้ึน   



๑๘ 

• ดานสังคมและวัฒนธรรม การรวบรวมคุณคาและความเปนตัวตนของเมือง
นครศรีธรรมราช เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะในบริบทท่ีโดดเดนของพ้ืนท่ีโดยใชวิชาการในมหาวิทยาลัยเปนกลไกท่ี
ดําเนินการอยู โบราณสถานตาง ๆ อาทิ ตุมปง เขาคา และโมคลาน มีการใชวิชาการเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือ
จําลองภาพเมืองโบราณ เพ่ือเลาขานตอคนในพ้ืนท่ี เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ทําใหสังคมพัฒนาบนรากฐานของบริบทของชุมชน การบริการวิชาการในมิติสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
อุโบสถสถานวัดแดง อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กําลังอยูในกระบวนการจัดสงเพ่ือจดทะเบียนเปน
มรดกโลกผานทาง UNESCO ตอไป 
   (4) โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ  มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการวิชาการรวมกับสํานัก
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ศูนยการแพทยฯ และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมหนวย
บริการสุขภาพเคลื่อนท่ีไปใหบริการแกประชาชน โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายหลักในอําเภอทาศาลา คือ ตําบล              
ไทยบุรี ตําบลหัวตะพาน ตําบลโมคลาน ตําบลทาศาลา และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีตําบลเทพราช อําเภอสิชล และได
สรางความรวมมือกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชใหบริการดานองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร
สุขภาพไปเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายรวมท้ังประชาสัมพันธสูประชาชนพ้ืนท่ีใกลเคียง 
นอกจากนี้ยังไดจัดรายการวิทยุ “วลัยลักษณ รักษสุขภาพ” ผลิตรายการวิทยุใหความรูดานสุขภาพ มีความยาว
ตอนละ 30 นาที ออกอากาศ 52 ตอน/ป โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช                
ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ตรัง พัทลุง พังงา และกระบี่ และจัดรายการเพ่ิมพิเศษ
ในกรณีท่ีมีประเด็นปญหาทางสุขภาพท่ีกระทบถึงประชาชนใน 9 จังหวัดภาคใต เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สรางภาพลักษณ และความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน 
   ผลลัพธจากการจัดหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีดังกลาว คือ 1) ดานการสงเสริมสุขภาพ 
ประชาชนไดมาเขารับบริการเปนจํานวนมากและเขามาใชบริการตรวจสุขภาพทุกเดือน ทําใหสุขภาพรางกายดีข้ึน 
2) ดานการควบคุมปองกันโรค ประชาชนมีความรูความเขาใจในการควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพในการดูแล
ตนเองและคนในครอบครัวทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และ 3) ดานการฟนฟูสุขภาพ ประชาชนสามารถฟนฟูสุขภาพได
ดวยตนเองตามคําแนะนําของคณาจารยและบุคลากรสาขากายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร  
   (5) เทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนจากครัวเรือนถึงจังหวัด  
โดยรองศาสตราจารย ดร.จรวย  สุวรรณบํารุง และคณะ สังกัดศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรค
ไขเลือดออก  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายเพ่ือ
แกปญหาโรคไขเลือดออกเปนองคความรู “ลานสกาโมเดล” โดยไชยาโมเดลเปนตัวอยางของอําเภอท่ีรับการ
ถายทอดฯ และโดดเดนเปนโมเดลของเครือขายระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออก
อยางยั่งยืน กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการมีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีอําเภอไชยา ทําใหเกิดข้ันตอนเชิงเครือขาย    
ท่ีมีการปรับเรียงข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
   ผลกระทบท่ีไดรับตอพ้ืนท่ีชุมชน สังคม ในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
19 อําเภอ ของจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและดําเนินการพัฒนาระบบการเฝาระวังของ 
แตละอําเภอ โดยมีการดําเนินการบูรณาการของระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
ดําเนินการตอเนื่องจนกลายเปนงานประจําของพ้ืนท่ีเกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ี และอัตราการปวยและอัตราการตาย       
ท่ีลดลง ท้ังนี้ เทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนจากครัวเรือนถึงจังหวัดไดรับการจดสิทธิบัตร 



๑๙ 

ไดรับลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร มีชื่อผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบเฝาระวังลูกน้ํายุงลายเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืน จังหวัดสุราษฎรธานี เลขท่ีลิขสิทธิ์ 374435  
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 ทะเบียนขอมูลเลขท่ี  ว1.7992 ลิขสิทธิ์เปนผลการดําเนินการบางสวน คือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวนดัชนีลูกน้ํายุงลาย http://surat.denguelim.com ฐานขอมูลมีความเฉพาะ
สําหรับพ้ืนท่ีของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเรียกกันวา สุราษฎรเดงกีโมเดล ปจจุบันมีการดําเนินการใชโปรแกรมใน
ภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก อําเภอไชยา อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอบานตาขุน และอําเภอพระแสง  
และจังหวัดนครศรีธรรมราช http://Nakhonsi.deenguelim.com ไดแก อําเภอลานสกา และอําเภอนบพิตํา 
   (6) มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐภาคเอกชน และ
ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสรางความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานและชุมชนภายนอก อาทิ  

• วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยและอําเภอทาศาลาจัดกิจกรรม
สงเสริมการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแหงความรัก “พบรักวาเลนไทนเดย @วลัยลักษณ รักเหลือเกิน”  

• วันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพจัดการประชุม
กรมการจังหวัด โดยมีผูบริหารระดับจังหวัดและระดับเขต/ภาค ในพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช ท้ังหัวหนาสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เขารวมประชุม ในวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562  

• ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2562 จัดงาน Walailak Day 
2019 ภายใตแนวคิด “Smart University” เนื่องในโอกาสครบรอบปท่ี 27 แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย  
เพ่ือเปดบานตอนรับประชาชนใหไดเขามาเห็นถึงพัฒนาการความกาวหนาในการจัดการศึกษา ความกาวหนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการ วิสาหกิจ นําสินคามาแสดงและจําหนาย
เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลแกพ่ีนองชาวภาคใตตอนบนและจังหวัดใกลเคียง  

• วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดแส็งแร็ง ตําบลโพธิ์ทอง 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็งเปนประจําทุกป  

• มหาวิทยาลัยจัดใหมีการพบปะพูดคุยกับผูนําชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยดวย
การเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และผูใหญบานมาประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนประจํา
ทุก ๒ เดือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีชี้แจงความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังถือโอกาสนี้รับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชน เพราะมหาวิทยาลัยและชุมชนราย
รอบตองอยูรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

    ผลจากการท่ีมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี จึงทําให
มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 98.29 ลานบาทเพ่ือปรับปรุง
ถนน 3 สาย ประกอบดวย สายท่ี 1 ถนนทางเขามหาวิทยาลัยจากทางแยกถนนสาย 401 ถึงประตูเขามหาวิทยาลัย 
สายท่ี 2 ถนนจากวัดสโมสรถึงมหาวิทยาลัย และสายท่ี 3 ถนนจากโรงเรียนวัด ทุงชนถึง อบต.ไทยบุรี ทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรในพ้ืนท่ีซ่ึงสรางความพึงพอใจแกประชาชนเปนอยางมาก  

   ท้ังนี้ กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้สงผลทําใหมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและ
หนวยงานราชการ ซ่ึงตรงตามปรัชญา “เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน” ของมหาวิทยาลัย 

 
 

http://surat.denguelim.com/


๒๐ 

 3.3 ดานงบประมาณ รายได และการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ 
  3.3.1 ดานงบประมาณและรายได คณะกรรมการฯ เห็นวาอธิการบดีไดบริหารจัดการ
งบประมาณไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการงบลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญ อาทิ ศูนย
การแพทยฯ โรงพยาบาลสัตวใหญ อาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร อาคารศูนยสหกิจศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา อาคารเรียนรวม 6 และการปรับปรุงอาคารธุรกิจบณัฑิตยวิทยาคาร 1 ชั้น 1 - 3 และวิทยาคาร 3 
ชั้น 1 - 4 ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ แมการกอสรางบางโครงการจะมีปญหาดําเนินการลาชากวา
แผนท่ีกําหนดอันเนื่องมาจากปญหาภายในของผูรับจางเอง เชน อาคารเรียนรวม 6 และอาคารหอพักนักศึกษา
และบุคลากรท่ีผูรับจางขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง แตดวยความมุงม่ันท่ีจะแกปญหาของฝายบริหาร        
เพ่ือไมใหเปนภาระดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการพิจารณาเชิงเทคนิคท่ีประกอบดวย           
ท้ังเจาหนาท่ีสวนอาคารสถานท่ี สวนพัสดุ และคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญงานกอสรางเปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือรวม
พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคไดอยางทันทวงที โดยมีผูชวยอธิการบดีฝายบริหารโครงการกอสราง (นายจารุ 
คัตตพันธ) เปนผูรับผิดชอบหลัก และรวมท้ังทานอธิการบดีท่ีไดติดตามการกอสรางของทุกโครงการอยางใกลชิด
ดวยตนเอง พรอมท้ังใหคําแนะนํา ชี้แนะอยางสมํ่าเสมอ คณะกรรมการฯ ชื่นชมในการบริหารจัดการงานกอสราง
ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีฝายบริหาร          
ไดกําหนดไว นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ขอชื่นชมการบริหารงบประมาณท่ีสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังท่ีจะสรุปตอไปนี้ 
    (1) อธิการบดีไดประกาศนโยบายท่ีชัดเจนใหทุกหนวยงานบริหารจัดการการใชจาย
งบประมาณประจําป 2562 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณท่ีเก่ียวของกับการลงทุน หนวยงานเจาของเรื่องตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ และการกําหนดราคากลางตองกําหนดใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป จากนโยบายดังกลาวสงผลทําใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ไดครบรอยละ 100 ตามแผน และมีเงินเหลือจายท่ีสามารถนําใชในภารกิจอ่ืนเพ่ิมเติมจากแผนปกติไดอีก 
18,965,450 บาท  
   (2) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ ระยะแรกในวงเงิน
งบประมาณ 2,128 ลานบาท แบงงวดงานและงวดเงินเปน 30 งวด ซ่ึงมีกําหนดสงมอบงานงวดสุดทายในวันท่ี 
๑๖ ธันวาคม 2562 จากการกํากับติดตามอยางใกลชิดของอธิการบดี คณะกรรมการตรวจการจาง และบริษัท
ควบคุมงาน ทําใหสามารถดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จตามเปาหมายเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการกอสรางระยะ
ท่ี 2 ในป 2563 - 2564 ซ่ึงเปนการตกแตงภายในและการจัดหาครุภัณฑทางการแพทย วงเงินงบประมาณ 
950 ลานบาท และอยูระหวางกระบวนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนอัตรากําลังของ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ จํานวน 1,298 คน ในปงบประมาณ 2563 - 2565 
    (3) มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเปนอยางมากท่ีจะประหยัดคาใชจายท่ีไมจําเปน    
ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบสารสนเทศ หรือการเลือกใชอุปกรณไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน 
ผลจากการดําเนินงานในสวนนี้ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณไดมาก อาทิ การนําระบบ e-Office 
และ e-signature มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานผานระบบสารสนเทศแทนการใชกระดาษ ทําใหสามารถ
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ประหยัดคากระดาษไดมากถึง 1,595,557.57 บาท คิดเปนรอยละ 47.19 (โดยคากระดาษในปงบประมาณ 
2561 มีมูลคา 3,381,321.14 บาท ในขณะท่ีปงบประมาณ 2562 เหลือเพียง 1,785,763.57 บาท)  
   สวนการประหยัดคาไฟฟามหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศโดยเลือกใช
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแบบ VRF/VRV เปนระบบเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร
ทําความเย็นตามภาระโหลด โดยในเฟสท่ี 1 ไดปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีอาคารบริหาร อาคารเรียนรวม 4 
และอาคารศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ความเย็นรวม 7,667,992 BTUs และไดปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟาจากเดิม
ท้ังหมดเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED จํานวน 23,900 หลอด เพ่ือลดหนวยการใชงานของไฟฟาลง โดยให
หนวยงานภายนอกเขามาลงทุน และมหาวิทยาลัยดําเนินการผอนจายเปนคาจัดการพลังงาน เปนรายเดือนจํานวน 
60 งวด จากสวนตางผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดข้ึน โดยใชวงเงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคประจําป ซ่ึงอยู
ระหวางการทําสัญญา รวมท้ังมีการติดตามผลการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบรายงาน
สถานการณการใชไฟฟาตอท่ีประชุมบริหารของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงการใชไฟฟาในปงบประมาณ 
2562 ในภาพรวมลดลงรอยละ 11.69 เม่ือเปรียบเทียบกับปฐาน 2559 (คาไฟฟาในป 2562 เทากับ 
50,388,729.56 บาท และคาไฟฟาท่ีในป 2559 เทากับ 57,059,922.79 บาท)  
    (4) สําหรับการจัดการรายไดเพ่ิมเติม พบวา มหาวิทยาลัยไดเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกไมผลในพ้ืนท่ี
ศูนยสมารทฟารมนอกเหนือจากแปลงยางพาราและปาลมน้ํามัน มีการใชพ้ืนท่ีไปท้ังหมด จํานวน 1,260.5 ไร  
โดยในปงบประมาณ 2562 ไดขยายแปลงปลูกไมผล ประกอบดวย ทุเรียน 250 ไร มังคุด 180 ไร สละ 220 ไร 
มะพราวน้ําหอม 150 ไร ไมผล 11 ชนิด 131.5 ไร ขนุน 229 ไร และแปลงวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช (ระยะ
สั้น) 100 ไร ถึงแมวารายไดจากการจําหนายผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันยังไมสูงนัก แตการปลูกไมผลเหลานี้
จะเปนแหลงรายไดเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยในอนาคตและจะทําใหมหาวิทยาลัยมีสินทรัพยเพ่ิมข้ึนทุกป  
  3.3.2 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยไดนําระบบ
สารสนเทศตาง ๆ มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการทํางาน อาทิ  

• ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส (e-testing) เพ่ือลดการใชกระดาษและลดระยะเวลา
การตรวจขอสอบของอาจารย 

• ระบบจองใชยานพาหนะ (e-car) ท่ีแสดงถึงตารางเวลาการใชรถยนตจางเหมา
บริการของมหาวิทยาลัยแตละคัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชรถยนตท่ีมีและลดการเชารถยนตเพ่ิม 

• ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) เพ่ือเปนการลดการจัดทําวาระ            
การประชุมท่ีเปนรูปเลม อีกท้ังผูรวมประชุมสามารถศึกษาวาระประชุมลวงหนาไดอยางรวดเร็ว 

• ระบบสารสนเทศดานงบประมาณ พัสดุ เกณฑพึงรับ-จาย 3 มิติ (SAP) เพ่ือให
สามารถทํางานดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารจัดการระบบงานมีระเบียบแบบแผนยิ่งข้ึน สามารถเชื่อมโยงขอมูลภายในและ
ภายนอกองคกร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลยอนหลังและสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

• ระบบ e-jpas เพ่ือใหพนักงานสายปฏิบัติการและบริหารท่ัวไปไดบันทึกขอมูลผล
การปฏิบัติงานในแตละวัน และเพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและนําไปใช
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณตอไป 
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  3.3.3 การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศทางดานการบริหารงานบุคคล ในป 
งบประมาณป 2562 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศทางดานการบริหารงานบุคคล 
ประกอบดวย ขอบังคับ 8 ฉบับ ระเบียบ 9 ฉบบั และประกาศ 46 ฉบับ ซ่ึงในรอบ 3 ป ตั้งแตป 2560 - 2562
ไดปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ไปแลวรวม 103 ฉบับ ซ่ึงมีผลทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสม คลองตัว ลดข้ันตอน และมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  
  3.3.4 การดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยูบนพ้ืนท่ี
ลุมทําใหประสบปญหาน้ําทวมขังอยูบอยครั้ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดวางแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย                          
และแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกปญหาไว ประกอบดวย 1) แผนการรณรงคปองกันอ ุทกภัยและ
วาตภ ัย และ 2) แผนการตรวจตรา โดยในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนปองกัน
อุทกภัยและวาตภัยดังกลาว ดังนี้  
   (1) ปรับปรุงและกอสรางทางกายภาพเพ่ือบังคับทิศทางการระบายน้ํา ขุดลอกทาง
ระบายน้ําโดยรอบมหาวิทยาลัยกอนถึงฤดูฝน และกอสรางทางระบายน้ําลนของอางเก็บน้ํา  
   (2) ปรับปรุงฝายน้ําลนริมถนนสี่เลน ซอมแซมฝายระบายน้ําท่ีชํารุด และจัดทําทอ
ระบายน้ําในจุดผานถนนเพ่ิมเติม 
 (3) ตรวจตราระบบระบายน้ําและเครื่องมืออุปกรณใหมีความพรอมในการใชงาน
อยูเสมอ 
      ท้ังนี้ จากการดําเนินการขางตนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถตั้งรับการเกิดพายุโซนรอนปาบึก                          
ท่ีเคลื่อนข้ึนฝงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2562 ซ่ึงทําใหเกิดฝนตกหนัก น้ําทวม
ฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก ในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตดวยการบริหารจัดการน้ําท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพท่ีมหาวิทยาลัยไดทําไว สงผลใหมหาวิทยาลัยไมประสบปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีแตอยางใด นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีไดจัดตั้งศูนยอพยพและชวยเหลือผูประสบภัย
พายุปาบึกข้ึน โดยมีหนาท่ีหลัก 2 สวน คือ สวนแรก มหาวิทยาลัยใชศูนยกีฬาและสุขภาพเปนศูนยอพยพเพ่ือ
รองรับประชาชนผูประสบภัย โดยสามารถรองรับคนไดประมาณ 5,000 คน และสวนท่ี 2 เปนแผนการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย ประกอบดวย การจัดตั้งโรงครัว การจัดต้ังศูนยบรรจุถุงยังชีพ การจัดหนวยประสานงาน
อาสาสมัครโดยมีนักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เขารวม และการ
เตรียมหนวยใหบริการยาและเวชภัณฑ ซ่ึงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ 
  3.3.5 การเสริมสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดมีนโยบายประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสารภาพลักษณผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน (social media) ดวยการจัด
รายการ Talk with The President (Live) เผยแพรสูกลุมเปาหมายผานทาง Walailak Channel ท่ีเปนชอง
ทางการสื่อสารผานสื่อวิทยุโทรทัศนบนอินเตอรเน็ต รวมท้ังยังมีการสื่อสารผานทาง Facebook Pages  website 
และ YouTube จํานวน  11 รายการ ความยาวรายการละ 5 - 10 นาที หมุนเวียนเผยแพรทุกวันจันทรถึงวันศุกร 
ในปงบประมาณ 2562 ไดเผยแพรแลว 215 ตอน รวมท้ังมีการขยายการสื่อสารภาพลักษณความเปนนานาชาติ
ไปยังโรงเรียนในภู มิภาคตาง ๆ โดยการจัดกิจกรรม International Cultural Camp และ WU Young 
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Ambassador Camp สงผลใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติรวมท้ังเปนท่ีสนใจตอ
กลุมเปาหมายมากข้ึน  
  3.3.6 การแกไขปญหาเรื่องท่ีดินอันเนื่องมาจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ปญหาราษฎรสวน
หนึ่งท่ียังไมยินยอมยายออกจากพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเม่ือป 
พ.ศ. 2535 แมมหาวิทยาลัยไดพยายามแกไขปญหานี้มาอยางตอเนื่องแตปญหายังสะสมมาจนถึงปจจุบัน                      
ซ่ึงในชวงเวลา 1 - 2 ปท่ีผานมาอธิการบดีไดใหความสําคัญกับการแกปญหานี้อยางเปนรูปธรรม โดยใน
ปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดประสานขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของและใช
กระบวนการยุติธรรมดวยการบังคับคดีกับราษฎรท่ียังไมยินยอมจํานวน 22 ราย โดยท้ังหมดไดยอมรับท่ีจะยาย
ออกจากพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยและจะไมขัดขวางการทํางานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประสานกับ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือจัดสรรท่ีดินใหกับผูท่ียินยอมท้ัง 22 รายตอไป พรอมจายคาชดเชยตามหลักเกณฑ                  
ท่ีทางราชการกําหนด นับวาปญหาดานนี้คลี่คลายลงมาก ซ่ึงคณะกรรมการฯ ขอชื่นชมอยางมากตอการแกปญหา
ราษฎรในพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีสะสมมานานถึง 27 ป นับวาเปนการบริหารงานท่ีโดดเดนและประสบ
ความสําเร็จอยางดียิ่ง 
  3.3.๗ การพัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตของนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสามารถใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข คณะกรรมการฯ พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
ในหลายเรื่องท่ีโดดเดน อาทิ 
      (๑) มหาวิทยาลัยไดพัฒนาศูนยอาหารชอประดู โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเปนไปตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใตกรอบแนวคิด “การสรางเมืองสีเขียวแหงความสุข” และเกณฑมาตรฐานดาน
สุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงไดพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของศูนยอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยทุกพ้ืนท่ี ระยะแรกเนนการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมรอบอาคารศูนยอาหารชอประดูใหมี
มาตรฐานดานคุณภาพอาหาร ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบายท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับ
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ลักษณะพ้ืนท่ีใหบริการภายในศูนยอาหารชอประดู มีการบริหารจัดการ
เปนลักษณะรานอาหารท่ีมีความหลากหลายมากกวา 70 ราน ลักษณะเปนรานคาสะดวกซ้ือ รานท่ีเนนสินคา
เก่ียวกับการเรียนการสอน เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา 06.00 - 21.00 น. รองรับผูใชบริการมากกวา 300 คน
ตอชวงเวลา และเปนพ้ืนท่ีในเขตหอพักทําใหนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งข้ึนดวยการเดินทางดวยรถไฟฟาของ
มหาวิทยาลัย   
          (๒) มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ ไดแก หองละหมาดท่ีถูกตองตาม
หลักศาสนาอิสลาม และพัฒนาลานธรรม ณ บริเวณใกลกับศูนยอาหารชอประดู    
     (๓) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหมีการเปดรานสะดวกซ้ือเพ่ิมข้ึน ณ อาคารปฏิบัติการ
สถาปตยกรรมฯ เพ่ือใหบริการและเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมาเรียน เพราะสวนใหญนักศึกษา
ท่ีมาเรียนในชั่วโมงเชามักไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาเรียน การตั้งรานคาสะดวกซ้ือในอาคารเรียนจึงเปนสิ่ง
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาไดเปนอยางดียิ่ง 
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4. การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบภายใน 
 4.1 การควบคุมภายใน 
  มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน โดยหนวยตรวจสอบภายในไดประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสําหรับระยะเวลา
ดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 พบวา สวนใหญมหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน                    
การควบคุมภายใน เวนแตตองปรับปรุงแกไขการประเมินผลการควบคุมใหครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
พรอมท้ังกําหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
    ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดบูรณาการการทํางานระหวางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                    
โดยไดจัดทําแบบรายงานใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร รวมการประเมินความเสี่ยงกับการควบคุมในไวดวยกัน 
ตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน คือ ดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินงานและบริหารท่ัวไป                                
ดานการเงินและงบประมาณ ดานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง และดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือเชื่อมโยงการบรรลุยุทธศาสตรขององคกร” ใหแกบุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทาง              
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 
 ๔.2 การบริหารความเส่ียง 
  ๔.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหนาท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยในการใหแนวทาง ควบคุม และกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ                         
ซ่ึงคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงไดมีการรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเชิงนโยบาย
เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนระยะ คณะกรรมการฯ ไดสอบทานการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก แผนบริหารความ
เสี่ยงระบบปกติ และแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน พรอมรายงานผลตอมหาวิทยาลัยผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางตอเนื่อง  
  ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีมาตรการบริหารความเสี่ยงรวม 20 มาตรการ และ
กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสําเร็จจํานวน 20 ตัวชี้วัด พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด
ไว โดยสรุปผลได ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 80 จํานวน 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95 และ
ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมายต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 5      
  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงไดหยิบยกประเด็นความเสี่ยงเรงดวนและสําคัญ  
2 เรื่อง ไดแก ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับจํานวนรับของนักศึกษาใหม และความเสี่ยงเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปน risk factors ซ่ึงเกิดมาจากการคุกคามของภาระ education disruption จาก
จํานวนประชากรเปาหมายท่ีจะเขาสูมหาวิทยาลัยมีระดับลดลง จํานวนท่ีนั่งท่ีจะรับนักศึกษาเขาศึกษาตอมีมากกวา
จํานวนนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตอ ทําใหเกิดการแขงขันในเรื่องดังกลาวของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซ่ึงเรื่องดังกลาว                  
อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยได ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังตองมี



๒๕ 

โครงการลงทุนอีกมาก และตองใชเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเขาสมทบนอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับจาก
รัฐบาล คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหแผนกลยุทธในการรับ
นักศึกษาใหม รวมท้ังการวิเคราะหทางการเงินเพ่ือใหเห็นสภาพท่ีแทจริงของกระแสเงินสดรับจาย รวมท้ังการ
วิเคราะหสถานะของเงินกองทุน ซ่ึงจะไดรายงานใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของและสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป    

๔.2.2  แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 4 แผน ดังนี้ 1) แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย 2) แผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย 3) แผนบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด และ 4) แผนรับมือ
สถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนและรายงานผลตอมหาวิทยาลัยผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรอจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563 
เนื่องจากจะตองรอผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป ๒๕๖๓ จากคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นจะไดนํา
งบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และจะไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตอไป 

นอกจากนี้ ในประเด็นขอหวงใยความเสี่ยงเรงดวนและสําคัญท้ัง 2 เรื่อง ไดแก ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวกับจํานวนรับของนักศึกษาใหม และความเสี่ยงเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยนั้น 
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ มีความเห็น
สอดคลองกันวาเปนประเด็นท่ีคณะกรรมการท้ัง 2 คณะใหความหวงใยและขอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวตอไป 

 
 4.3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบภายใน  
  4.3.1 สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทําหนาท่ี
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการติดตาม              
ตรวจสอบฯ และมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและใหความเห็นเชิงปรึกษา
แนะนํา โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และอธิการบดี โดยใน
ปงบประมาณ 2562 หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบงาน จํานวน 6 ระบบ และไดรายงานผล 
การตรวจสอบพรอมกับขอเสนอแนะในประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม                    
ตอผูบริหารหนวยรับตรวจและอธิการบดีแลว ประกอบดวย  
     (1) ระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
     (2) ระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    (3) การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ของ 6 หนวยงาน ไดแก 1) มหาวิทยาลัย              
วลัยลักษณ 2) ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3) คลนิิกกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร 4) คลินิก
เทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร 5) สถานกีฬาและสุขภาพ ศูนยบริหารทรัพยสิน และ 6) ศูนยสมารทฟารม  
    (4) ระบบเงินสํารองจายของ 17 หนวยงาน ไดแก 1) ศูนยสมารทฟารม 2) โครงการ
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นครศรีฯ 3) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 4) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 5) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 6) ศูนยบรกิารการศึกษา 7) ศูนยบริการวิชาการ 8) อุทยานพฤกษศาสตร 
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9) ศูนยบริหารทรัพยสิน ฝายโรงแรมและนันทนาการ 10) สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 11) สวนบริการ
กลาง 12) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 13) บัณฑิตวิทยาลัย 14) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน 15) วิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 16) หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ และ 17) โครงการหลักสูตร 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ  
     (5) ระบบการจัดซ้ือจัดจางในอํานาจหนวยงานของ 3 หนวยงาน ไดแก 1) สวนอาคาร
และสถานท่ี 2) สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม และ 3) ศูนยสมารทฟารม  
     (6) การตรวจสอบดําเนินงานศูนยสมารทฟารม  
  4.3.2 จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฯ ไดรับทราบจากผลการตรวจสอบ
ของหนวยตรวจสอบภายในวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการควบคุมภายใน แตยังมี
บางสวนท่ียังไมปฏิบัติใหเปนไปตามระบบควบคุมภายใน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะดานการเงินและดาน
พัสดุ รวมท้ังระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูในบางหนวยงานยังไมรัดกุมเพียงพอ ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความรู                      
ความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของงานท่ีตนรับผิดชอบ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไมถูกตอง การบันทึก
ขอมูลท่ีมาของรายไดไมครบถวน มีการจัดซ้ือจัดจางเกินวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจ และการไมมีคูมือปฏิบัติงาน ฯลฯ 
การละเลยระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดและการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแมยังไมเกิดความ
เสียหายตอมหาวิทยาลัย แตอาจจะมีความเสี่ยงตอความเสียหายดานชื่อเสียงและอาจกระทบตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยได ดังนั้น หัวหนาหนวยงานของหนวยรับตรวจนั้น ควรกําชับและกํากับดูแลใหบุคลากรของ
หนวยงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการควบคุมภายใน พรอมท้ังควรสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานแกบุคลากรของหนวยงานดวย 
  ๔.3.3 จากการท่ีคณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับผูรับผิดชอบงานดานการพัสดุของหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทําใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบวา มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบเงินสํารองจาย                     
โดยกําหนดวงเงินสํารองจายและมอบอํานาจใหหนวยงานมีอํานาจดานการพัสดุภายใตกรอบวงเงินสํารองจาย                    
ท่ีอนุมัติตั้งแต 20,000 - 300,000 บาท ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว
ในการดําเนินงานซ่ึงตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด                   
ซ่ึงโดยท่ัวไปการใชวงเงินสํารองจายอาจไมเหมาะท่ีจะใชกับระบบงานการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ท้ังนี้ ผลการ
ดําเนินงานโดยภาพรวมแมหนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานดานการพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังเปนสวนใหญ แตยังคงมีปญหาในการปฏิบัติงานอยูบาง  
โดยมีเจาหนาท่ีบางทานของบางหนวยงานขาดความเขาใจ ในการจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง (TOR) จึงพบวา  
มีการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไมเหมาะสมกับราคากลางหรือไมสอดคลองกับความตองการใชงาน 
นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีตรวจรับพัสดุไมตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีกําหนดไว  
   4.3.4 ในสวนของการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลัง                    
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไปนั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบฯ ในสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ หลักการและวัตถุประสงค                 
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ในสวนการติดตาม ตรวจสอบฯ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ อํานาจหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ โครงสราง หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน                     
การตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง) ระเบียบฯ 
ดังกลาวอีกชวงเวลาหนึ่งและจะไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
5. การหารือรวมกันของคณะกรรมการฯ กับตัวแทนหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการฯ ไดเยี่ยมชมและหารือรวมกับผูบริหารหนวยงานจํานวน 4 หนวยงาน สรุปประเด็นสําคัญได 
ดังนี้ 
  ๕.1 ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
   คณะกรรมการฯ ไดรับการรายงานขอมูลจากผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ วาศูนยการแพทยฯ 
เปดใหบริการอยางเปนทางการมาตั้งแตปงบประมาณ 2561 โดยในสวนของการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ 
นั้น  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางงานแลวเสร็จรอยละ 97.20 และเบิกจาย
เงินงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 29 เปนจํานวนเงินสะสมท้ังสิ้น 1,932.27 ลานบาท  
   ปจจุบันศูนยการแพทยฯ เปดใหบริการ 4 คลินิก ประกอบดวย 1) คลินิกท่ัวไป ไดแก คลินิกโรค
ท่ัวไป คลินิกตรวจสุขภาพ 2) คลินิกเฉพาะโรค ไดแก คลินิกถันยเมตต คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ 3) คลินิก
เฉพาะทาง ไดแก คลินิกอายุรกรรม คลินิกเด็ก คลินิกศัลยกรรม คลินิกตา คลินิกเวชศาสตรครอบครัว คลินิกโรค
เรื้อรัง คลินิกกระดูกและขอ คลินิกรักษใจ (จิตเวช) คลินิกเวชศาสตรฟนฟู ฝงเข็ม และ 4) คลินิกพิเศษ ไดแก คลินิก
สูตินรีเวช คลินิกตา คลินิก หู คอ จมูก และคลินิกโรคผิวหนัง เลเซอรผิวพรรณและความงาม 
   ในปงบประมาณ 2562 ศูนยการแพทยฯ มีรายไดนอยกวาคาใชจายจํานวน 25,153,875.02 บาท 
โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน 23,191,726.40 บาท ซ่ึงมีผูรับบริการสวนใหญเปนกลุมบุคคลภายนอก          
รอยละ 42 รองลงมาคือกลุมนักศึกษารอยละ 39 และกลุมบุคลากรและครอบครัวรอยละ 19 และมีคาใชจาย
48,345,601.42 บาท โดยคาใชจายคงท่ีสวนหนึ่งมาจากคาใชจายดานบุคลากรจํานวน 104 คน ประกอบดวย 
ผูบริหาร 4 คน บุคลากรฝายการแพทย 20 คน บุคลากรฝายพยาบาล 44 คน และบุคลากรฝายสํานักงาน       
36 คน หากเปรียบเทียบคลินิกท่ีเปดใหบริการของศูนยการแพทยฯ กับจํานวนบุคลากรในปจจุบัน พบวาจํานวน
บุคลากร  มีมากกวาปริมาณงานบริการจึงไดวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุมนี้ใหมีความรูความ
ชํานาญยิ่งข้ึน โดยหมุนเวียนกันเขาอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางท่ีมีประโยชนตอการใหบริการของศูนยการแพทยฯ 
ในอนาคต 

 
 ๕.2 ศูนยบริการการศึกษา  
       คณะกรรมการฯ ไดรับการรายงานขอมูลจากผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาเก่ียวกับแผนการ
รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในแตละระดับการศึกษา และผลการรับจริง สรุปไดดังนี้  
    1) ระดับปริญญาตรี ไดกําหนดแผนไว 2,328 คน รับได 1,752 คน คิดเปนรอยละ 75.26 ของแผน 
โดยพบวา สํานักวิชาแพทยศาสตรรับนักศึกษาไดรอยละ 100 และมี 6 สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาไดเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการรับในปการศึกษา 2561 และ 2560 ไดแก สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
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และสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สวนสํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาไดลดลงมี 6 สํานักวิชา ประกอบดวย สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร สํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร และสํานักวิชาศิลปศาสตร 

2) ระดับปริญญาโท ไดกําหนดแผนไว 95 คน รับได 80 คน คิดเปนรอยละ 84.21 ของแผน   
3) ระดับปริญญาเอก ไดกําหนดแผนไว 25 คน รับได 7 คน คิดเปนรอยละ 28.๐๐ ของแผน  
 

 ๕.3 สวนแผนงานและยุทธศาสตร   
    คณะกรรมการฯ ไดรับการรายงานขอมูลจากหัวหนาสวนแผนงานฯ วา ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (ดร.กฤษฎา เสกตระกูล) ไดใหความอนุเคราะหแกสวนแผนงานฯ ในการจัดทํารายงาน
วิเคราะหความเสี่ยงดานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปผลได ดังนี้ 
    1) มหาวิทยาลัยมีหนี้สินนอย ภาระผูกพันตอเจาหนี้ไมนาเปนหวง สวนของทุนท่ีสูงมาจากการ
บันทึกรายไดงบประมาณจากภาครัฐและกองทุน สวนใหญคาดวานําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร 
   2) มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุนในสินทรัพยถาวร (fixed assets) ประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 
สวนใหญไดงบประมาณจากภาครัฐและมีการนําเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมาใชบางสวน      
    3) มหาวิทยาลัยมีรายไดรวม 2,524.92 ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากงบประมาณ 
1,893.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 และรายไดจากการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ 631.26 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 25 และมีคาใชจายดําเนินงาน 1,233.80 ลานบาท สรุปมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 1,291.12 ลานบาท 
อาจเกิดจากรายไดจากงบประมาณท่ียังมีภาระผูกพันตองใชลงทุนใน fixed asset  
   4) มหาวิทยาลัยมีเงินกองทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เปนเงิน 706.85 ลานบาท  
ประกอบดวย เงินฝากออมทรัพย 141.31 ลานบาท (รอยละ 20) และอยูในรูปแบบพอรตการลงทุน 
(investment portfolio) ท่ีใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมจํากัด (บลจ.) บริหาร จํานวน 565.54  
ลานบาท (รอยละ 80) ซ่ึงเงินลงทุนท่ีอยูในรูปพอรตการลงทุนท่ี บลจ. บริหาร ในกรณีท่ีเปนเงินกองทุนท่ีไมมี
นโยบายถอนเงินทุนออกมาใชในระยะอันใกลแตมุงหวังบริหารเอาดอกผล จึงไมสามารถนํามาเปนกองทุนท่ีปลอด
ภาระผูกพัน (free fund) ได อยางไรก็ตามขอมูลเงินกองทุนนี้เปนการนําตัวเลขจากรายการสินทรัพยสภาพคลอง 
ในงบการเงินมาเทานั้น จึงขอใหสวนการเงินและบัญชีรวบรวมและสรุปยอดบัญชีเงินกองทุนเพ่ือรายงาน
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงตอไป  
   5) อัตราการเติบโตของรายไดจากนักศึกษานอยกวาอัตราการเติบโตของคาใชจายการดําเนินงาน 
ท้ังนี้ หากพิจารณาประมาณการรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมีผลการรับนักศึกษาไดรอยละ 85 ของ
แผนการรับนักศึกษาหรือคิดเปนจํานวน 2,060 คน มหาวิทยาลัยจะมีรายไดดานการจัดการศึกษารวม 
635,981,560.00 บาท และมีรายจายดานการจัดการศึกษารวม 635,840,934.92 บาท ทําใหมีรายได
มากกวารายจาย 140,625.08 บาท ซ่ึงเปนจุดท่ีใกลกับจุดคุมทุนในการดําเนินงาน 
 
  ๕.4 อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
       คณะกรรมการฯ ไดรับการรายงานขอมูลจากผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เก่ียวกับผลงานวิจัยท่ีโดดเดนและนําไปใชเชิงพานิชยแลวมีจํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย 1) โครงการระบบ                   
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ทําความรอนดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสายพานลําเลียงอยางตอเนื่อง 2) โครงการพัฒนาเครื่องพลาสมาแอคติ
เวทในน้ําสําหรับการประยุกตใชในอุตสาหกรรม 3) ผลงานวิจัยสูตรและกรรมวิธีการผลิตปนยางสําหรับการ
ฝกอบรมและปฏิบัติ 4) โครงการการพัฒนาเครื่องตนแบบการแยกสปอรของราจากเม็ดขาวดวยเทคโนโลยีไซโคลน
และพลังงานไมโครเวฟ 5) ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ 6) วิสาหกิจศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร และ  
7) เครื่องพิมพ 3 มิติ และกลองจุลทรรศนแบบพกพา   
  สําหรับผลงานวิจัยท่ีโดดเดน อาทิ   

• โครงการพัฒนาผลตอสุขภาพของน้ําสมจาก และการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสมจากอัดเม็ด 
ซ่ึงเปนโครงการเพ่ือสงเสริมอาชีพการผลิตน้ําสมจากในชุมชน เพ่ิมมูลคาน้ําสมจากโดยการนําไปผลิตเปนน้ําสมจาก
อัดเม็ด ไดผลิตภัณฑสุขภาพคือน้ําสมจากอัดเม็ดท่ีสามารถนําไปจําหนายในวงกวาง ทําใหชุมชนท่ีผลิตน้ําสมจาก                
มีความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ และเปนการสงเสริมการอนุรักษตนจากในชุมชน ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

• โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดวยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม ของกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจผาบาติก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดตนแบบชุด (complete the look) ผลิตภัณฑผาบาติก 
ของผูประกอบการวิสาหกิจ 3 กลุมในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมละ 1 ชุด ประกอบดวย ชุดเครื่องแตงกาย/เสื้อ
หรือเดรส กระเปา ผาพันคอ หมวก และเครื่องประดับตกแตง รวมท้ังหมดเปน 3 ตนแบบชุดกลุมวิสาหกิจผาบาติก
ไดความรูและแนวทางในการสรางแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑผาบาติก
ไปสูการผลิตตนแบบชุด นําไปสูการออกแบบและสรางสรรคดวยตนเองไดตอไป และเพ่ือเปนแนวทางใหกับ
ผูประกอบการกลุมอ่ืนๆ และไดทราบความพึงพอใจและความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาบาติกของผูบริโภค  
ตอรูปแบบผลิตภัณฑผาบาติก ท้ังกอนและหลังวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการซ้ือ
ผลิตภัณฑผาบาติกของผูบริโภค 

• โครงการการปรับปรุงและการใชประโยชนในเชิงพาณิชยของเครื่องพิมพ 3 มิติ 
LekObot รุน knockdown เปนการปรับปรุงเครื่องพิมพ 3 มิติ LekObot ใหสามารถประกอบเครื่องพิมพได 
โดยใชแนวคิด knockdown เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายในระหวางการขนสงเครื่องพิมพจากผูผลิตไปยังผูสนใจ              
ใชงานเครื่อง และตอบรับการถอด/ประกอบเครื่องพิมพเพ่ือนําไปใชงานนอกสถานท่ี อาทิ การใชงานเครื่องพิมพ  
3 มิติในการออกแบบชิ้นงานเพ่ือการแขงขันในเวทีตาง ๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ท้ังนี้ เครื่องดังกลาวยังเปนมิตร
และปลอดภัยในการใชงานมากข้ึน 
  ท้ังนี้ ยังมีโครงการอ่ืน ๆ อีกมากท่ีอยูระหวางการดําเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยชุมชนฐานรากในลักษณะเชิงพ้ืนท่ีเขตภาคใตตอนบน  โครงการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตกาซชีวภาพ
จากน้ําเสียโรงงานบีบน้ํามันปาลม (POME) รวมกับกากตะกอนปาลม  โครงการพัฒนาระบบเกษตรแมนยําสําหรับ
มังคุดมาตรฐานสงออกดวยระบบ IoT โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือตรวจสอบลักษณะทนแลงในปาลม
น้ํามัน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกงปกษใตแบบกอนสําเร็จรูป และโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ
สรางตัวตนเสมือนสําหรับการขายเสื้อผาสตรีบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    
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6. คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกับผูแทนสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับคณะผูแทนจากสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (สตง.) 
โดยมีนายวิชัย แซหลี ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภาค 14 เปนหัวหนาคณะ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีประเด็น
สําคัญจากการประชุม สรุปไดดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) มีหนาท่ีตองเขาตรวจสอบหนวยงานระดับทองถ่ินของรัฐทุกหนวยงานใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน จึงทําให
มีเวลาเขาตรวจหนวยงานแตละแหงนอยลง ดังนั้น ในปนี้จึงเขาตรวจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือตรวจรับรอง               
งบการเงินประจําปงบประมาณ 2561 เทานั้น โดยไมมีขอสังเกตหรือขอตรวจพบอ่ืน ๆ ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัย
เห็นวาในจุดใดท่ีมีความเสี่ยงและตองการให สตง. ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสามารถแจงความประสงคไปยัง                
สตง. ได สําหรับขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินงวดกอน มหาวิทยาลัยไดรายงานความคืบหนาและตอบ
ชี้แจงในประเด็นตาง ๆ แลว ไดแก เรื่องลูกหนี้ประเภทตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดโครงการสัมมนา
เครือขายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาฯ และเรื่องการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึง สตง. เห็นดวยตามท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเนื่องจากไดมีการปฏิบัติงานจริงจึงไดยุติประเด็นดังกลาว 
และจะไดติดตามผลในการเขาตรวจครั้งตอไป  
 ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวา เนื่องจากการท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการขยายตัวมากข้ึน จึงควรให
ความสําคัญกับการตรวจสอบสินทรัพย (asset) ของมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว การตรวจสอบ 
การรับเงินรายไดและการนําสงเงินรายไดของหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บรายไดจากการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ท่ีมีการเติบโตและมีกิจกรรมดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับดานการเงินจํานวนมาก รวมถึง
การตรวจสอบกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยไดรวมทุนกับภาคเอกชน 
 
7. ความเห็น ขอหวงใย และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 7.๑ ดานการจัดการศึกษา 
  7.1.๑ การพัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐาน UKPSF เปนเรื่องท่ีดี มหาวิทยาลัยไดใชเงินไป         
เพ่ือการนี้จํานวน 12,900,312.38 บาท อันเปรียบเสมือนการลงทุนอยางหนึ่ง ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรจัดใหมี 
การติดตามผลสัมฤทธิ์ท่ีแทจริงซ่ึงเกิดกับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอไปดวย เพ่ือเปนการประเมินวาคุมคา
กับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาจารยหรือไม อยางไร และมีสิ่งใดควรแกไขปรับปรุงไดบาง 
     7.1.2 สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาไดจํานวนนอยและในกรณีท่ีแตละสาขาวิชาตองการความรูพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาแรกเขาไมแตกตางกันมาก อาจปรับวิธีการรับนักศึกษาเปนการรับนักศึกษารวม แทนการรับแยก                     
ในแตละสาขาวิชาแลวคอยไปแยกสาขาวิชาในชั้นปท่ี 2 
    7.๑.3 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาและเปดหลักสูตรใหม 
ควรอยูบนฐานแนวคิดและขอเสนอแนะของนักวิชาการดานการอุดมศึกษาในประเด็นตาง ๆ อาทิ  
   (๑) โลกในอนาคตเปลี่ยนเร็วและแรง ความไมแนนอนสูง มีความซับซอน คลุมเครือ และ
เทคโนโลยี เขามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึน จึงทําใหเกิดอาชีพใหม ๆ ข้ึนมา ดังนั้น การเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาจึงไมใชเพียงเรื่องความรูอีกตอไปแตเปนทักษะท่ีสําคัญอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ทักษะการแกปญหาท่ีไม
เคยประสบ ทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม และทักษะการเปนผูประกอบการ 
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   (๒) ประชากรจะมีอายุยืนยาวข้ึนและคนทํางานอาจเกษียณอายุในวัยสูงกวาเดิม ดังนั้น 
ความรูท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอาจจะไมเพียงพอตอการทํางานเพราะโลกเปลี่ยนตลอดเวลา มหาวิทยาลัยตอง
สรางกลยุทธและชองทางท่ีทําใหคนกลับเขามาหาความรู ทักษะเพ่ิมเติม หรือตอยอดความรู ทักษะใหม ๆ ไดงาย
และตลอดเวลา โดยจะตองพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือตอบโจทยพฤติกรรมเรียนรูท่ีแตกตางกันของคน
แตละวัยหรือชวงอายุ 
  7.1.4 การท่ีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณา                 
หาแนวทางและรูปแบบในการรับนักศึกษาท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิ การใหทุนการศึกษา การหาทุนมาสนับสนุน  
การทําวิจัยโครงการขนาดใหญของมหาวิทยาลัยแลวใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการทําวิจัย 
การแสวงหาความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยและการตีพิมพผลงานวิจัย
ใหกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจจะใชทุนดังกลาวเพ่ือการผลิตบัณฑิตควบคูกันไปดวย เม่ือบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาแลวภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะไดรับบัณฑิตเหลานี้ไปทํางานตอไป 
  7.1.๕ มหาวิทยาลัยควรรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการเชาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีซ่ึงจะ
ใชสําหรับการเรียนการสอนตามโครงการของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติใหสภามหาวิทยาลัยทราบวา                    
ไดคืบหนาไปโดยเรียบรอยดี หรือมีปญหาใดบางหรือไม เนื่องจากจนถึงขณะท่ีจัดทํารายงานฉบับนี้ ยังไมปรากฏ
ความคืบหนาทางกายภาพของสถานท่ีท่ีฝายบริหารเสนอไววาจะเชาเพ่ือการนี ้
  7.1.๖ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหหาปจจัยและสาเหตุท่ีทําใหจํานวนการรับนักศึกษาของสํานักวิชา
ตาง ๆ ไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกําหนดไว เพ่ือจะไดวางแผนสําหรับการรับนักศึกษาใหไดจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนในปตอไป 
  7.1.๗ มหาวิทยาลัย สํานักวิชา และหลักสูตรตาง ๆ ควรนําขอมูลสถิติดานการรับนักศึกษาตามท่ี
ศูนยบริการการศึกษาไดจัดทําข้ึนมาอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน ไปใชประโยชนสําหรับการดําเนินการรับนักศึกษา
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 7.2 ดานการบริหารจัดการ 
    7.2.1 มหาวิทยาลัยควรจัดวางระบบการบริหารจัดการทางการเงินโดยเฉพาะหนวยงานตั้งใหม 
เพ่ือใหทุกคนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และผูบริหารควรมีการกํากับติดตามอยางใกลชิด    

 7.2.๒ มหาวิทยาลัยควรทบทวนระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหท่ัวถึงทุกดานเพ่ือให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และหลักการถวงดุล 
   7.2.๓ ในดานการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
          (๑) ใหความรูและสรางความตระหนักในเรื่องควบคุมภายในใหผูปฏิบัติอยางท่ัวถึงและ
เปนระบบตอเนื่อง  
          (๒) ผูบริหารแตละระดับตองถือเปนหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานกรณีพบวากฎ ระเบียบ หรือ
ระบบงานใดมีขอจํากัดหรือปญหาถาสมควรไดรับการแกไขก็ควรทํา 
          (๓) ควรจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานใหครบทุกภารกิจและเปนปจจุบัน 



๓๒ 

     (๔) ควรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการพัสดุของทุกหนวยงาน ไดแก ผูจัดซ้ือ  
ผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผูกําหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดรับการอบรมพัฒนา
ความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติอยางท่ัวถึงและตอเนื่องเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบใหมากท่ีสุด โดยควรเนนผูท่ีจะแตงต้ังใหรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจรับพัสดุโดยถูกตอง ไดรับพัสดุท่ีจัดซ้ือท่ีมีคุณภาพตามท่ี
สั่งซ้ือ ปองกันมิใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชน  
 
8. ความเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยตอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
    ของมหาวิทยาลัยฯ 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562 ดวยความขอบคุณยิ่ง โดยจะไดนําความเห็น ขอหวงใย และขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ในประเด็นตาง ๆ ไปดําเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเรงดวนตอไป     
     

*********************************** 
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