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  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 ไดกําหนดใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายใน  
90 วันหลังสิ้นปงบประมาณ  
  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหมตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 2563      
เปนตนไป ดังนั้น เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความตอเนื่อง คณะกรรมการฯ ชุดใหมจึงไดมีมติเห็นชอบ       
ใหใชรูปแบบและแนวทางตามท่ีคณะกรรมการฯ ชุดเดิมไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
ไวแลว  ประกอบกับเปนชวงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ จากชุดเดิมมาเปนคณะกรรมการฯ ชุดใหม 
จึงสงผลทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ 2563 เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วันหลังสิ้นปงบประมาณ คือ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ได จึงมีความจําเปนตองนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเดือนมีนาคม 2564  
  คณะกรรมการฯ ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2563 แลว โดยมีรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  
 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแผนงบประมาณ  
    1.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

    ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 
2563 - ๒565 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดหลักไวจํานวน 77 ตัวชี้วัด โดยในปงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดจํานวน 55 ตัวชี้วัด และยังไมถึงรอบประเมินในปงบประมาณ 
2563 จํานวน 22 ตัวชี้วัดเนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ียังไมถึงรอบการประเมินและยังไมมีผลการดําเนินงานในปนี้ 
สําหรับตัวชี้วัดท่ีสามารถรายงานผลไดในปงบประมาณ ๒๕๖3 จํานวน 55 ตัวชี้วัด สรุปได ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดไดตั้งแตรอยละ 100 ข้ึนไป มีจํานวน 33 ตัวชี้วัด (คิดเปน
รอยละ 60.00) และตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดในชวงรอยละ 85.00 - 99.99 มีจํานวน 18 ตัวชี้วัด (คิดเปน     
รอยละ 32.72) และมีตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดนอยกวารอยละ 85.00 เพียงจํานวน 4 ตัวชี้วัด (คิดเปนรอยละ 
7.27) ซ่ึงหากพิจารณาจากผลสําเร็จของตัวชี้วัดแลวพบวา มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนใหการดําเนินงาน      



 

ในภาพรวมมีผลสําเร็จไดสูง โดยตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 85 มีจํานวน 51 ตัวชี้วัด คิดเปน       
รอยละ 92.72 ของตัวชี้วัดท่ีรายงานไดท้ังหมดซ่ึงถือวามีผลสําเร็จสูงมาก  
(ขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานของสวนแผนงานและยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2563) 
 
    1.2 แผนงบประมาณรายไดและคาใชจายตามแผนปฏิบัติการฯ  

ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 2,715.60 ลานบาท ประกอบดวย
ประมาณการรายรับจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,720.53 ลานบาท และประมาณการรายรับจากการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 995.07 ลานบาท โดยพบวา มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงรวมท้ังสิ้น 2,626.02 ลานบาท  
(รอยละ 96.70 จากประมาณการ) จําแนกเปน (๑) รายรับจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,719.97 ลานบาท  
(รอยละ 99.97 จากประมาณการ) และ (๒) รายรับจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 906.05 ลานบาท  
(รอยละ 91.05 จากประมาณการ) ซ่ึงพบวา มีรายรับจริงสวนใหญรับไดไกลเคียงกับประมาณการท่ีวางไว เวนแตรายรับ
จากการขายสินคาท่ีรายรับจริงต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งไวคอนขางสูง สรุปไดดังนี้  

(1) รายรับจากเงินสนับสนุนการผลิตแพทยเพ่ิมจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 42.04 ลานบาท   
จากประมาณการรายรบั 43.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.97  

(2) รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ จํานวน 407.66 ลานบาท จากประมาณการ
รายรับ 384.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 106.00 

(3) รายรับจากคาธรรมเนียมอ่ืนจากการจัดการศึกษา จํานวน 11.15 ลานบาท จากประมาณการ
รายรับ 11.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.92  

(4) รายรับจากการจัดการศึกษา โครงการหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ 95.80 ลานบาท จากประมาณ
การรายรับ 103.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.44 

(5) รายรับจากหนวยวิสาหกิจ จํานวน 154.48 ลานบาท จากประมาณการรายรับ 189.26 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 81.62 

(6) รายรับจากโครงการ จํานวน 115.46 ลานบาท จากประมาณการรายรับ 145.43 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 79.39 

(7) รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร จํานวน 24.59 ลานบาท จากประมาณการรายรับ                     
40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.46  

(8) รายรับจากการขายสินคา 2.91 ลานบาท จากประมาณการรายรับ 9.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.34  
(9) รายรับจากรายรับอ่ืน 51.96 ลานบาท จากประมาณการรายรับ 67.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.86 
 

สําหรับการใชจายงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจายจํานวน 2,336.60 ลานบาท 
ระหวางปไดปรับงบประมาณรายจายเพ่ิมข้ึน ทําใหมีงบประมาณรายจายรวมท้ังสิ้น 2,943.97 ลานบาท และได
ใชจายงบประมาณรวมงบผูกพันไปแลว 2,854.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.96 ซ่ึงประกอบดวย 
    (1) คาใชจายงบบุคลากรจํานวน 870.27 ลานบาท (รอยละ 29.56) ไดแก เงินเดือน 763.01 ลานบาท 
และคาจางชั่วคราว 107.26 ลานบาท 

๒ 

 



 

      (2) งบดําเนินการจํานวน 731.02 ลานบาท (รอยละ 24.85) ไดแก คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 378.84
ลานบาท  คาสาธารณูปโภค 59.05 ลานบาท เงินอุดหนุน 274 ลานบาท และรายจายอ่ืน 19.13 ลานบาท 
     (3) งบลงทุนจํานวน 1,253.23 ลานบาท (รอยละ 42.57) ไดแก ครุภัณฑ 466.96 ลานบาท และ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 786.27 ลานบาท  

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยสามารถใชจายงบประมาณไดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามท่ีไดระบุในแผนปฏิบัติ
การประจําป และกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ   
(ขอมูล จากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563) 
 
๒. การปรับตัวของมหาวิทยาลัยตอสถานการณการจัดการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   มหาวิทยาลัยไดมีการปรับตัวเพ่ือใหทันตอสถานการณการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผล 
การดําเนินงานในดานตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 
 

    2.1 ดานการเรียนการสอน 
  2.1.1 การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยและการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ   
       (๑) อาจารยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกและ       
เขารับการฝกอบรมเฉพาะทางท่ีไดรับวุฒิบัตร การดูงาน การปฏิบัติการวิจัย และการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
โดยขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2564 มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 345 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 
507 คน (ไมนับผูลาศึกษาตอ 58 คน) คิดเปนรอยละ 68.05   
      (๒) มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแนวปฏิบัติและกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการใหมีความรวดเร็ว
มากข้ึนสามารถลดระยะเวลาในการขอตําแหนงเหลือ 4 - 6 เดือน และไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ และผูตรวจสอบคัดลอกผลงานทางวิชาการ รวมถึงจัดใหมีคลินิกคําปรึกษาแนะนําในการขอตําแหนง      
ทางวิชาการ จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ี
มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.๗) 

  2.1.2 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล 
       (1) อาจารยไดผานการรับรองการสอนภายใตกรอบ UKPSF สูงท่ีสุดในประเทศไทยเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดนํ าระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards 
Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใชเปนกรอบในการปฏิรูป      
การเรียนการสอนเพ่ือใหอาจารยมีทักษะความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการสอน โดยเนนการเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะหใหแกนักศึกษา (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความ
โดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.1) 
           (2) การปฏิรูปการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะหลักสูตรท่ีสงเสริมนวัตกรรมและความตองการของสังคม รวมถึงกําหนดเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลท้ังระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

๓ 

 



 

     (3) การสงเสริมและปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ Dual degree, International 
program, English program/Bilingual, ความเปนสากล และความเปนผูประกอบการ โดยไดดําเนินการ ดังนี้  
(๑) พัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 14 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร               
ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรนานาชาติ 9 หลักสูตร) (๒) จัดทําหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ (Bilingual  / 
English program / International program) จํานวน 20 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 25 ของหลักสูตรท้ังหมด 
และ (3) พัฒนาหลักสูตรพันธุใหม reskill, upskill, non-degree ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล จํานวน 21 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการปลูกพืชภายใตการควบคุม
สิ่งแวดลอม หลักสูตรเมืองอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี IoT  
      (4) การจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือลดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.11) 
     (5) การประกันคุณภาพการศึกษา (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ
และมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.10.3) 
      (6) การปฏิรูประบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห                    
การสังเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารยมีการพัฒนาทักษะ
และความรูดานการเรียนการสอนท่ีตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล อาทิ (1) การสงเสริมใหมีการนํา
นวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน (2) การพัฒนาการเรียนการสอนภายใตกรอบ UKPSF (3) การพัฒนา
หองเรียนอัจฉริยะ (4) การจัดสรรทุนวิจัยสถาบันและทุนวิจัยในชั้นเรียน  
      (7) การสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.5) 
     (8) การวางรากฐานพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
ระดับสากล โดยสรางความเปนนานาชาติในดานการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
คุณภาพสูงในสาขาท่ีเปนจุดเดนของประเทศและสาขาท่ีดึงดูดนักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษาใหทัดเทียมระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญ อาทิ 
(1) การเปดสอนของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และบัณฑิตวิทยาลัย (2) การปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษโดยจัดตั้งสํานักวิชา      
พหุภาษาและศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปนวิชาศึกษาท่ัวไปสอนโดยอาจารย
ชาวตางชาติมากกวารอยละ 90 ทุกภาคการศึกษา (3) การสนับสนุนทุนการศึกษาและการทําวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา (4) การปรับสภาพแวดลอมของการเปนเมืองมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมบรรยายกาศการอยูอาศัย เชน 
Smart Mobility, Smart Security, Sport Complex, Fitness การสรางสวนวลัยลักษณ การกอสรางโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ ใหเปนโรงพยาบาลท่ีทันสมัยท่ีสุดในภาคใตตอนบน เปนตน (5) การสัมมนา “The 1st WU 
Global Seminar 2020” กําหนดทิศทาง วิสัยทัศนและพันธกิจในระดับหนวยงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
ความเปนนานาชาติและยกระดับสูความเปนสากล (6) การพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ ดานการใชภาษาไทย และดานทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ท้ังนี้ กอนสําเร็จการศึกษานักศึกษา
ตองผานการทดสอบ (Exit Exam) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ การใชภาษาไทย และดานทักษะดิจิทัล 
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูท่ีสอบผานจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย       

๔ 

 



 

(9) การปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและพอเพียงแกความตองการในการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ ท้ังปจจัยดานหองสมุด หองทดลอง หองปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับการจัด
การศึกษาสมัยใหม อาทิ (๑) การพัฒนา Living and Digital Library ประกอบดวย e-Resources, e-Services, 
e-Training, Digital Content และ Learning Space และพัฒนา Smart Classroom รองรับการเรียนการสอน
แบบออนไลนและ Active Learning  การจัดทําบทเรียนออนไลนในรูปแบบตาง ๆ (๒) การพัฒนา Smart 
laboratory (๓) การพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.10.4) 

  2.1.3 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
       (1) มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ซ่ึงเนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังฝกใหเปนผูใฝรูตลอดชีวิต โดยใน
แผนการสอนทุกรายวิชาตองระบุทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักศึกษาตองเรียนรูในทุกหัวขอของเนื้อหาสาระ       
การเรียนรู กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลจะตองสอดคลองกันตามหลักการ constructive alignment  
ในแตละสัปดาหท่ีสอน มีสื่อและแหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและสาระการเรียนรูโดยคํานึงถึง        
ความเหมาะสมกับวัย และความสนใจของผูเรียนตลอดจนนําเทคโนโลยมีาใชในการเรียนการสอนเพ่ือประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักศึกษาและเพ่ือฝกทักษะ digital skills นําโปรแกรมประยุกตตาง ๆ มาใชในหองเรียนเพ่ือสราง
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและนักศึกษา อาทิ PollEv, Padlet, Nearpod รวมถึงนําเทคโนโลยี เ พ่ือสราง
สภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา โดยไดปรับปรุงหองเรียนใหเปน smart classroom 
นอกจากนี้ทุกรายวิชาจะเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยผูสอนตองใชภาษาอังกฤษในสื่อการสอน power 
point และใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปท่ี 2 รอยละ 25 และรายวิชาชั้นปท่ี 3 รอยละ 50 
เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษท่ีพรอมในการทํางาน  

  (2) การประเมินนักศึกษาท้ัง formative และ summative assessment เพ่ือใหสอดคลองกับผล
การเรียนรู ท่ีคาดหวังในรายวิชาและผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามหลักการของ constructive 
alignment โดยมีรายละเอียดท่ีชัดเจนใน มคอ. 3 ท่ีมีการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานการสอน UKPSF และ         
AUN-QA โดยการวัดผลจะมีการวัดท้ัง specific skills และ generic skills ซ่ึงจะวัดในระดับของแตละหัวขอหรือ
เนื้อหาสาระ ทุกรายวิชาจะมีการกําหนดเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนท้ัง formative และ summative 
assessment กรอบเวลาในการประเมิน กฎระเบียบตาง ๆ สัดสวนคะแนน ระดับการใหเกรด และมีเกณฑการ
ประเมิน scoring rubric ท่ีชัดเจน โดยผูสอนจะสื่อสารใหนักศึกษาทราบตั้งแตเปดภาคการศึกษา ซ่ึงรายละเอียด
ดังกลาวจะปรากฏใน มคอ. 3 และ course site ของรายวิชา  

        จากการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ทําให
มหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จในการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยจากผลสํารวจผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา 2561 พบวา บัณฑิตมีสัดสวนการไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
เทากับรอยละ 93 และมีผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตรอยละ 87 
       (3) การสอนนักศึกษาใหเปนคนดี มหาวิทยาลัยไดจัดทํา Passport การเปนบัณฑิต “คนดี” สําหรับ
นักศึกษาทุกคน โดยไดพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกคะแนนความด ีติดตามและกํากับดูแลนักศึกษาใหเปนไป

๕ 

 



 

ตามเกณฑ รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารคะแนนบัณฑิตคนดี และไดรณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรนักศึกษา
ใหมีความกตัญู รูวินัย ใจอาสา มีภาวะผูนํา  

   (4) ระบบดูแลชวยเหลือและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข (Smile & Smart 
Center) โดยไดจัดอบรมทักษะการใหคําปรึกษานักศึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษาและ
แบบทดสอบดานจิตวิทยา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง การดูแลชวยเหลือดานการเรียน การจัดทบทวนวิชา 
การกํากับติดตามผูเรียนอยางเปนระบบ รวมถึงไดกําหนดเกณฑประเมินผลความสําเร็จของสํานักวิชาเปนคะแนน
ผลการปฏิบัติงานประจําปและมีตัวชี้วัดเก่ียวกับการรายงานการดูแลชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา    

  2.1.4 การสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
       มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทาง
วิชาการเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืนและมีเครือขายทางวิชาการท่ีอาจจะทํางานรวมกันในอนาคต โดยไดสงนักศึกษา
เขาแขงขันทักษะทางวิชาการซ่ึงมีผลงานและรางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับและโดดเดน อาทิ 
รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตตรัง ครั้งท่ี 9  รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม “Thailand 
New Gen Inventors Award” (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา รางวัลเยาวชนคุณภาพแหงป 
2019 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย     

  2.1.5 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
     มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก 2 หนวยงานหลัก คือ                      

ท่ีประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) และสภา     
คณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให
ไดตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐมากกวารอยละ 90 เปนสมาชิก ไดแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับบัณฑิตศึกษาและนําไปสูการเสนอขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตอกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ซ่ึงมีความสัมพันธกับเครือขายท้ังสองดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถเสนอความเห็นตาง ๆ ท่ีเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถเขาใจและปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐาน        
โดยพบวาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

  2.1.6 การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาใหมไดตามแผนท่ีวางไว 
        มหาวิทยาลัยไดพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในหลายรูปแบบเพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาใหมได
ตามแผนท่ีวางไว อาทิ (1) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและการใชชีวิตของนักศึกษา                     
โดยไดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและอาคารสถานท่ีตาง ๆ เชน สวนวลัยลักษณ หอพักนักศึกษา ศูนยอาหารชอประดู 
อาคารเรียนและปรับปรุงหองเรียนเปน smart classroom เปนตน (2) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยไดพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF การกําหนดมาตรการ set zero เพ่ือลด

๖ 

 



 

จํานวนการตกออกของนักศึกษา (3) ประชาสัมพันธและสรางเครือขายของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 
ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ท้ังนี้ ผลจากการดําเนินการเชิงรุกในทุกมิติและความรวมมือรวมใจของผูบริหาร 
บุคลากร และนักศึกษาทําใหในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษา ไดถึง 2,473 คน ซ่ึงเปน
สถิติสูงสุดนับตั้งแตเปดมหาวิทยาลัยมา 22 ป          

   2.1.7 การสรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากท่ีสุด 
    (1) การสื่อสารภาพลักษณมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยของการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอของนักเรียน โดยไดรวมจัดทําแผนงานสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของสํานักวิชาผาน
โครงการ “DCC สัญจรหนวยงาน” ไดประชาสัมพันธการรับนักศึกษา TCAS ผานแบนเนอรการประชาสัมพันธผาน 
google display network การเผยแพรทางเว็บไซตตาง ๆ การจัดทํา infographic เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การรับนักศึกษาและสาระความรูทางเพจเฟสบุค Walailak University กลุมแวดวงนครศรีฯ และกลุม Line 
รวมท้ังเว็บไซตสวนสื่อสารองคกร ใหการตอนรับและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมท้ัง
นําชมหองปฏิบัติการ หองสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปน
ท่ีรูจักและรับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    (2) มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาอยางหลากหลายเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา อาทิ ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงิน
ยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาท่ัวไป ทุนทํางานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนการศึกษา
ชวยเหลือนักศึกษาผูประสบภัย ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน ทุนการศึกษาสําหรับนักกีฬา 
และทุนการศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)       

   2.1.8 การจัดทํารายงานการศึกษาตนทุนการผลิตบัณฑิตของทุกสํานักวิชา  
    มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนขอมูลดานตนทุนการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตรและการวิเคราะห
จุดคุมทุนของบัณฑิตในแตละหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรไดนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมท้ังสรางโอกาสในการแขงขัน ท้ังนี้           
ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการคํานวณตนทุนผานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ  (System Applications & Products in Data Processing
: SAP) แลวเสร็จ 

     2.2 ดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.2.1 การขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศและ
ชุดโครงการท่ีมีผลกระทบสูง 
    (๑) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแบงกลุมมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ และตามพันธกิจหลักของแตละมหาวิทยาลัยออกเปน 4 กลุม คือ              
(1) กลุมมุงยุทธศาสตรดานการพัฒนางานวิจัยระดับแนวหนาของโลก (2) กลุมท่ีมุงยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (3) กลุมท่ีมุงยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี และ (4) กลุมท่ี
มุงยุทธศาสตรดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเลือกอยูใน

๗ 

 



 

กลุมท่ี 1 เนื่องจากมีนโยบายมุงท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบท่ีมุงเนนพัฒนาดานวิชาการ มีผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสารชั้นนําของโลก และมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทํางานไดท่ัวโลก เชนเดียวกับกลุมมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของประเทศ และเพ่ือใหการขับเคลื่อนเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาการวิจัยระดบัแนวหนาของโลก” สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ข้ึนรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนี้ พรอมท้ังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมาย 
ท่ีจะไดรับการจัดอันดับโลก โดย Times Higher Education (THE) ภายในป พ.ศ. 2566 ซ่ึงจะตองขับเคลื่อนได
บรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง  
    (๒) มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณโครงการวิจัย “แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม 
(Technology to Industry Convergence)” จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร (สอว.) ดังนี้ (1) การพัฒนาซอฟตแวรผูชวยสวนบุคคลอัจฉริยะเพ่ือการซอมและบํารุงรักษารถยนต 
(2) การใชประโยชนของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในการผลิตกระแสไฟฟาดวยกระบวนการหมักรวม 
(3) การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบกรูปแบบสารละลายพอลิ เมอรฟลมสเปรย   
(4) โพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร (5) พัฒนาชีวภัณฑโกรการดโฟรพลัสสูมาตรฐานเชิงพาณิชย และ  
(6) ระบบตรวจจับแกนไมบนภาพหนาตัดทอนซุงไมยางพาราดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบลึก 
    (๓) มหาวิทยาลัยไดผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ เชน ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุเชิง
ฟงกชันและนาโนเทคโนโลยี ท่ีสนใจทํางานวิจัยประเภท frontier research ซ่ึงเปนงานวิจัยชั้นแนวหนาท่ีสราง
องคความรูและนําไปใชเชิงประยุกตเพ่ือใหเกิดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑท่ีเปน best of the world การสงเสริมให
มีการจัดตั้ง food innopolis ในมหาวิทยาลัยภายใตการดําเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
เปนตน มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศแลว 21 ศูนย ผลงานท่ีโดดเดน เชน ศูนยวิจัยความเปนเลิศ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม ศูนยวิจัยความเปนเลิศทางดานพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ศูนยความเปนเลิศ
ดานกุง ศูนยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ เปนตน  
    (๔) มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนงานวิจัยสูวิสัยทัศน “เปนเลิศสูสากล” โดยปจจุบันคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ มีสัดสวนผลงานวิจัยตออาจารยอยูท่ี 1 : 0.7 
และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี 1 : 1 มหาวิทยาลัยไดวางแผนอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การพัฒนาโจทยวิจัย การทําขอเสนอโครงการ การตีพิมพเผยแพร และเงินทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมท้ังเปด
โอกาสใหอาจารยรุนใหมทํางานวิจัยรวมกับอาจารยอาวุโสในฐานะอาจารยพ่ีเลี้ยง รวมท้ังการใหรางวัลสนับสนุน
ตามคุณภาพงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารตาง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือเปนกําลังใจและสรางแรงบันดาลใจใหอาจารย
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพควบคูกับปริมาณ 
    (๕) มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนภายในเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยใหแกคณาจารยรวมท้ังสิ้น 145 
โครงการ งบประมาณ 12,138,900 บาท ประกอบดวย การจัดสรรทุนวิจัยแกกลุมสํานักวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมสังคมศาสตร ซ่ึงดําเนินการผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 63 โครงการ 
งบประมาณ 4,109,500 บาท และกลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงดําเนินการผานสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 82 โครงการ งบประมาณ 8,029,400 บาท         

๘ 

 



 

    2.2.2 การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงศูนยบริการวิชาการรวมกับสํานักวิชาไดบูรณาการความรวมมือกับเครือขาย
ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังทํางานรวมกันกับชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเชิง
ประจักษ โดยไดสรางแบบจําลองตนไมแหงความสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WU happy tree) เพ่ือสรางแนว
ทางการทํางานนําผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาตอยอดการใชในชุมชนเพ่ือสราง
ความสุขใหกับชุมชนแบบองครวม Holistic area based development โดยประกอบดวย 5 ก่ิงกานความสุขใน
มิติตาง ๆ ไดแก ดานอาชีพ ดานสุขภาพ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา และดานสังคมและ
วัฒนธรรม              

    2.2.3 การสรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ           
เชิงประเด็น 
    (1) โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (area based research) มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับงบประมาณจากรัฐบาลและหนวยงานภายนอกหลายโครงการ อาทิ (๑) การถายทอดและขยายผลธนาคาร
ปูมาเพ่ือ “คืนปูมาสูทะเลไทย” และตอยอดงานวิจัยเพ่ือยกระดับการใชประโยชนอยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG 
Economy ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี (๒) โครงการสวนสมรมตามรอยพอบานเขาวัง 
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓) การปรับปรุงการใชงานพ้ืนท่ีน้ําพุรอนธรรมชาติโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการคิดเชิงออกแบบเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา : อุทยานบอน้ํา
รอน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (๔) การวิจัยยกระดับศูนยเรียนรูระบบนิเวศปาจากครบวงจร บานบาง
ตะลุมพอ ตําบลขนาบนาก เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุมน้ําปากพนัง (๕) โครงการปลูกตนชก
เพ่ือเสริมรายไดและฟนฟูระบบนิเวศชุมชนตนน้ําปากพนัง (๖) โครงการผักพ้ืนบานอาหารทองถ่ิน : วิถีชุมชนคนอยู
กับปาตนน้ําปากพนัง 
    (2) โครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยไดดําเนิน
โครงการ “การสรางความม่ันคงดานอาชีพในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2” แลวเสร็จ 
โดยไดวางโจทยการทํางานบนฐานอาชีพของเกษตรกรสามอาชีพในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง คือ การทํานาขาว การทํา
ไรจาก และการปลูกพืชผัก ซ่ึงเม่ือวันท่ี 11 - 12 กุมภาพันธ 2563 ไดจัดกิจกรรมนําเสนอผลการวิจัยรางรายงาน
ฉบับสมบูรณจํานวน 15 โครงการ อาทิ (๑) ชุดโครงการการพัฒนาขาวกลองและผลิตภัณฑจากขาวกลอง
คุณภาพสูงสําหรับตลาดพรีเมียม : การถายโอนเทคโนโลยีการเก็บรักษาขาวเปลือกและขาวกลองใหปลอดภัยจาก
เชื้อราเพ่ือจําหนายในตลาดพรีเมียม (๒) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากขาวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช (3) โครงการยกระดับและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ตนจากลุมน้ําปากพนัง เพ่ือสรางผลิตภัณฑ
สรางสรรค สูตลาดเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน 
    ท้ังนี้ ภาพรวมของการดําเนินงานทุกโครงการเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวและมีผลลัพธท่ีสามารถตอ
ยอดและเกิดประโยชนกับชุมชนอยางแทจริง อาทิ งานวิจัยเก่ียวกับการใชทรัพยากรปาจากเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสราง
มาตรฐานสินคาใหดีข้ึน พบวาน้ําตาลจากมีจุดเดนเหนือกวาน้ําตาลออย ประกอบดวย antioxidant และไอโอดีน
สูง จากคุณสมบัตินี้สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาได นอกจากนี้จากยังสามารถแปรรูปเปนสินคาหัตถกรรมตาง ๆ 

๙ 

 



 

ไดดวย สวนขาวซ่ึงเปนสินคาทางการเกษตรท่ีมีชื่อเสียงของพ้ืนท่ีนี้ ไดมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอ่ืน เชน ขนม       
ขบเค้ียว เครื่องดื่มท่ีมีสารกาบาสูง เปนตน 
    (3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมหาวิทยาลัยไดเขารวมต้ังแตป 2556 ผานการดําเนินงานของโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร โดยในปนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการตาง ๆ รวม 50 โครงการ อาทิ โครงการยานลิเภา :         
การอนุรักษเพ่ือเพ่ิมมูลคาเถาวัลยพ้ืนถ่ินนครศรีธรรมราช โครงการการอนุรักษและสงเสริมขาวพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาทรัพยากรชีวภาพจุลินทรียทะเลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเก็บ
รวบรวมหนาวัวสายพันธุไทย โครงการสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันใชปุยตามหลัก 4R Nutrient 
Stewardship และจัดการสวนปาลมตามหลักเกณฑของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)  
    (4) โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีท่ีดําเนินการผานศูนยบริการวิชาการ โดยไดกําหนดพ้ืนท่ี
การใหบริการตามระดับของผลกระทบและระยะหางจากท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหตอบโจทยวิสัยทัศนหลัก    
ในถ่ิน ประกอบดวย พ้ืนท่ีชุมชนรายรอบ พ้ืนท่ีชุมชนลุมน้ําปากพนัง และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพ้ืนท่ีภาคใต โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีสงผลกระทบระดับประเทศและตางประเทศและสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ อาทิ (๑) การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสมโอทับทิมสยาม (2) โครงการยกระดับ
สินคาปลาดุกราทาซัก ควบคุมความชื้น กระบวนการจัดทําบรรจุภัณฑ ยื่นจดมาตรฐานสินคา ทําใหไดรับผลงาน
รางวัลสินคาประมงยอดเยี่ยมหลายหนวยงานและสรางรายไดใหเกษตรกรจํานวนมาก (3) นอมรับโครงการ
พระราชดําริสรางชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ โดยทํางานรวมมือแบบบูรณาการกับ 
ทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ชุมชนบานวังอาง ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีนํารองทํางานรวมกับ
เครือขาย HAB รวมกับภาคเอกชน บริษัท เบทาโกร และ 11 มหาวิทยาลัยเครือขายท่ัวประเทศ (4) โครงการฟนฟู
ทรัพยากรปูมา สามารถสรางรายไดเพ่ิมใหกับชาวประมงชายฝงและประมงพาณิชยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรธีรรมราช 
และจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังผลงานวิจัยโครงการนี้นําไปใชประโยชนเพ่ือประเมินยกระดับการพัฒนาทางการ
ประมงของไทย โดยสามารถยกระดับจากเดิมระดับ C เปนระดับ A จากผูประเมินจากตางประเทศ ทําใหเพ่ิม
ปริมาณสงออกของปูมาไปยังตางประเทศโดยมีอัตราการเติบโตของการสงออกกวารอยละ 154 ตอยอดการวาจาง
งานในประเทศ 
    (5) โครงการวิจัยท่ีดําเนินการผานทางอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 28 โครงการ อาทิ 
โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกกลวยหอมทองในการตานแบคทีเรียตอสิว โครงการศึกษาประสิทธิภาพและ
วิเคราะหพฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากน้ํายางพาราเพ่ือเปนของใชในชีวิตประจําวัน ผลงานกัมม่ีเยลลี่ฝรั่งเสริมวิตามินบี 12 จากการหมัก
ดวย Lactobacillus plantarum WU-P19  โครงการการศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบก
รูปแบบสารละลายพอลิเมอรฟลมสเปรย โครงการระบบตรวจจับแกนไมบนภาพหนาตัดทอนซุงไมยางพาราดวย
เทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบลึก โครงการการพัฒนาตนแบบเครื่องสกัดสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเสริม และเครื่องสําอางดวยคลื่นเหนือเสียงความเขมสูง      

    2.2.4 การสงเสริมความพรอมและสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยและการเขียนตํารา รวมถึงปรับปรุง
กลไกการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

๑๐ 

 



 

    (๑) นอกเหนือจากการสนับสนุนทุนวิจัย แกคณาจารยรวมท้ังสิ้น 145 โครงการ งบประมาณรวม 
12,138,900 บาทแลว มหาวิทยาลัยยังไดจัดสรรทุนวิจัยใหแกคณาจารยใหม โดยยังไมจําเปนตองเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย เพียงแคใหมีหัวขอวิจัยท่ีประสงคทําก็จะไดรับทุนสนับสนุนในอัตรารายละ 50,000 บาท เพ่ือเปน
การสงเสริมใหคณาจารยใหมสามารถทําผลงานวิจัยได ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม หรือ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จะคอยติดตามความกาวหนาอยางใกลชิด  
   (2) การสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ือผลักดันใหคณาจารยมุงม่ันสรางผลงานวิชาการให
มหาวิทยาลัยกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ        

    2.2.5 การเสริมสรางบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการผานกลไกสภานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนการวิจัยผานสถานวิจัยแทนสภานักวิจัย โดยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินงานสถานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดใหสถานวิจัยมีบทบาทหนาท่ี 
ดังนี้ (1) รวมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ในการจัดทําโครงการวิจัย และ
โครงการพันธกิจสัมพันธ เพ่ือขอสนับสนุนทุนจากสํานักงบประมาณ และแหลงทุนอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (2) การพัฒนาและสงเสริมนักวิจัยของสํานักวิชาท้ังนักวิจัยรุนใหมและเมธีวิจัย (3) บมเพาะและ
สงเสริมการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเปนกลุมในสํานักวิชา (4) จัดสัมมนาของสํานักวิชาและการประชุม
วิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ (5) รวมมือกับอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยบริการ
วิชาการในการนําผลงานวิชาการไปใชประโยชนในชุมชนและสถานประกอบการ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
หัวหนาสถานวิจัยจํานวน 17 คน โดยกําหนดประชุมหัวหนาสถานวิจัยทุกเดือนเพ่ือติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน 
   มหาวิทยาลัยไดเตรียมการเพ่ือสรางความเปนเลิศทางการวิจัยโดยใชกรอบ reinventing university 
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปนเกณฑในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการวิจัยของสถาบัน การใชระบบ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเครื่องมือในการดําเนินงานโดยเลือกใชหลักเกณฑของ 2 ระบบหลัก ไดแก 
SCImago institutions rankings และ THE young university ranking 

   2.2.6 การสงเสริมใหผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนท่ีประจักษชัดในวงกวาง           
ผานวารสาร ฐานขอมูล และสื่อตาง ๆ ท่ีหลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย  

 (1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนําระดับโลก Nature Index Ranking 
2020 (ขอมูลผลงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ใหอยูในอันดับท่ี 7 ของอาเซียน 
อันดับท่ี 2 ของประเทศ ดาน physical sciences และอันดับท่ี 4 ของประเทศในภาพรวมทุกสาขาวิจัย โดยการ
จัดอันดับดังกลาวคิดจากการตีพิมพผลงานวิจัยใน 82 วารสารชั้นนําของโลก และเปนท่ียอมรับใน 4 กลุม
สาขาวิชา ไดแก Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences  

  (2) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings 2020 ในภาพรวม            
อยูในอันดับท่ี 10 ของประเทศไทย อันดับท่ี 268 ของเอเชีย และอันดับท่ี 752 ของโลก โดยพิจารณาจาก  
3 องคประกอบ ไดแก ดานการวิจัย (research) รอยละ 50 ดานนวัตกรรม ( innovation) รอยละ 30 
(มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับท่ี 6 ของประเทศไทยดานนวัตกรรม (innovation) และดานสังคม 
(societal) รอยละ 20 มีหัวขอประเมินท้ังสิ้น 13 ตัวชี้วัด ท้ังนี้ ในรอบ 9 ปท่ีผานมา มีมหาวิทยาลัยของประเทศ
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ไทยหลายมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับดังกลาว สําหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ิงไดรับการจัดอันดับครั้งแรก
ในป 2018 และไดรับการจัดอันดับท่ีสูงข้ึนในป 2019 และ 2020 

 (3) Walailak Journal of Science and Technology (WJST) มีอันดับท่ีดี ข้ึนจาก Quartile 3 
(Q4) ในป 2018 (ประกาศผลอันดับป 2019) ไปอยู Quartile 3 (Q3) ในป 2019 (ประกาศผลอันดับป 
2020) ปจจุบัน WJST อยูในอันดับท่ี 53 จาก 111 วารสารในกลุม multidisciplinary ภาพรวมการอางอิง
ลาสุดของวารสาร WJST ในป 2019 เทากับ 253 ครั้ง (เปนปท่ี 3 ติดตอกันท่ีจํานวนการอางอิงเกิน 250 ครั้ง)             
การอางอิงตอบทความในรอบ 4 ปของวารสารมีคา CiteScore = 0.8 (สูงสุดเปนอันดับ 5 ของวารสารไทยใน 
Scopus) มีบทความท่ีตีพิมพรวมกับตางประเทศในป 2019 รอยละ 16.67 (สถิติสูงสุดของวารสาร) และปจจุบัน
วารสาร WJST มียอด Submission ในป 2020 กวา 5,000 บทความ 

  (4) การสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ในป 2563 มีบทความวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI, Web 
of Science และฐานขอมูล Scopus รวมท้ังสิ้น 295 เรื่อง โดยเปนบทความในกลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน 134 เรื่อง กลุมสํานักวิชาทางดานสังคมศาสตร จํานวน 35 เรื่อง กลุมสํานักวิชาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 132 เรื่อง และอ่ืน ๆ (บัณฑิตวิทยาลัย) 1 เรื่อง (มีบทความตีพิมพรวมกันของสํานัก
วิชาจํานวน 27 บทความ) โดยจํานวนบทความตีพิมพดังกลาวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 
90 เรื่อง โดยมหาวิทยาลัยเริ่มมีจํานวนบทความตีพิมพสะสมตอปตั้งแต 150 บทความข้ึนไปในป พ.ศ. 2560 
จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวนบทความตีพิมพสะสม (cumulative number) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
จํานวน 728 บทความ จําแนกเปนป พ.ศ. 2560 จํานวน 123 บทความ ป พ.ศ. 2561 จํานวน 155 บทความ 
ป พ.ศ. 2562 จํานวน 205 บทความ และป พ.ศ. 2563 จํานวน 295 บทความ 

    2.2.7 การพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมบนฐานนวัตกรรม  
    (1) มีผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนและชุมชนนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงพาณิชย จํานวน                   

34 โครงการ อาทิ หัวฉีดและระบบปอนยางพาราเสนเพ่ือใชงานกับเครื่องพิมพ 3 มิติ เชื้อราไตรโคเดอรมา NST- 
009 ปนยางสําหรับฝก กลองจุลทรรศนชนิดพกพา ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ เครื่องยิงลูกเทนนิส  

  (2) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร                    
1 เรื่อง คือ แผนฟลมแบคทีเรียริโอชินรักษาสิว และผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาฯ จํานวน 
27 เรื่อง     

 (3) ผลงานวิจัย ท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด STSP Innovation Awards 2020 ประเภท
นวัตกรรมเชิงพาณิชย ระดับภาคใต จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัย          
วลัยลักษณไดรับรางวัลท้ังสิ้น 3 รางวัล ไดแก (1) ผลงาน “ไตรโคเดอรมาไฟทพลัส (ชีวภัณฑมาตรฐานสากล) 
ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชยและไดรับสิทธิ์เปนตัวแทนภาคใตเขารวมประกวด RSP 
Innovation Award ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย             
(2) ผลงาน “นวัตกรรมผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ (3) ผลงาน “อุปกรณ
เตือนการนํามือมาสัมผัสใบหนาเพ่ือลดการติดเชื้อในกลุมทางเดินหายใจ” ไดรับรางวัลชมเชย 

  (4) การสรางผูประกอบการใหมท่ีมีนวัตกรรมเปนฐาน โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา 
บุคลากร และบุคคลท่ัวไป ใหเปนผูประกอบการใหม เชื่อมโยงผูประกอบการท่ีจดทะเบียนบริษัทใหสามารถเขาถึง
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ผูเชี่ยวชาญ องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลงทุนสนับสนุน เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหเขมแข็ง โดยมีบัณฑิต 
นักศึกษาและคณาจารยเขารวมกิจกรรมท่ีดําเนินการ 12 กิจกรรม รวม 1,647 ราย  
         (5) การพัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังสิ้น 72 โครงการ แบงเปน โครงการบมเพาะ
วิสาหกิจ (UBI) จํานวน 11 ราย (นับรวมบุคคลท่ีอยูข้ันตอน Pre-Incubation) โครงการ ITAP จํานวน 17 ราย 
โครงการบมเพาะธุรกิจ (TBI) จํานวน 18 ราย โครงการ Talent Mobility จํานวน 6 ราย โครงการ IRTC จํานวน 
4 ราย โครงการวิจัยฐานราก-วิจัยเชิงพาณิชย จํานวน 2 ราย โครงการ SME 4.0 จํานวน 4 ราย และโครงการ 
ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภาค ภาคใต (ศภว. 3) จํานวน 10 ราย 

    2.2.8 การใหบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันในงานวิชาการรับใชสังคมเพ่ือยกระดับ
ชีวิตชุมชนแบบองครวม (WU holistic model) และเพ่ิมความสุขใหกับชุมชน โดยใชความรูทางวิชาการตาม
ลักษณะความชํานาญของคณาจารยบนพ้ืนฐานลําดับความสําคัญความตองการของชุมชน ซ่ึงไดใหบริการวิชาการ
แกสังคมผานโครงการตาง ๆ อาทิ 
   (1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปูมาแบบบูรณาการและมีสวนรวมอยางยั่งยืนและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล ไดรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) สาขาการบริการภาครัฐ 
ประจําป 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และในป 2562 โครงการวิจัยศึกษา
ชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีเก่ียวของตอการฟนฟูปูมาตามแนวทางการพัฒนาทางการประมง 
(Fishery improvement program: FIP) บริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลโครงการวิจัยเดน
จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) ซ่ึงจากการดําเนินการ 2 ปท่ีผานมาไดยกระดับ
การประเมินมาตรฐานการประมงไทย FIP ปูมา จากเดิมกอนเริ่มโครงการป 2017 อยูในระดับ C ยกระดับเปน A 
ในป 2018 และป 2019 นอกจากนี้ไดนําผลงานวิชาการจากงานวิจัยไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรปูมาในพ้ืนท่ี สงผลใหเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําในธรรมชาติ สามารถเพ่ิมจํานวนการจับสัตวน้ําของชาวประมง
พ้ืนบาน ทําใหชาวประมงมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน และมูลคารายไดจากการสงออกปละ 1,500 ลานบาท 
   (2) การจัดตั้งหนวยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได
พัฒนาหลักสูตรในศาสตรท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือใชในการอบรมใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยผานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาซ่ึงไดมีมติรับรองหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน ประจําปงบประมาณ 2562 ใหกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 7 หลักสูตร 
ประกอบดวยสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 4 หลักสูตร (การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟสิกสหัวขอ
เซลลไฟฟาจากผัก - ผลไมในทองถ่ิน การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟสิกสหัวขอสมบัติของแสง การจัด
จําแนกสัตวทะเล และเทคนิคทางชีวโมเลกุล) และสํานักวิชาศิลปศาสตร 3 หลักสูตร (จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือ
นักเรียนในยุค Generation Z การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานสู Thailand 4.0)  
   (3) ความรวมมือเปนศูนยประสานงานเพ่ือเขารวมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน 
“Coding at School Project” ไดรับงบประมาณจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีหนาท่ีในการประชาสัมพันธ รับสมัคร และรวมคัดเลือก
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 14 จัดหวัดภาคใต เพ่ืออบรมและสราง The Trainers ของศูนยประสานงานเพ่ือเปนท่ีปรึกษา
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และพ่ีเลี้ยงใหแกครูและนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ ภายใตการนําทีมของอาจารยกรกต สุวรรณ
รัตน หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส และผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ถุงทอง 
รวมถึงคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ และสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร รวมเปน
ท่ีปรึกษาโครงการและรวมเปนพ่ีเลี้ยงใหแกครูและนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
   (4) โครงการติดตั้งระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกจากครัวเรือน                
สูชุมชน แกอาสาสมัครสาธารณสุขกองการแพทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากการท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไดใหความสําคัญกับปญหาโรคไขเลือดออกและตองการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกท่ีมีความ
เฉพาะตอพ้ืนท่ีท่ีเปนสังคมเมือง จึงไดรวมกับศูนยความเปนเลิศไขเลือดออกฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ติดตั้งระบบ
เฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออก ซ่ึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสาธารณสุขเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรค การติดต้ังระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลาย                  
การสื่อสารขอมูลการเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายแกผูเก่ียวของ โดยมีตัวอยางการดําเนินการจาก “ลานสกาโมเดล” 
และ “นบพิตําโมเดล” จากทีมวิทยากรศูนยความเปนเลิศไขเลือดออกฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   (5) โครงการการยกระดับพืชผักพ้ืนถ่ินปลอดภัยเพ่ือสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน           
ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการวิชาการไดบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยรวมกับสํานักวิชาการจัดการ สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย รวมจัดอบรมนักสือ่ความหมายรุนเยาวและ
นักสื่อความหมายทองถ่ิน การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสรางอัตลักษณชุมชน และการผลิตพืชผักพ้ืนถ่ินใหปลอดภัย 
ลดการใชสารเคมีตามความตองการของชุมชนเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนพรอมท้ังพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ในชุมชนบานวังอาง 
   (6) การเผยแพรความรูบริการวิชาการผานสื่อ ซ่ึงไดดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิ รายการโทรทัศน
วลัยลักษณ  สูสังคม รายการวิทยุวลัยลักษณ Everyday English รายการวิทยุวลัยลักษณ รักษสุขภาพ 
   (7) การจัดตั้งศูนยสงเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม โดยความรวมมือระหวางอุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และภาคีเครือขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงไดจัด
พิธีเปดเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวเรงในการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู
ภาคอุตสาหกรรม ผานโปรแกรมสนับสนุนตาง ๆ จากภาครัฐ อาทิ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ( ITAP) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน พ้ืน ท่ี  
(IRTC)  โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (co-research) โครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันใน
ภาคเอกชน (TM)  โครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก (CMR)     

    2.2.9 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการทํานุบํารุงรักษาและการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม          
    (1) การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของภาคใต โดยประสาน
ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จนไดรับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรม ในปนี้ไดจัดหลักสูตร
ฝกอบรมดานศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตร “ศิลปะการรํามโนราห” และหลักสูตร “กลวิธีการอานเขียนเรียนรอย
กรองทํานองไทย” 

๑๔ 

 



 

   (2) การเผยแพรขอมูลองคความรูการวิจัยโบราณสถานตุมปงใหเปนท่ีรูจักท่ัวประเทศ โดยไดสํารวจ
แหลงโบราณสถานตุมปงดวยเทคโนโลยี 3D laser Scanner และเทียบเคียงโครงสรางสันนิษฐานกับแหลง
โบราณสถานในชวงยุคเดียวกัน การศึกษาวิเคราะหอิฐเพ่ือกําหนดอายุแหลงโบราณตามเสนทางประวัติศาสตรเมือง
นครศรีธรรมราชดวยวิธีเรืองแสงความรอน (Thermoluminescence dating: TL) และไดพัฒนาบทความจาก
งานวิจัยหาคาอายุแหลงโบราณสถานตุมปงดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยขณะนี้อยูระหวางการเรียบเรียง
บทความเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการฐานขอมูลระดับนานาชาติตอไป 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดพัฒนา Application AR Tumpung เพ่ือใหบริการความรูและนําชมโบราณสถานตุมปง
ตามอัธยาศัย รวมท้ังมีวิทยากรบรรยายแกผูสนใจ โดยในปนี้มีผูเขาชมโบราณสถานตุมปงจํานวนกวา 2,500 คน 
       (3) การดําเนินโครงการวิจัยโดยทุนสนับสนุนของ อพ.สธ. 2 โครงการ ไดแก โครงการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือจัดทําแผนท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโบราณคดีเมือง
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษาเสนทางประวัติศาสตรพ้ืนท่ีอําเภอทาศาลา - วัดพระบรมธาตุเมืองนคร (หาดทราย
แกว) และโครงการศึกษา (ปริวรรต) เอกสารโบราณ ประเภทหนังสือบุด เพ่ือเชื่อมโยงองคความรูเก่ียวกับขอมูล
ประวัติศาสตรท่ีปรากฏในเอกสารโบราณ และองคความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ ไปจัดระบบหมวดหมูและนําไป
เผยแพรในระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ อพ.สธ. 
   (4) การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชน
ตระหนักถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน นําไปสูการสืบทอดใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป โดยไดดําเนินงานผาน
ทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณบูรณาการรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดจัด
กิจกรรม จํานวน 14 โครงการ อาทิ โครงการวลัยลักษณสงกรานต สืบสานความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม 
โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวลัยลักษณลอยกระทงเสริมสง
ประเพณี สูวิถีธรรมชาติ กิจกรรมทอดกฐินในนาม มวล. ประเพณี “ทอดกฐินพัฒนาวัดแสงแรง” กิจกรรม “ทําบุญ
ทวดตุมปง ประจําป 2563” กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญใหทานไฟ กิจกรรมมาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุ  
   นอกจากนี้ไดเผยแพรความรูเก่ียวกับโบราณสถานตุมปงในรูปแบบ เว็บไซต แผนพับ และบริการนํา
ชมพรอมวิทยากรบรรยาย และจัดทําแอพลิเคชั่น ภาพเสมือนจริงโบราณตุมปง และเผยแพรองคความรูและ
ขาวสารดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางเว็บไซต https://cultural.wu.ac.th 
   (5) การยกระดับสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณสูมาตรฐาน TCI กลุม 1 ผานระบบฐานขอมูล 
THAIJO โดยกําหนดยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจัดกลุมใหม จากกลุม 2 ใหไดรับการรับรองมาตรฐาน TCI กลุม 1 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564 และการเตรียมความพรอมพัฒนามาตรฐานวารสารสูการรับรองมาตรฐาน ACI 
และมาตรฐาน Scopus โดยการเพ่ิมอัตราการ Citation ใหเชื่อมโยงกับ Endnote ใหงายตอการคนหาอางอิง และ
ปรับรูปแบบเว็บไซตใหนาสนใจยิ่งข้ึน            

   2.2.10 การจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาท่ีเนนการทําวิทยานิพนธเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการคนควาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของอาเซียนใหลุมลึกยิ่งข้ึน โดยในปนี้มีวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีเก่ียวกับการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนจากสํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา 
จํานวน 4 เรื่อง และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา จํานวน 3 เรื่อง   
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    2.3 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
   2.3.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่นสวยงามในระดับ      
แนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

  (1) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานท่ีตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 11 โครงการ อาทิ การกอสรางสํานักงานสหกิจศึกษา การปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ 
การกอสรางหองปฏิบัติการกายวิภาคสัตว การกอสรางโรงพยาบาลสัตวใหญระยะท่ี 1 งานปรับปรุงและตกแตง
ภายในอาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 3  นอกจากนี้ยังมีงานปรับปรุงอีกจํานวน 40 โครงการ อาทิ          
งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 5, 8 งานกอสรางซุมประตูทางเขา งานปรับปรุงหอพักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย
การแพทยฯ งานกอสรางหลังคาคลุมทางเดินไปศูนยอาหารชอประดู   

   (2) การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร        
ใหมีความโดดเดนท่ีสุดในภาคใตเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียว ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมท้ังสิ้น 50 โครงการ งบประมาณรวม 127,902,280 บาท   
โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา โครงการจัดงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ินระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 โครงการอนุรักษและ
สงเสริมขาวพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการรวบรวมและขยายพันธุกลวยครบวงจรฯ 
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยในเขตพ้ืนท่ีอุทยานพฤกษศาสตรฯ 
โครงการศึกษายานลิเภา : การอนุรักษเพ่ือเพ่ิมมูลคาเถาวัลยพ้ืนถ่ินนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ อุทยาน
พฤกษศาสตรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการอ่ืน ๆ แกนักเรียนนักศึกษา อาทิ ใหบริการลานกางเตนท จัดคาย             
นักพฤกษศาสตรรุนเยาว จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ  

   2.3.2 การปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานระดับ
สากล  

  (1) การปรับปรุงสภาพแวดลอมสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาและพนักงาน อาทิ                
การติดต้ังระบบเตือนสัญญาณไฟไหมภายในอาคารตาง ๆ ซ่ึงสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง การติดตั้งระบบถังดับเพลิงภายในอาคารทุกอาคารโดยยึดตามกฏหมายความปลอดภัย
ภายในอาคาร โดยมีแผนการซอมบํารุงรักษาและรวมอบรมเตรียมพรอมการใชงานของพนักงาน และในสวนของ
การกอสรางอาคารตาง ๆ มีการออกแบบโครงสรางของอาคารเพ่ือรองรับการใชงานใหมีความปลอดภัยสูงสุดตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท) สวนในดานการอํานวยความสะดวกและ
โครงสรางพ้ืนฐาน ไดมีการออกแบบอาคารและสถานท่ีสําหรับรองรับการใชงานของคนพิการ  

  (2) ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือกระดาษชําระท่ีมี
เครื่องหมายฉลากสินคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือใชในทุกอาคารท่ีมีการใหบริการ 

  (3) งานจางเหมาบริการและบํารุงรักษาในดานตาง ๆ อาทิ งานจางเหมาบริการซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง งานจางเหมาบํารุงรักษาระบบปมสูบน้ํา งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาตูเมน
ควบคุมการจายกระแสไฟฟา งานจางเหมาบริการรักษาระบบสายสงแรงสูง งานจางเหมาปองกันและกําจัดปลวก 
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โดยไดมีการวางแผนการซอมบํารุงรักษาการใชงานใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการใชงานตาง ๆ และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการควบคุมดูแลงานจางเหมาโดย
คณะกรรมการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2.3.3 การจัดการของเสีย ขยะ และน้ําใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิลและเกิด
ประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการของเสียและขยะตาง ๆ ท้ังจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
ท้ังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเตาเผาขยะปลอดเชื้อท่ีมีความปลอดภัยสูงมากโดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 
กรมควบคุมมลพิษเรียบรอยแลว และยังสามารถนําพลังงานความรอนมาหมุนเวียนเปนพลังงานไฟฟาไดอีกดวย     
ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้  

   (1) การจัดการขยะท่ัวไป ปริมาณ 1,000 ตัน/ป โดยคัดแยกขยะเปน 3 ประเภท ไดแก ขยะท่ีเผา
ได ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือรับซ้ือขยะรีไซเค้ิลจากหนวยงานตาง ๆ 
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังซากครุภัณฑท่ีหมดสภาพการใชงาน เพ่ือฝกใหนักศึกษา 
บุคลากรใหความสําคัญตอการคัดแยกขยะกอนท้ิง โดยขยะอินทรียไดนําไปใชเปนอาหารสัตวทําใหมีการใช       
ประโยชนจากของเสียมากท่ีสุด  

   (2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหองปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ โรงพยาบาลสัตวเล็ก 
และโรงพยาบาลสัตวใหญ อีกท้ังไดจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหนวยงานภายนอกภายใต MOU ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีโรงพยาบาลประจําอําเภอ จํานวน 14 แหง คลีนิคเอกชน จํานวน 98 แหงเขารวม สามารถ
ทําลายขยะติดเชื้อปริมาณรวม 75 ตันตอป  

   (3) การจัดการน้ําเสีย ในมหาวิทยาลัยมีปริมาณน้ําเสียปละ 360,000 คิว โดยไดดําเนินการบําบัด
คุณภาพน้ําเสียใหมีคุณสมบัติเปนน้ําผิวดินตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ และใชประโยชนจากน้ําเสียโดยนําไป
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนจากของเสียตามขอกําหนดของ UI Green Matrix  

   2.3.4 การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับการใช
รถใชถนนอยางปลอดภัย 

  (1) การจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอาคารตาง ๆ และจัดตั้งปอมจุดตรวจรายรอบ
มหาวิทยาลัย ปจจุบันมีท้ังสิ้น จํานวน 8 จุด และไดติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV เพ่ือตรวจสอบ สอดสองความ
ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 

  (2) การจัดซ้ือรถมอเตอรไซดไฟฟาจํานวน 5 คัน และทําสัญญาจางเหมาบริการรถเกงไฟฟาจํานวน 
5 คัน เพ่ือลดมลพิษและลดภาวะโลกรอนในอากาศ และใหมีความทันสมัยตอการใหบริการในยุคปจจุบัน 

   2.3.5 การปรับปรุงหอพักนักศึกษาและบุคลากร พรอมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการอยู
อาศัยตามนโยบาย Residential University  
    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางรั้วลอมรอบบริเวณกลุมหอพักนักศึกษา ปรับปรุงหองน้ําหอพัก
ลักษณานิเวศ 1 - 5 และประสานติดตาม ดูแลการซอมบํารุงรวมกับศูนยบริหารทรัพยสินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหหอพักมีสภาพพรอมใชงาน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาหอพักและพ้ืนท่ีรายรอบอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาหอพัก ดําเนินการ
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พัฒนาระบบท่ีปรึกษาหอพักใหทํางานเชิงรุกเพ่ือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดและหาแนวทางแกไขปญหารวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษาหอพัก ดําเนินการกอสรางหลังคาคลุมทางเดินไปศูนยอาหารชอประดู ปรับปรุงอาคารกิจกรรม
นักศึกษาและจัดหาวัสดุครุภัณฑสนับสนุนการทํางานชมรมตาง ๆ  ปรับปรุงสํานักงานสภานักศึกษา องคการ
บริหารองคการนักศึกษา และในสวนของท่ีพักบุคลากรไดปรับปรุงหอพักบุคลากรโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
ปรับปรุงบานพักศูนยสมารทฟารม ปรับปรุงท่ีพักอาคารวลัยนิวาส 3  นอกจากนี้ไดปรับปรุงสภาพแวดลอม อาทิ 
ทอระบายน้ําฝน ทอน้ําเสีย รื้อตะกอนและวัชพืชทอระบายน้ํา เทคอนกรีตบริเวณสวนวลัยลักษณ ศูนยอาหารชอ
ประดู อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนยสมารทฟารม รวมท้ังการซอมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย   

   2.3.6 การซอมบํารุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย  
    จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพทําใหมีเงินเหลือจายเพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยาง
สมบูรณหลายรายการ ไดแก ปรับปรุงอาคารวิชาการ 2, 5 และ 8 ปรับปรุงและตกแตงภายในหองเรียนอาคาร
เรียนรวม 1, 3, 5 และ 7 ปรับปรุงหองสํานักงานเลี้ยงสัตวทดลอง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม ตกแตงภายในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพศูนยสหกิจนานาชาติและสวนสื่อสารองคกร ปรับปรุง
และตกแตงภายในหองประชุม 250 ท่ีนั่ง อาคารสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปรับปรุงปอมยาม
ทางเขาศูนยสมารทฟารม นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการทาสีอาคารศูนยเครื่องมือฯ จัดทําลานจอดเฮลิคอปเตอรหนา
อาคารบริหาร ปรับปรุงไฟฟาสองสวางและทางเดิน (walkway) บริเวณเขตหอพัก ติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
อุปกรณชารจแบตเตอรี่รถยนตเกงพลังงานไฟฟา ปรับปรุงเมนไฟฟาใตดินแสงสวางดาวไลทอาคารเรียนรวม 4 หลัง  

   2.3.7 การเสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักศึกษาท่ีใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบถวนเหมือนกับอยูในชุมชนเมือง 

  (1) การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมและใหบริการนักศึกษา เพ่ือตอบสนองความ
ตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจของนักศึกษา อาทิ การปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและจัดหาครุภัณฑ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา การปรับปรุงหองน้ําหอพักนักศึกษา การปรับปรุงลานธรรมและหอง
ละหมาดเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา การปรับปรุงสนามกีฬาใหมีความพรอมใชงานและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ 
ไดปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนบริการนักศึกษาในสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 โดยใชสื่อออนไลน
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เชน การสัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนท่ัวไป การคัดเลือกหอพักและ
จองคิวคืนหองพัก การจัดทําหลักสูตรใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน การจัดตั้งหนวยคัดกรองโรค
บริเวณประตูทางเขาหอพัก การจัดสถานท่ีกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 

  (2) การจัดบริการและสวัสดิการเพ่ือใหบริการแกนักศึกษาในดานตาง ๆ อาทิ การบริการหอพักใหมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการเรียนและใชชีวิตอยางมี
ความสุข การบริการทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย การบริการดานสุขภาพและการ
จัดทําประกันอุบัติเหตุเพ่ือเปนสวัสดิการคุมครอง รวมถึงการโอนยายสิทธิหลักประกันสุขภาพเพ่ือความสะดวกใน
การรักษาพยาบาล การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามหลักคานิยม
กตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา  
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  (3) ระบบดูแลชวยเหลือและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข (Smile & Smart 
Center) โดยมีการจัดอบรมทักษะการใหคําปรึกษานักศึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา  การใหบริการใหคําปรึกษา
และแบบทดสอบดานจิตวิทยา กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตนเอง การดูแลชวยเหลือดานการเรียน จัด
ทบทวนวิชา การกํากับติดตามผูเรียนอยางเปนระบบโดยมีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการชวยเหลือจาก
ผูเรียน การประชุมนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ําประจําภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังไดกําหนดเกณฑประเมินผล
ความสําเร็จของหนวยงานสํานักวิชาเปนคะแนนผลการปฏิบัติงานประจําป มีตัวชี้วัดเก่ียวกับการรายงานการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ Passport บัณฑิต
คนดีและวัฒนธรรมองคกรของนักศึกษา กตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา 

   2.3.8 การอนุรักษพลังงาน  
   (1) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย เชน โครงการจางเหมาบริการรถไฟฟาสําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนท่ีมาติดตอภายในมหาวิทยาลัย ทําใหมีความปลอดภัยและสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง                
มีระบบติดตามรถไฟฟา เพ่ือวางแผนการเดินทางได  

     (๒) โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยไดจางผูรับจางมาดําเนินการ
และมหาวิทยาลัยผอนจายจากผลประหยัดท่ีไดเปนรายเดือน ซ่ึงไดทําการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด LED 
ท้ังหมดภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมท้ังโคมไฟถนนภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จและได
ปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ ระยะท่ี 1 เปนการเปลี่ยนระบบปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป         
ท่ีเปนระบบเสื่อมประสิทธิภาพซ่ึงสงผลตอการใชปริมาณพลังงานอยางมาก ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จ และมี
แผนการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ ระยะท่ี 2 ในปงบประมาณ 2564 ซ่ึงจากการดําเนินโครงการดังกลาว
สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดกวารอยละ 60 อีกท้ังยังมีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา solar rooftop เพ่ือใชในมหาวิทยาลัยและศูนยการแพทยฯ มีกําลังการผลิต 2,000 kWp 
ซ่ึงจะเริ่มดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 โครงการดังกลาวเปนโครงการดานพลังงานทางเลือกท่ีสะอาดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูรับจางเปนผูดําเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากแผงโซลารเซลลและขายกระแสไฟฟาในราคาท่ีต่ํากวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมนอย
กวารอยละ 30 นอกจากนี้ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการการใชไฟฟา อาทิ ระบบควบคุมการเปด
ปดไฟถนนและระบบควบคุมการเปดปดระบบปรับอากาศในหองเรียนโดยใชระบบอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi)    

  (3) การใหการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน
รายวิชาการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือใหนักศึกษาทุกคนมีความรูและ
ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอนท่ีมีผลกระทบตอมนุษย และจัดทําโครงงานท่ีเก่ียวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา 

    2.4 ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   2.4.1 การเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ังใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

๑๙ 

 



 

   (1) ความรวมมือดานการวิจัย มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน การทํางานวิจัยเพ่ือแกปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังรวมกับโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการการสรางความม่ันคงดานอาชีพในพ้ืนท่ี 
ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2 กับศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เครือขายเมืองนวัตกรรมอาหาร (food innopolis) เครือขายอุดมศึกษาภาคใต
ตอนบน และการทําโครงการวิจัยภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนตน สําหรับการแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชนนั้น
มหาวิทยาลัยโดยอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน เชน โครงการออกแบบ
พัฒนาและจัดสรางเครื่องตนแบบเตาปฏิกรณแกสซิฟเคชั่นขนาด 3 MW โครงการออกแบบและปรับปรุงการผลิต
เชื้อเพลิงอัดเม็ด (wood pellet) จากข้ีเลื่อยยางพาราดวยเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการผลิตน้ํามันปาลมดิบเกรด A ดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟแบบตอเนื่อง เปนตน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได
จัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมการวิจัย ในการทําวิจัยพืชกัญชา กัญชง และกระทอมเพ่ือใชทางการแพทยรวมกับ
บริษัท กรีนฟารมาซี บริษัท ควอดเพลย (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัทริช ทูเดย จํากัด  

  (2) ความรวมมือดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงาน
บริการวิชาการรวมกับ 27 หนวยงาน อาทิ สมาคมอาหารแชเยือกเเข็งไทย สํานักงานยุทธศาสตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน มี
โครงการสําคัญ อาทิ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

  (3) ความรวมมือดานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมุงสรางความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับท้ังใน 
ระดับจังหวัด อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด ระดับภูมิภาค อาทิ 
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ อาทิ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สมาคมสหกิจศึกษาแหงภู มิภาคเอเชียและแปซิฟก 
(WACEISO@SUT) สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ท้ังการเขารวมประชุม การรวมเปนคณะทํางาน กรรมการ 
การประชุมวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือสงเสริมสนับสนุนภารกิจ
ดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย    
  2.4.2 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการดําเนินงานโดยใหทุกสํานักวิชาจัดประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ

นานาชาติอยางนอยปละ 1 เรื่อง แตเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองชะลอการดําเนินงานออกไป โดยใน

ปนี้มีการจัดประชุมนานาชาติท่ีสําคัญ อาทิ (1) การจัดอบรมทางดานพลาสมาและนิวเคลียรฟวชันแหงอาเซียน 

ครั้งท่ี 6 “6th ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion”  (2) การจัดประชุม “The Belt and Road” 

China-Thailand Universities Internet and Education Summit Forum หั ว ข อ  “The Development of 

Online Education in the AI Era” 

๒๐ 

 



 

 2.4.3 การเสริมสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย

อุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาท้ังดานการเรียนการสอน             

การวิจัย และอ่ืน ๆ 

  (1) การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ โดยใน
ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดทํา MOU เพ่ิมข้ึนจํานวน 18 ฉบับ ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดทํา MOU กับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานในตางประเทศรวมท้ังสิ้น 73 ฉบับใน 26 ประเทศ ประกอบดวยประเทศในทวปีเอเชีย 
14 ประเทศ ทวีปยุโรป 8 ประเทศ ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ และทวีปอเมริกา 1 ประเทศ ท้ังนี้ ขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลลัพธจากความรวมมือเชิงประจักษคิดเปนรอยละ 92 
  (2) การจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
ดานการเกษตร สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการขับเคลื่อนการดําเนินการของศูนย เทคโนโลยีเกษตรและนวัต 
กรรม  (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ.2563 เพ่ือดําเนินการจัดตั้งศูนย AIC ประจําจังหวัด  
ซ่ึงไดคัดเลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนท่ีต้ังศูนยของจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยไดรวมกับสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดฯ ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยไดเห็นชอบใหรองศาสตราจารย ดร.วาริน 
อินทนา อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทําหนาเปนประธานศูนย AIC ของ
จังหวัดฯ และรองศาสตราจารย ดร.นฤมล มาแทน รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เปนประธานศูนยความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร อีกท้ังได
แตงตั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนศูนย AIC จังหวัดฯ ตอไป 
   (3) ความรวมมือขยายโครงการวิจัยโครงการไกพ้ืนเมืองสูพ้ืนท่ีภาคใต โดยมหาวิทยาลัยไดขยาย
เครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ในโครงการวิจัยไกพ้ืนเมืองซ่ึงเปนโครงการท่ีไดดําเนินการวิจัยมาแลวในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ
ภาคอีสานตั้งแต ป พ.ศ. 2543 - 2562 ซ่ึง วช.เห็นวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความเชี่ยวชาญดานองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สามารถนําความรูวิชาการออกมาสรางความเชื่อม่ันใหกับชุมชนได และจะนํามา
ซ่ึงความสําเร็จและเกิดประโยชนในการสรางรายได สรางอาชีพใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตไดตอไปในอนาคต 
   (4) การลงนามความรวมมือดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานทันตแพทยศาสตร และทันต
สาธารณสุข ระหวางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบริษัท โรงพยาบาลทันต 
กรรม กรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BIDH)  เพ่ือรวมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาดานทันตแพทยศาสตร และ
ทันตสาธารณสุข การจัดอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานดานคลินิกทันตกรรม ตลอดจนความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมดานอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติฯ ท่ีจะไดประสานความรวมมือใหนักศึกษาของวิทยาลัยไดใชประโยชนจากความพรอมของโรงพยาบาล
ทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล เปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณ ทําใหม่ันใจไดวาจะสามารถชวยให
การศึกษาของไทยเทียบเทากับการศึกษาของนานาชาติได นอกจากนี้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติฯ ได                   
ลงนามความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย เพ่ือพัฒนางานวิจัย รวมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรคุนหมิง 
ประเทศจีน และเตรียมเปดหลักสูตรศัลยศาสตรชองปากในระดับปริญญาโทรวมกันอีกดวย 

๒๑ 

 



 

    (5) ความรวมมือในการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสวนกิจการ
นักศึกษาไดสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรและหนวยงานภายนอกท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและ
นานาชาติอยางตอเนื่อง อาทิ เครือขายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายพนักงานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต 
เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายผูปฏิบัติงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาภาคใต เครือขายมหาวิทยาลัย
ปลอดเหลา เครือขายผูบริจาคทุนการศึกษา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  สมาคมศิษย
เกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยเครือขายความรวมมือเหลานี้จะสามารถชวยสงเสริมการดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดอยางครอบคลุมในทุกมิติ 

2.4.4 การเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาท้ังในทาง
วิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบความตองการของศิษยเกาท่ีอยูในโลกการปฏิบัติงานจริงและโอกาส
ท่ีศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ (1) ศิษยเกาสานสัมพันธ 
กิจกรรมวันลอยกระทง (2) กิจกรรมเชิญชวนศิษยเกา รวมโพสภาพเกา เลาอดีต เม่ือครั้งเรียนวลัยลักษณบอกเลา
ความรูสึก ความประทับใจ พรอมติด #คิดถึงวลัยลักษณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปท่ี 28 (3) การ
ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสมาคมศิษยเกา (4) การเสริมสรางเครือขายศิษยเกา โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการชมรมศิษยเการะดับสํานักวิชา (5) กิจกรรม “ประดูรวมชอ มวล. คืนสูเหยา” (6) การคัด เลือกศิษย
เกาดีเดนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป 2563  

  2.4.5 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาและผูประกอบการท้ังใน
และตางประเทศ 
        (1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ของมหาวิทยาลัยลดลงจากปท่ีผาน โดยในปงบประมาณ 2563 จากเปาหมายท่ีตั้งไว คือ รอยละ 5 (400 คน) 
จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด พบวา มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น 202 คน ประกอบดวย inbound 
students จํานวน 141 คน outbound students จํานวน 61 คน ซ่ึงหลังจากการแพรระบาดของ COVID-19 
ทําใหประเทศตางๆ เกิดการปดประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปน 
virtual mobility (online lecture/online seminar) ซ่ึงมีนักศึกษาเขารวมจํานวน 59 คน รวมจํานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนท้ังหมด 261 คน คิดเปนรอยละ 2.66 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  
 (2) internationalization activities - virtual เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหมหาวิทยาลัย
ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการจดักิจกรรมออนไลนแทน 
 (3) มหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนฯ กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนฯ การฝกอบรมแก
บุคลากรของท้ังสองฝาย การใชประโยชนจากขอมูล อุปกรณ สถานท่ี การจัดทําโครงงานทางวิทยาศาสตร และ
สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร รวมถึงการรวมเปนพันธมิตรทางวิชาการ
เพ่ือการแนะแนวนักเรียนดานการศึกษาตอ 

๒๒ 
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    2.5 ดานการพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาศูนยการแพทยฯ ใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลัก 
ดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต โดยในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือพัฒนา 
ศูนยการแพทยฯ ในดานตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 
    2.5.1 มหาวิทยาลัยไดสรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือนําเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการ
ในศูนยการแพทยฯ เพ่ือลดภาระการลงทุนและงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย
เพ่ือใหบริการทางการแพทยท่ีทันสมัย อาทิ 
     (๑) โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยดานเทคโนโลยีเจริญพันธุ และหลักสูตรเทคนิค
การแพทย (ทวิภาษา) โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือรวมกับบริษัท เซฟ เฟอรทิลิตี้ เซ็นเตอร จํากัด ตั้งแต
วันท่ี 30 มกราคม 2561 เพ่ือรวมกันพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการเจริญพันธุ และพัฒนาศูนยการฝกอบรมความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการเจริญพันธุโดยใช
เครื่องมือและบุคลากรของท้ัง 2 ฝาย มีระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป โดยในปงบประมาณ 2563 บริษัทฯ           
ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยทางดานวิชาการและไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (ใหทุน
จนกระท่ังสําเร็จการศึกษา) รวมถึงการใหนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษากับบริษัทฯ 
     (2) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพโดยใชนาโนเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยได     
ลงนามความรวมมือกับบริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้ง เยนเนอรัล จํากัด ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2562 เพ่ือรวมกันพัฒนา
องคความรูและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา นักวิจัยใหมีความเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ โดยเนนการสรางนวัตกรรมจาก
งานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยได กําหนดระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 3 ป (ป 2563 
- 2565) แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหบริษัทฯ ได
ชะลอในการดําเนินการตามท่ีลงนามความรวมมือไว และในสวนของมหาวิทยาลัยจะตองยายหองทดลองและจัดทํา
หองทดลองใหผานมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตอไป ซ่ึงจะตองหาภาคเอกชน       
เพ่ือมาเปนโรงงานในการผลิต 
      (3) โครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรคกับบริษัท กรีนฟารมาซี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาวิจัยสารสกัดจากกัญชาและพัฒนาสายพันธุเพ่ือประโยชนในการเปนยารักษาโรคในอนาคต และเพ่ือให
มหาวิทยาลัยไดใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหสูงข้ึน รวมท้ังเปนการรองรับและตอยอดการวิจัย
กัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรคของมหาวิทยาลัยไปสูรูปแบบการบริหารจัดการในเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยและ
รองรับโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดในอนาคต ขณะนี้โครงการฯ ไดผานการอนุมัติในหลักการจากสภา 
มหาวิทยาลัยแลวไดดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี ้
   (3.1) อยูระหวางการตรวจสอบรางสัญญาโครงการรวมทุนฯ ของสวนนิติการกอนนําเสนอตอ
สํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาตอไป 
  (3.2) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการรวมทุน
กัญชาข้ึนมา 1 ชุด และไดขอใหบริษัท กรีนฟารมาซี จํากัด ไดแตงต้ังกรรมการของบริษัท 1 ชุด เพ่ือประชุม
ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ 

๒๓ 

 



 

  (3.3) การดําเนินการของบริษัท กรีนฟารมาซี จํากัด ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัย
รวมระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทและภาคีเครือขาย ขณะนี้บริษัทฯ ไดเขาพ้ืนท่ีและไดทดลองกอสรางโรงเรือน
สําหรับปลูกกัญชาข้ึนจํานวนหนึ่ง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของโรงเรือนและการปรับสภาพแวดลอมในโรงเรือน
สําหรับการเพาะปลูกกัญชา และบริษัทฯ ไดเตรียมการเพ่ือทดลองสกัดสารสกัดกัญชาโดยใชพ้ืนท่ีอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือใชเปนโรงงานตนแบบในการสกัดและศึกษาองคประกอบของสารสกัดกัญชา 
ขณะนี้อยูระหวางการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากคณะกรรมการจัดสรรการใชท่ีดินของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น       
บริษัทฯ จะไดปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางเปนโรงงานตนแบบตอไป และหลังจากติดตั้งเครื่องจักรแลวบริษัทฯ จะตอง
ขออนุญาตดานมาตรฐานโรงงานผลิตกอนจึงจะสามารถเริ่มการสกัดสารสกัดกัญชา เพ่ือใชวิจัยเปนยารักษาโรค
และเพ่ือเชิงพาณิชยอ่ืน ๆ ได 

(3.4) การขออนุญาตเพ่ือปลูกและวิจัยกัญชาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางโรงเรือนตนแบบเสร็จเรียบรอยแลว และเตรียมยื่นเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ
อนุญาตปลูกภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 
   (3.5) การดําเนินการวิจัยรวมกับภาคเอกชน ขณะนี้บริษัท กรีนฟารมาซี จํากัด ไดเปดรับขอเสนอ
โครงการวิจัยรวมดานกัญชาแลว และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับทุนจาก
บริษัทฯ แลวจํานวน 2 โครงการ (ขอมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2564) คาดวาการวิจัยรวมสามารถเริ่มดําเนินการ
ไดภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 
       (4) มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไดมีสวนรวมในการ
สรางเสริม สนับสนุน อีกท้ังเปนชองทางในการระดมสมทบทุนเพ่ือใชในการพัฒนาศูนยการแพทยฯ สนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของศูนยการแพทยฯ  
  ณ วันท่ี 14 มกราคม 2564 มีผูบริจาครวมจํานวน 240 คน เปนเงินบริจาค 27,153,049.46 คน 
และไดรับบริจาคครุภัณฑทางการแพทย เปนมูลคา 4,549,224 บาท  

    2.5.2 การมุงเนนการศึกษาปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี (area-based research) ท่ีเนน long term follow 
up เพ่ือสรางนวัตกรรมและเปนตนแบบในระดับนานาชาติ 
      (1) โครงการวิจัยดานการดูแลระบบสาธารณสุขพ้ืนฐาน ผูสูงวัย ผูปวยโรคเรื้อรังตามเปาหมายดาน
ความเปนเลิศของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ท่ีมุงพัฒนาสูความเปนเลิศดานการศึกษาพยาบาล เปนผูนําดานการ
วิจัย และนวัตกรรมนําการพยาบาลสูสากลในป พ.ศ. 2566 ซ่ึงมีโครงการวิจัยท่ีสําคัญ 3 โครงการ ไดแก (๑) 
โครงการการพัฒนาและวิจัยเพ่ือการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงดําเนินการผานศูนยจัดการเครือขายสุข
ภาวะชุมชนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีมีเครือขายใน 20 ตําบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระบี่ พัทลุง ชุมพร สุราษฎรธานี ตรัง และสงขลา (2) โครงการการขับเคลื่อนเครือขายองคกรกลางรวมสรางเมือง
คอนสูชุมชนสุขภาวะ และ (3) โครงการการสนับสนุนทางวิชาการและการวิจัยเพ่ือการจัดการเครือขายชุมชน
ทองถ่ินนาอยูภาคใตตอนบน  
   (2) โครงการวิจัยการใชประโยชนจากสมุนไพร วิเคราะหตํารับยาสมุนไพรเพ่ือศึกษาสูตรยาท่ี
เหมาะสมในการปองกันและรักษาอาการ covid-19 โดยมหาวิทยาลัยมีแผนดําเนินงานวิจัยพัฒนาตํารับยาหาราก 

๒๔ 

 



 

เพ่ือเปนยาเสริมรักษาโรคโควิด-19 โดยเปนแผนระยะ 3 ป ครอบคลุมกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพร การสกัด การศึกษาสวนประกอบทางเคมี การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาท้ังในหลอดทดลองและ
สัตวทดลอง การศึกษาความเปนพิษ และการพัฒนาตํารับยา เพ่ือใหไดขอมูลพรอมสําหรับการศึกษาในอาสาสมัคร 
โดยการศึกษาในระยะท่ี 1 (6 เดือน) ไดรับการสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)  
   (3) โครงการศึกษาการคนหาสารท่ีมีศักยภาพจากพืชสมุนไพรสําหรับใชเปนยาตานมาลาเรียชนิดใหม
เพ่ือรองรับปญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจคือการคนหาสาร
จากพืชสมุนไพร ปจจุบันคณะผูวิจัยมีตัวอยางสารสกัดในหองปฏิบัติการท่ีพรอมสําหรับการคัดกรองสารท่ีมีฤทธิ์
ตานมาลาเรียจํานวนประมาณ 200 ตัวอยาง ไดคัดกรองโดยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย
และทดสอบความเปนพิษในหลอดทดลองแลวจํานวน 92 ตัวอยาง พบวามีจํานวน 10 ตัวอยางท่ีมีฤทธิ์ตาน
มาลาเรียท่ีดีและไดนําไปศึกษาตอในสัตวทดลองแลวจํานวน 4 ตัวอยาง ผลจากการศึกษาพบวาสารดังกลาวมีฤทธิ์
ตานมาลาเรียในสัตวทดลอง 
  นอกจากนี้ยังมีโครงการอ่ืน ๆ อาทิ หนวยจัดการพ้ืนท่ีชุมชนนาอยูภาคใตตอนบน โครงการ “การถายทอด
เทคโนโลยีสุราษฎรโมเดล : โมเดลระบบทํานายพ้ืนท่ีเสี่ยงและเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายเพ่ือแกปญหาโรค
ไขเลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัดตอแกนนําสุขภาพใน 7 จังหวัดภาคใตตอนบน” โครงการพัฒนาตํารับยา              
ทาปองกันยุงจากสวนเหลือของตนกังวาน โครงการแยกจุลินทรียท่ีมีประโยชนทางการแพทยจากขาวบูดเพ่ือ
ประโยชนในการนํากลับมาใชทางการแพทยแผนไทย โครงการศึกษาฤทธิ์ของพริกไทย กระเทียมปญจขันธตอการ
ลดระดับไขมันในเลือดผานทางการยับยั้งการแสดงออกของ พี ซี เอส เค ๙ ในเซลลมะเร็งตับของมนุษยชนิด 
HepG2 โครงการการใชสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    2.5.3 การบูรณาการการวิจัยทางการแพทยของวิทยาศาสตรสุขภาพรวมกับสหสาขาอ่ืน ๆ เชน โรค  
ติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุศาสตรเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย เปนตน โดยมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการทํางานวิจัยของคณาจารย
ภายในมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังการสรางความรวมมือภายใน
หนวยงานระหวางกลุมสาขาตาง ๆ เพ่ือมุงสรางความเขมแข็งในแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตร และ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน เพ่ือใหผลงานบรรลุเปาหมายรวดเร็ว มีประสิทธิภาพท้ังดานเวลาและจํานวนเงิน
ลงทุน โดยแนวทางการพัฒนาเริ่มจากการมองความพรอมของบุคลากรจากฐานขอมูลนักวิจัยจากยุทธศาสตรสํานัก
วิชา และจากการรวมกลุมของนักวิจัยในศูนยความเปนเลิศ ความพรอมดานเครื่องมือ และครุภัณฑวิจัยใน
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นไดกําหนดแผนงานวิจัย ประกาศเชิญชวนนักวิจัยท่ีสนใจภายในมหาวิทยาลัยประชุมและ
แสดงความคิดเห็น แสวงหาหนวยงานท่ีประสงคสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย และลงนามสรางความ
รวมมือ (MOU) เพ่ือทํางานวิจัยรวมกันโดยแตละฝายมีหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในปงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพรวมของกลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาอ่ืน ๆ ในวารสาร
ระดับนานาชาติรวมท้ังสิ้นจํานวน 26 บทความ 

    2.5.4 การเรงรัดการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ และกําหนดแผนพัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ 
ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

๒๕ 

 



 

            (๑) การกอสรางศูนยการแพทยฯ ระยะท่ี 1 แลวเสร็จ ประกอบดวย อาคารอํานวยการ (อาคาร A) 
ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุมอาคารบานพักบุคลากร สําหรับการ
กอสรางในระยะท่ี 2 ขณะนี้ไดผูรับจางแลว คือ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน 
895,000,000 บาท รวมท้ังไดจัดซ้ือครุภัณฑในปงบประมาณ 2563 จํานวน 111 รายการแลวเสร็จ และ
สามารถรับแพทยสายปฏิบัติการวิชาชีพจํานวน 8 คน มาปฏิบัติงานเรียบรอยแลว 

  (2) โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดเปดใหบริการผูปวยนอกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560                    
ซ่ึงผูใชบริการสวนใหญเปนบุคลากรและนักศึกษา ท้ังนี้ เม่ือการกอสรางเสร็จสมบูรณจะเริ่มรับผูปวยใน 120 เตียง
ในป 2564 และขยายเพ่ิมเปน 419 เตียงในป 2565 เม่ือรวมกับอาคารตึกสงฆอาพาธจํานวน 94 เตียง 
จะสามารถใหบริการได 513 เตียง และจะขยายไปจนครบ 750 เตียงในอนาคต ซ่ึงจะกลายเปนโรงพยาบาลศูนย
ขนาดใหญของภาคใตตอนบน มีบุคลากรทางการแพทยไมนอยกวา 3,000 คน มีการใหบริการทางการแพทย 
ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับการใหบริการไดเฉลี่ยปละ 5 แสนคน  

   (3) การกอสรางตึกสงฆอาพาธ “ศรีธรรมราชา” ไดริเริ่มจัดสรางและระดมทุนโดยมูลนิธิศรีธรรม
ราชา โดยมีนายฉาย บุนนาค ผูบริหาร เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัย
ในธรรม และผูมีจิตศรัทธา เพ่ือใชสําหรับเปนท่ีพักสําหรับพระสงฆท่ีอาพาธจากทุกพ้ืนท่ีไดมารักษาและพักฟน โดย
ไดจัดพิธีวางศิลาฤกษตึกสงฆอาพาธฯ และทอดผาปามหากุศลเพ่ือระดมทุนสรางตึกสงฆอาพาธฯ เม่ือวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  

    2.5.5 การมีโครงสรางการบริหารโรงพยาบาลฯ ท่ีสามารถรวมกันกํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพและศูนยการแพทยฯ โดยกําหนดภาระหนาท่ีการสอน การวิจัย และการใหบริการทางคลินิก 
และกําหนดสัดสวนคาตอบแทนของท้ัง 3 ฝาย (ผูปฏิบัติ ศูนยการแพทยฯ และสํานักวิชา) รวมถึงมีระบบกลไกใน
การประเมินภาระงานอยางเหมาะสมและสามารถใหบริการทางคลินิกไดในวันทําการโดยไดรับคาตอบแทน 
     (๑) โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประเภทหนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริการประจํา โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนกลุมประชากรในพ้ืนท่ี และสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนท่ัวไปตามระเบียบของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขณะนี้มีผูข้ึนทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาประมาณ 
7,406 คน ท้ังนี้ ไดจัดทําแผนบริหารศูนยการแพทยฯ ท้ังดานแผนงบประมาณ แผนงาน และแผนทรัพยากร
บุคคลไวครอบคลุมปงบประมาณ 2561 - 2569 เรียบรอยแลว โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนการเปด
ใหบริการในป 2564 
    (๒) การปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางสังกัดศูนย
การแพทยฯ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
     (๓) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของหัวหนาหนวยงาน และการกําหนดตัวชี้วัดของ
ผูใตบังคับบัญชาในทุกระดับ รวมถึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความตองการ ดําเนินการพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรท้ังในสวนของรายบุคคลและของหนวยงาน เพ่ือสรุปขอมูลเตรียมดําเนินการวางแผนการอบรมประจําป         
มีการศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของดานบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับแผนการดําเนินงาน อีกท้ังไดทบทวนการแบง
โครงสรางสวนงานใหมของศูนยการแพทยฯ  

๒๖ 

 



 

    2.5.6 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการใหบริการ 
  (1) การจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ จํานวนเงิน 
337,166,794.00 บาท เสนอตอกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดรับอนุมัติในหลักการแลว 
ประกอบดวยปงบประมาณ 2562 จํานวน 37 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 จํานวน 220 ลานบาท และ
ปงบประมาณ 2564 จํานวน 47 ลานบาท 
 (2) การใหบริการเปนไปตามระเบียบ สปสช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยศูนยการแพทยฯ เปน
สถานพยาบาลของทางราชการ และไดจัดการฐานขอมูลในระบบเบิกจายเพ่ือใหผูรับบริการใชสิทธิขาราชการจาย
ตรงได ซ่ึงผูมีสิทธิสามารถใชบริการโดยแสดงบัตรประชาชนผานการตรวจสอบสิทธิโดยเครื่อง EDC โดยไมตองข้ึน
ทะเบียนจายตรง 
   (3) ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจภายหลังจากการรับบริการในแผนกตาง ๆ โดยการตอบ
แบบสอบถาม และศูนยการแพทยฯ นํามาสรุปเปนรายเดือน โดยในปงบประมาณ 2563 ผูรับบริการสวนใหญมี
ความพึงพอใจในบริการฯ เทากับ 4.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.40 และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงซ่ึงศูนย
การแพทยฯ จะนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 

    2.5.7 การสงเสริมใหศูนยการแพทยฯ เปนแหลงเชี่ยวชาญท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน
และทางการแพทย  
          (1) การเปดใหบริการรักษาพยาบาลแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปอยางเปนทางการตั้งแต
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 โดยไดเปดใหบริการดูแลรักษาแผนกผูปวยนอก โรคท่ัวไป และคลินิกเฉพาะทาง         
ตาง ๆ ซ่ึงมีผูมาใชบริการเฉลี่ยวันละ 200 คน สําหรับจํานวนผูรับบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ใน
ปงบประมาณ 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 41,913 คน 
    (๒) ศูนยการแพทยฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรทางการแพทยไปศึกษาหลักสูตร
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตาง ๆ ประกอบดวย แพทยประจําบานเฉพาะทาง อาทิ สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและ
วัยรุน สาขาจักษุวิทยา สาขาศัลยศาสตร และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง อาทิ สาขาวิชาฟสิกสการแพทย  

    2.5.8 การจัดตั้ง Excellent center ในดานตาง ๆ อาทิ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เวชศาสตร 
ผูสูงวัยและการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ผิวหนังและความงาม ปจจุบันศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
สุขภาพมีจํานวน 6 ศูนย ไดแก (1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย (2) ศูนยความเปน
เลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส (3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก (4) ศูนย
ความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง (5) ศูนยความเปนเลิศนวัตกรรมและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ และ (6) ศูนย
ความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน  

    2.5.9 การมุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอน และการใหบริการการรักษา โดยมีแหลง
ปฏิบัติการทางการวิจัยและฝายใหบริการการศึกษาวิจัยภายใตโครงสรางของศูนยการแพทยฯ (teaching and 
research hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ีแตกตางจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูงท่ัวไป  
                 โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดเปดใหบริการดูแลรักษาแผนกผูปวยนอก โรคท่ัวไปและคลินิก
เฉพาะทางตาง ๆ  และในอนาคตจะมีการขยายบริการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการบริการประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต

๒๗ 

 



 

ตอนบน รวมท้ังเปนแหลงการเรียนรูการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงท่ีผานมา
มหาวิทยาลัยตองสงนักศึกษาแพทยไปฝกงานท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง เนื่องจากไมมี
โรงพยาบาลเปนของตนเอง ดังนั้น การจัดตั้งโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ นอกจากเพ่ือใหบริการรักษาพยาบาล
ประชาชนแลวยังใชเปนแหลงฝกของนักศึกษาแพทยและนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงการให 
บริการเพ่ือการศึกษาวิจัยดานการแพทย โดยมุงเนนการสรางแพทยเฉพาะทางในภาคใต โดยปจจุบันมีนักศึกษา
จากสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพเขามาศึกษาและเรียนรูการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอยู
ระหวางดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital accreditation (HA)   

    2.6 ดานการพัฒนาองคกรและการบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
 2.6.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ ๓ เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จและมีความโดดเดนกอใหเกิดความเปนเลิศ ขอ ๓.10.3)         
   2.6.2 การพัฒนาองคกรและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการพัฒนาองคกรและ
ระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมี
ความกาวหนา มีความม่ันคง มีความสุขในการทํางาน ดังนี้ 
   (๑) ปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษย โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความ
คลองตัว รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษากลุมท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต (frontier research) และเปน “1 ใน 
100 มหาวิทยาลัยของโลกในป พ.ศ. 2570” 
 (๒) พิจารณาทบทวน วิเคราะห พัฒนาโครงสรางการแบงสวนงานเดิมและปรับปรุงใหสอดคลองกับ
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน 
   (๓) ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือให
สอดคลองกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหมโดยไดดําเนินการไปท้ังสิ้นจํานวน 37 ฉบับ 
      (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนไปสูเปาหมายการเปนองคกร
สมรรถนะสูง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ ๓ เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิด
ความเปนเลิศ ขอ ๓.10.1) 
 (๕) พัฒนาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง : ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูระดับ
โลก” เพ่ือเสริมสรางผูบริหารใหมีวิสัยทัศน แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีความรู ความสามารถ 
ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 (๖) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร โดยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ 
รวม 28 โครงการ อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู “Alpha Club” และ “Beta Club” พบอธิการบดี หลักสูตร
การบริหารผลงานสูความเปนเลิศดวย OKR การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน หลักสูตรการควบคุมงาน การจัดซ้ือจัดจาง ระบบงานพัสดุ หลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานใหม หลักสูตรการปลูกจิตสํานึกตอตานการทุจริต (ITA) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตรวจประเมิน 5S 
Model Award 2020     

๒๘ 

 



 

 2.6.3 การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของ
บุคลากรทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมท้ังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 (1) โครงการ 5 ส มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนระบบ 5 ส อยางจริงจังและใหนําผลคะแนนการตรวจ
ประเมินพ้ืนท่ีของหนวยงานมาเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยในปนี้มี
หนวยงานท่ีไดรับผลประเมินระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) จํานวน 14 หนวยงาน ระดับดีเดน (4.76 - 4.99 คะแนน) 
จํานวน 21 หนวยงาน และระดับดีมาก (4.50 - 4.75 คะแนน) จํานวน 4 หนวยงาน และนอกจากนี้ สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดรับรางวัล Thailand 5s Award ในงาน Thailand 5s 
Award 2020  
  (2) การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรและชื่นชมคุณคาบุคลากร อาทิ การจัดกิจกรรม
สงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดน การออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑการรับรางวัลอาจารยดาวรุง พ.ศ. 2563 การมอบชอดอกไมใหกับบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึนหรือไดรับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในท่ีประชุมบริหารเปนประจําทุกเดือน 
 (3) การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางพลังความสามัคคี โดยดําเนินการผาน
กิจกรรมดานการวิจัยและการใหบริการวิชาการ เพ่ือมุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสรางความรักความ
สามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน อาทิ โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและชุมชนรายรอบ โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพโดยไดจัดหนวย
บริการสุขภาพเคลื่อนท่ีออกใหบริการแกประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการฟนฟูทรัพยากรปูมา  
  (4) การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรวมมือและสรางสัมพันธอันดีกับกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชนอยางตอเนื่อง อาทิ กิจกรรมสวัสดีปใหมสื่อมวลชน กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน กิจกรรมประชาสัมพันธ 
การรับนักศึกษารอบโควตา TCAS การใหการตอนรับคณะตาง ๆ และนําชมมหาวิทยาลัย  

 2.6.4 การสงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยไดมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกรไปสูการเปนสํานักงานไรกระดาษ เชน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารจัดการแบบ smart university การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สํานักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Office Management System : DOMS)             
การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ  (System 
Applications & Products in Data Processing : SAP) เปนตน  

  2.6.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามเรงรัดการ
ใชจายเงินงบประมาณไดทําหนาท่ีติดตามการใชจายงบประมาณในทุกไตรมาส และไดประกาศนโยบายการกํากับ
การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ กําหนดใหรายการรายจายลงทุนจะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ ยกเวนรายการสิ่งกอสรางใหเบิกจายตาม
งวดงาน สวนรายจายงบดําเนินงานจะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน 
ไตรมาสท่ี 3 หากดําเนินการไมแลวเสร็จจะตองสงงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณอยางเขมงวดสงผลใหผลการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด 
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    2.6.6 การจัดการศึกษาวัฒนธรรมองคกรใหมีความชัดเจนและปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะ
สูง การขับเคลื่อนสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน
และพันธกิจใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของประเทศ 20 ป เพ่ือใหการทํางานสามารถตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรชาติในระยะยาวได โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธและการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจจะคํานึงถึง 
ผูมีสวนไดเสียโดยตรง มีการเชิญผูมีสวนไดเสียมารวมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรและทบทวนวิสัยทัศนและ 
พันธกิจ มีการระดมความคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรมีความชัดเจน และไดสื่อสารแผนกลยุทธดังกลาวผานหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกอยางชัดเจน นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดกําหนด OKRs ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการเปน 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกในป พ.ศ. 2570 รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดกําหนดนโยบายและทิศทางโดยเนนยุทธศาสตรเรื่อง reskill, upskill,          
non-degree สงผลใหเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจึงไดทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถจัดการเชิงกลยุทธใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของมหาวิทยาลัยและประเทศได 
 ในสวนของการวัดผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรโดยใชระบบ E-budget ซ่ึงใหแตละหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร และประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรในรอบ 5 เดือน และ 11 เดือน ทําให
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคกอนรายงานผลจริงรอบครึ่งปและ 1 ป และการมีระบบ E-Budget ไดเอ้ืออํานวยให
หนวยงานสามารถรายงานผลไดทุกเดือน จึงทําใหสามารถวัดผลงานและรายงานผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูสวนไดสวนเสียท้ังจากบุคลากรและผูรับบริการท้ัง
นักศึกษาและผูประกอบการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย                

    2.6.7 การพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบและให
บุคลากรถือปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนดไว รวมถึงการสรางความตระหนักรูคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น มีการ
ถวงดุลตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็งมีประสิทธิภาพ ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น ไมอดทนตอการกระทํา
ทุจริตท่ีกอใหเกิดการลงโทษทางสังคมอันจะสงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความละอายหรือความเกรงกลัว  
ท่ีจะกระทําการทุจริตคอรัปชั่น และการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงผลรายและตอตาน
การกระทําทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 
 มหาวิทยาลัยไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนมา โดยไดจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยนําเสนอตอ ป.ป.ช. ซ่ึงไดรับผลการประเมิน            
ในภาพรวมสูงข้ึนตามลําดับ คือ ป พ.ศ. 2560 ไดรับผลประเมินรอยละ 78.16 ป พ.ศ. 2561 ไดรับผลประเมิน
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รอยละ 81.34 ป พ.ศ. 2562 ไดรับผลประเมินรอยละ 86.50 และป พ.ศ. 2563 ไดรับผลประเมินรอยละ 
91.56 อยูในเกรด A  

    2.7 ดานการหารายไดและการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
 2.7.1 การดําเนินงานพัฒนาขอเสนอโครงการในลักษณะชุดโครงการเพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนหลัก
จาก 7 PMUs โดยหนวยอุดหนุนทุนวิจัย ประกอบดวย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (NIA) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
PMU “A” (Area - based) PMU “B” (Brain Power, manpower) และ PMU “C” (Competitiveness) มีการ
คนหาทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และประชาสัมพันธแหลงทุนทางไลนกลุมหัวหนาสถาน
วิจัย หัวหนาศูนยความเปนเลิศเพจสถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ และทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนัดประชุมอาจารยท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพ่ือ
พัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน นัดพบผูประกอบการและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือนําเสนอขอเสนอโครงการตอแหลงทุน 
 ปงบประมาณ 2563 มีคณาจารยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากองคกรภายนอกจํานวน 93 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 44,205,896.49 บาท จําแนกเปนกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมสังคมศาสตร ซ่ึง
ดําเนินงานผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 20,493,023.49 บาท และกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพซ่ึงดําเนินการผานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ 
23,712,873 บาท   

    2.7.2 ทุนเพ่ือดําเนินโครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก มีโครงการท่ีไดรับงบประมาณ/ผาน
การพิจารณาแลว จํานวน 13 โครงการ รวม 10,842,200 บาท และไดจัดทําโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
ภายใตการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีพ้ืนท่ีดูแลโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจํานวน 45 ตําบล 
งบประมาณ 202.50 ลานบาท ท้ังนี้ เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาดําเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตของตําบล
เปาหมายแบบองครวม 

    2.7.3 การแสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถนําไปตอ
ยอดเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจในอนาคต 

  (1) ในป 2563 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียน 1 ชิ้นงาน คือ แผนฟลมแบคทีเรีย    
ริโอชินรักษาสิว และมีผลงานวิจัยท่ีไดยื่นขอจดทะเบียนอีก 27 เรื่อง อาทิ (1) กรรมวิธีการผลิตผงสียอมผาจาก
แบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (2) สิทธิบัตรออกแบบกําไล (3) เครื่องติดตามเรือท่ีมีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-
สงขอมูลและระบบแพลตฟอรมแมชชีนเลิรนนิ่ง (4) เครื่องชวยพยุงเดินแบบพับเก็บได   
    (2) มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 7 โครงการ รวม
มูลคาท้ังสิ้น 2,190,502.35 บาท อาทิ ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร มูลคา 1,097,761 บาท การขาย
ระบบหองสมุดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มูลคา 498,000 บาท Licensing บริษัท มังกัสโต จํากัด 
มูลคา 8,241.35 บาท  

    2.7.4 การดําเนินงานของศูนยสมารทฟารม ซ่ึงใชระบบบริหารจัดการดานเกษตรสมัยใหม โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชในกระบวนการดําเนินงาน และใชพ้ืนท่ีวางเปลาและพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ  
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   (1) ฟารมสาธิตการเลี้ยงไกไขระบบปดอัตโนมัติ เปนโครงการความรวมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) โดยเปนการทํางานภายในโรงเรือนระบบปดแบบอัตโนมัติท่ีสามารถควบคุมแสงสวาง           
พัดลมทายเลา แสดง อุณหภูมิ และความชื้น ควบคุมการทํางานของระบบปมน้ํา Coolling Pad เพ่ือรักษาความ
สมดุล ของอุณหภูมิภายในเลา อุปกรณตรวจวัดความชื้น ระบบใหอาหารอัตโนมัติ ฯลฯ ซ่ึงจะเปนแหลงเรียนรู และ
ฝกงานแกนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
   (2) ฟารมสุกรสาธิตระบบปดอัตโนมัติ ไดรับงบประมาณจากบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) สําหรับสรางโรงเรือนสุกรขุน 3 หลัง ความจุรวม 650 ตัว ติดตั้งอุปกรณการเลี้ยงท่ีมีมาตรฐาน สราง
ระบบไบโอแกสสําหรับบําบดัของเสีย และติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟาใชในฟารมถือเปนฟารมเลี้ยงสัตว
ท่ีไมปลอยของเสียออกจากฟารม พรอมสรางระบบปองกันกลิ่นทายโรงเรือนตามนโยบายฟารมสีเขียว 
   (3) โครงการผลิตพืช ไดแก ทุเรียน ขนุน มังคุด สละ มะพราวน้ําหอม ไมผล 11 ชนิด ซ่ึงดําเนินการ
ตอเนื่องจากป พ.ศ. 2562 และไดปลูกสมโอทับทิมสยาม กลวย ออย เพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2563 อีกท้ังไดใหบริการ
สนับสนุนโครงการวจิัย “การพัฒนาการผลิตโกโกครบวงจร”  
  (4) จําหนายผลผลิต ไดแก ฝรั่งกิมจู ไขไก และปาลมน้ํามัน  

    2.7.5 โครงการพัฒนาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ศูนยบริหารทรัพยสินไดบริหารจัดการทรัพยสินและ
โครงการตาง ๆ เพ่ือหารายได อาทิ การบริหารจัดการดานการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร การสงเสริมการตลาด
และพัฒนาการใหบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพ และศูนยหนังสือ การใหบริการดานสถานท่ีและท่ีพักสําหรับการ
อบรม ประชุม สัมมนา (หอพักและเรือนวลัย) โดยมีรายได ณ สิงหาคม 2563 จํานวน 47,679,279.04 บาท 
ประกอบดวย ฝายบริหารท่ัวไป (โรงอาหาร) 7,191,481.31 บาท ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
33,247,976.73 บาท และฝายศูนยหนั งสือ 7,239,821.00 บาท  โดยมีรายจายในการดําเนินงาน 
19,800,136.31 บาท สรุปมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 27,879,142.73 บาท 

    2.7.6 การแสวงหาแหลงเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพ่ือสรางโอกาส
ใหม ๆ ใหกับมหาวิทยาลัย  
     (1) การพัฒนาระบบการบริจาค มหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไรเงินสด (WU Smart Society) และการบริการจัดการทางการเงินผาน
ระบบ Krungthai Platfrom กับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผานการใหบริการบัตรประจําตัวอัจฉริยะแบบผูกบัญชีธนาคาร การใหบริการ
จัดการทางการเงินท่ีครบวงจรผานระบบ KTB  Digital Platform การพัฒนาและใหบริการแอพพลิเคชันบนมือถือ 
(WU Smart Life Application) การพัฒนาและใหบริการระบบบริหารจัดการทางการเงินสําหรับหอพักนักศึกษา 
การสนับสนุนดานการวิจัย รวมท้ังการใหโอกาสนักศึกษาเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับธนาคาร ซ่ึงระบบ
ดังกลาวไดรวมถึงระบบรับบริจาคดวย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรูปแบบการขอรับ
สนับสนุนการบริจาคและการใชตราสัญลักษณ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและกําหนดรายชื่อองคกรท่ีจะขอรับ
สนับสนุนการบริจาคและกํากับดูแลติดตามหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเพ่ือใหการขอรับบริจาคและการใชตราสัญลักษณเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ในป  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดรับเงินบริจาครวมท้ังสิ้น 6,552,590.54 บาท เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

๓๒ 

 



 

   (2) การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 - 
มิถุนายน 2563) มีผลตอบแทนการลงทุนอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.315 คิดเปนจํานวนเงิน 2.476 ลานบาท  

    (3) กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมในการสรางเสริมสนับสนุนและเปนชองทางในการระดมสมทบทุนเพ่ือใชในการพัฒนาศูนยการแพทยฯ 
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของศูนยการแพทยฯ ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 
2564) มียอดเงินรวม 31,702,273.46 บาท 

    (4) การจัดระดมทุนสรางตึกสงฆอาพาธ “ศรีธรรมราชา” (ไดรายงานแลวในขอ 2.5.4) 

    2.7.7 นโยบายหุนสวนภาครัฐและเอกชนเพ่ือสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสราง
ศูนยบริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย ไดแก (๑) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ (๒) โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร 
(๓) โครงการรวมทุนโรงเรียนนานาชาติบริติชปญญาดี นครศรีธรรมราช (4) โครงการรวมทุนโซลาฟารม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (5) โครงการรวมทุนรานอาหารริมน้ํา ณ สวนวลัยลักษณ และ (๖) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ี
พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย  
 
3. เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและมีความโดดเดน กอใหเกิดความเปนเลิศ 
    3.1 การขับเคล่ือนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF  
       มหาวิทยาลัยไดจัดฝกอบรมและประเมินคุณภาพการสอน (UKPSF) ใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัย
ตั้งแตปการศึกษา 2561 รวม 4 รุน จํานวนท้ังสิ้น 240 คน และไดจัดการอบรม Pre-UKPSF จํานวน 8 รุน (รวม
การอบรม Course online Pre-UKPSF Self-study) โดยรุนสุดทายอบรมแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 
ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2561 - 2563 มีผูเขาอบรมรวมท้ังสิ้น 641 คน ทําใหขณะนี้มีอาจารยท่ีผานการอบรม 
Pre-UKPSF แลวครบรอยละ 100 (ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2564) มีคณาจารยไดรับการรับรองเปน 
Fellowship จํานวน 216 คน แบงเปนระดับ Principal fellow จํานวน 1 คน Senior Fellow จํานวน 45 คน 
และระดับ Fellow จํานวน 292 คน ซ่ึงถือเปนจํานวนท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย และสงผลใหภาพรวมของ
ประเทศไทยมีจํานวน Fellowship มากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 6 ของโลกไมนับรวมประเทศอังกฤษดวย     

     3.2 ผลการรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2563  
   มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีไดสูงถึงรอยละ 99.76 ของแผนการรับ
นักศึกษาท่ีกําหนดไว โดยรับนักศึกษาใหมไดจํานวนท้ังสิ้น 2,473 คน จากเปาหมาย 2,479 คน เม่ือเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2562 ท่ีสามารถรับได 1,730 คน นับวาปนี้มีนักศึกษาแรกเขาเปน
จํานวนสูงสุดตั้งแตมหาวิทยาลัยไดเปดรับนักศึกษามา  

  เม่ือพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยแรกเขา (GPAX) เทากับ 3.12 ซ่ึงสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา เม่ือ
เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 มีคาเทากับ 3.11 ท้ังนี้ สํานักวิชาท่ีมี GPAX แรกเขาสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
สํานักวิชาแพทยศาสตร และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ (3.77) สํานักวิชาเภสัชศาสตร (3.76) วิทยาลัย         
สัตวแพทยศาสตรฯ (3.67) และสํานักวิชาสหเวชศาสตร (3.50)         

๓๓ 

 



 

    3.3 การลดอัตราการตกออกของนักศึกษาแรกเขา 
 เดิมอัตราการพนสภาพโดยรวม (รวมทุกสาเหตุ) ของนักศึกษาแรกเขาในปการศึกษา 2554 มีสูงถึง
รอยละ 26.38 และผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 ทําใหปการศึกษา 
2562 นักศึกษาแรกเขามีอัตราการพนสภาพโดยรวม (รวมทุกสาเหตุ) ลดลงเหลือเพียงรอยละ 8.27  ท้ังนี้ เม่ือ
พิจารณาตามนโยบายการลดการตกออกเนื่องจากผลการเรียน พบวา จากเดิมท่ีมีอัตราการตกออกเนื่องจากผลการ
เรียนของนักศึกษาแรกเขาในปการศึกษา 2554 รอยละ 10.06 และผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับ
นักศึกษาแรกเขาในปการศึกษา 2559 และการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดทําใหอัตราการตกออกของนักศึกษาแรก
เขาเนื่องจากผลการเรียนในปการศึกษา 2562 ลดลงเหลือรอยละ 0.75     

    3.4 การพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
 ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดหาและติดตั้งอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ และจัดหาระบบ
เครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอแลวเสร็จจํานวน 39 หอง (ระยะท่ี 1 จํานวน 33 หอง และระยะ 
ท่ี 2 เพ่ิมเติมอีกจํานวน 6 หอง) และในปการศึกษา 2563 ไดปรับปรุงหองเรียนอัจฉริยะและระบบเครือขาย
พรอมกับจัดหาและติดตั้งอุปกรณสื่อโสตฯ ในหองเรียนขนาด 35 - 70 ท่ีนั่งของอาคารเรียนรวม รวมท้ังสิ้น 32 
หอง ทําใหปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหองเรียนอัจฉริยะขนาดเล็กท่ีสามารถรองรับการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนการ
สอนออนไลนไดท้ังสิ้น 71 หอง (คิดเปนรอยละ 100 ของหองเรียนขนาดเล็ก) นอกจากนี้ยังมีนโยบายสงเสริมให
อาจารยท้ังหมดผานการอบรมการใช smart classroom โดยในป พ.ศ. 2562 ไดจัดอบรมแกอาจารยจํานวน 
503 คน (35 ครั้ง) และในป พ.ศ. 2563 ไดจัดอบรมเพ่ิมจํานวน 185 คน (30 ครั้ง) ซ่ึงสามารถเพ่ิมสัดสวน
จํานวนอาจารยท่ีมีทักษะการใชหองเรียน smart classroom จากรอยละ 83.5 ในป 2562 เปนรอยละ 90.75 
ในป 2563 (ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอและอาจารยใกลเกษียณอายุ) 

    3.5 การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 
 3.5.1 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสหกิจศึกษาใหมีความทันสมัยและเปนผูนําระดับประเทศโดย
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงใหนักศึกษา “เกง
วิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแลวทํางานได” และใหนักศึกษามีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติเปนท่ี
เชื่อถือของผูประกอบการเชนเดียวกับนักศึกษาหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพกํากับ มหาวิทยาลัยไดขยายระยะเวลา
ปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 1 ภาคการศึกษาระยะเวลา 4 เดือน เปน 8 เดือน เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ โดยจะเริ่มในภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ท้ังนี้ ไดกําหนดไวในหลักสูตรปรับปรุงใหม
ท้ังหมด โดยเนนใหมีความเชี่ยวชาญชํานาญการปฏิบัติ ดวยการยกระดับใน 3 ดาน คือ (๑) ยกระดับความชํานาญ
การของคณาจารย โดยอาจารยในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาผานการอบรมคณาจารยนิเทศ
มืออาชีพรอยละ 100 (๒) ยกระดับสถานประกอบการสูสถานประกอบการคุณภาพ โดยการคัดเลือกสถาน
ประกอบการระดับ Premium ท่ีเปนสถานประกอบการขนาดใหญและในนิคมอุตสาหกรรมไดจํานวน 745 แหง 
และ (๓) เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสูการเปนท่ียอมรับระดับสากล โดยนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศจะตองมีผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษไมตํ่ากวาระดับ B1 ซ่ึงปจจุบันการปรับปรุงหลักสูตรและ
การเตรียมการท้ังหมดเปนไปตามเปาหมาย  

๓๔ 

 



 

 3.5.2 มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยสํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ ตั้งแตชั้นปท่ี 2 และทดสอบทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจัดโครงการอบรมรวมกับ
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบนและสมาคมสหกิจศึกษาไทย หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพอาจารยและเตรียมความพรอมในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมีความ
เขมแข็งและเปนผูนําในการจัดสหกิจศึกษาในระดับชาติ        

    3.6 การขับเคล่ือนงานวิจัยมุงสูยุทธศาสตรดานการพัฒนางานวิจัยระดับแนวหนาของโลก      
 มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนการวิจัยตีพิมพอยางเขมขนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ท่ี 1 : 1 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิจัยตีพิมพอยางตอเนื่อง รวมท้ังการจัดตั้งศูนยวิจัยความเปน
เลิศจํานวน  21 ศูนย ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนําระดับโลก Nature Index 
Ranking 2020 ใหอยูในอันดับท่ี 3 ของประเทศดาน physical sciences และอันดับท่ี 6 ของประเทศใน
ภาพรวมทุกสาขาวิจัย และไดรับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings 2020 ใหอยูในอันดับท่ี 6 
ของประเทศไทยดานนวัตกรรม (Innovation) สวนในภาพรวมอยูในอันดับท่ี 10 ของประเทศไทย อันดับท่ี 268 
ของเอเชีย และอันดับท่ี 752 ของโลก ซ่ึงท่ีผานมามีองคกรดานการวิจัยไทยติดอันดับจํานวน 17 - 24 องคกร 
แตไมเคยปรากฏชื่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จนกระท่ังในป 2018 ท่ีปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน
ครั้งแรกและสืบเนื่องตอมาถึงปจจุบัน          

    3.7 การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยไดปรบัปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินการใหแลว
เสร็จโดยเฉลี่ย 6 เดือน และการสงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยางเขมขน ทําใหมหาวิทยาลัยมีผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยนับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ท่ีมีอาจารยดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน 100 คน จากจํานวนอาจารย 435 คน คิดเปนรอยละ 23 จนถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 6 
มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 213 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 507 
คน (ไมนับผูลาศึกษาตอ 58 คน) คิดเปนรอยละ 42.01 ประกอบดวยศาสตราจารย 3 คน รองศาสตราจารย                    
50 คน ผูชวยศาสตราจารย 158 คน และศาสตราภิชาน 2 คน 
 ในการขับเคลื่อนใหพนักงานสายวิชาการขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน นอกจากมหาวิทยาลัยจะให
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยแลว มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดเพ่ิมศักยภาพดานการพัฒนางาน
ทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และสามารถขับเคลื่อนให
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการวิจัยอยางสมบูรณแบบเปนท่ียอมรับและมีความสามารถใน
การแขงขันทางวิชาการดานการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันชั้นนําท้ังในและตางประเทศ มหาวิทยาลัยได
ขับเคลื่อนโดยแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานทางวิชาการของอาจารยใหมและอาจารยท่ียังไมดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2 ชุด คือ คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานทางวิชาการอาจารย
ใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและยังไมดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีชื่อกลุมนี้วา “Alpha Club” และ 
คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานทางวิชาการ อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและยังไมดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ มีชื่อกลุมนี้วา “Beta Club” โดยใหสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปนประจําทุกเดือนภายใตหัวขอ

๓๕ 

 



 

และประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนางานทางวิชาการของอาจารยใหมแตละกลุม และติดตามความคืบหนาและ
รับทราบปญหาอุปสรรคในการพัฒนางานทางวิชาการของอาจารยใหมเปนประจําทุกไตรมาส    

    3.8 ความมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ 
 3.8.1 การขับเคลื่อนการใชจายงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2563 จํานวน 1,713.73 ลานบาท โดยเปนงบลงทุนจํานวน 921.88 ลานบาท สามารถดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางไดครบรอยละ 100 ตามแผน และยังมีเงินเหลือจายท่ีสามารถนําใชในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจาก
แผนปกติไดอีกจํานวน 47,165,198.00 บาท  
 3.8.2 การประหยัดจากการจัดซ้ือจัดจางต่ํากวาราคากลาง สามารถประหยัดงบประมาณได 
38,480,375.00 บาท ประกอบดวย การจัดซ้ือจัดจางจากงบรัฐบาลจํานวน 28,714,239.00 บาท งบรายได
และงบวิสาหกิจจํานวน 9,766,136.00 บาท ท้ังนี้ เปนผลเนื่องมาจากในการจัดทําราคากลางมหาวิทยาลัย             
มีนโยบายใหทําราคากลางท่ีนอกจากจะพิจารณาตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลว ยังเทียบเคียงกับราคาทองตลาด         
รวมดวย   
 3.8.3 โครงการนอกแผนท่ีเกิดจากการประหยัดงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดสรร
งบประมาณจากเงินเหลือจายไปใชดําเนินโครงการระหวางปท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม อาทิ 
ปรับปรุงหองเรียนขนาดความจุ 300 ท่ีนั่ง จํานวน 8 หอง และ 150 ท่ีนั่งจํานวน 12 หองของอาคารเรียน
รวมท้ัง 4 หลัง ปรับปรุงและตกแตงภายในหองประชุมขนาดความจุ 250 ท่ีนั่งของอาคารสถาปตยกรรมใหเปน
หองประชุมท่ีทันสมัย ปรับปรุงบานพักในศูนยสมารทฟารม รวมท้ังการปรับปรุงอาคารวิชาการ 2 ซ่ึงเปนสํานักงาน
ของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

     3.9 การประหยัดพลังงานและงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสามารถประหยัด
งบประมาณจากนโยบายการประหยัดพลังงานและการจางเหมาบริการไดท้ังสิ้น 14,964,956.37 บาท ลดลง
จากปท่ีผานมารอยละ 21.66 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.9.1 การประหยัดคาไฟฟา ในชวงเดือนกันยายน 2562 - กรกฎาคม 2563 มีคาไฟฟา 
54,514,392.73 บาท เม่ือหักคาการใชไฟฟาท่ีเรียกเก็บจากผูประกอบการ (รานคา ท่ีพักบุคลากร หอพัก
นักศึกษา โครงการกอสราง) และคาไฟฟาของอาคารสรางใหมออก คงเหลือคาไฟฟาท่ีใชจริง 39,324,563.16 
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562 ท่ีมีคาไฟฟาท่ีใชจริง 45,895,396.02 บาท คาไฟฟาท่ีใชจริง
ลดลง 6,570,832.86 หรือคิดเปนรอยละ 14.32 และเม่ือเปรียบเทียบกับปฐาน 2559 ท่ีมีคาไฟฟาท่ีใชจริง 
51,800,639.40 บาท มีคาไฟฟาท่ีใชจริงลดลงจากปฐาน 12,476,076.25 บาท หรือคิดเปน รอยละ 24.08  
 3.9.2 การประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิง จากป พ.ศ. 2562 มีปริมาณการใช 271,718.38 ลิตร คิด
เปนเงิน 7,507,565.47 บาท และในป พ.ศ. 2563 (ณ กรกฎาคม 2563) มีปริมาณการใชลดลง 
169,760.467 ลิตร เปนเงิน 3,723,220.2 บาท โดยมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนมาใชรถยนตไฟฟา 5 คัน 
รถจักรยานยนตไฟฟา 6 คัน และรถกอลฟไฟฟา 1 คัน ทําใหประหยัดคาใชจาย 3,784,345.27 บาท 
 3.9.3 การประหยัดคาถายเอกสาร มีคาใชจายลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมีคาถายเอกสาร (รวมคาเครื่องพิมพดิจิทัล) 1,783,540.81 บาท เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2562 มี
คาใชจาย 2,845,140.07 บาท ทําใหประหยัดคาใชจาย 1,061,599.26 บาท ลดลงรอยละ 37.31 
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 3.9.4 การประหยัดงบจางเหมาบริการ โดยงานรักษาความสะอาดไดผลิตน้ํายาทําความสะอาด              
ข้ึนใชเอง ทําใหมีคาใชจายในป พ.ศ. 2563 (ณ เดือนสิงหาคม 2563) 1,102,013 บาท เปรียบเทียบกับป พ.ศ.  
2562 มีคาใชจาย 1,771,574 บาท ลดลงรอยละ 37.79 และในสวนของงานยานพาหนะฯ ไดจางเหมาบริการ
ยานพาหนะในระหวางปงบประมาณ 2562 - 2567 มีคาจางเหมาบริการยานพาหนะ 41,150,000.00 บาท 
เปรียบเทียบกับในปงบประมาณ 2557 - 2562 มีคาจางเหมาบริการยานพาหนะฯ 55,239,954.88 บาท 
ลดลงรอยละ 25.00  
 3.9.5 การปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ มหาวิทยาลัยไดรับความ
อนุเคราะหจาก ดร.กัมพล ตันสัจจา เจาของสวนนงนุช พัทยา ในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
อาคารโรงพยาบาลฯ โดยไมคิดคาใชจาย ทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณไดจํานวนมากและทําให
โรงพยาบาลฯ มีสวนภูมิทัศนท่ีสวยงามเปนท่ีชื่นชมของผูพบเห็น          

     3.10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนสูองคกรสมรรถนะสูง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายใหเปนสถาบันการศึกษากลุมท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต 
(frontier research) และติดอันดับโลกนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง อาทิ  
 3.10.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WU-HRMS: Walailak 
University Human Resources Management Information System) จํานวน 16 ระบบยอย เชน ระบบ
บริหารจัดการโครงสรางองคกร ระบบสรรหาและคัดเลือก ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน ระบบประเมิน ระบบ
การข้ึนเงินเดือน ระบบวินัย เปนตน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑและลิขสิทธิ์และรับสมัครทีมพัฒนา
ระบบดังกลาว เม่ือแลวเสร็จจะสงผลใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลมีความคลองตัว รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยระบบฯ สามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือออกรายงานขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังให
ผูบริหารและพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลไดดวยตนเองโดยใชแอพพลิเคชั่นงานบุคคลไดทุกสถานท่ีทุกเวลา 
 3.10.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : 
DOMS) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสารบรรณท้ังรูปแบบ กระบวนงาน ท้ังการจัดทํา การรับ-สง การเสนอเรื่อง การสั่ง
การ/การใหความเห็น และการอนุมัติ ตองดําเนินการในระบบ DOMS ท้ังหมด โดยมหาวิทยาลัยไดจัดจางบริษัท
แมคเซฟวิ่งพัฒนาระบบงานแลวเสร็จและเปดใชงานตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2563 ท้ังนี้ จากการขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการระบบ DOMS ทําใหมีการใชกระดาษในงานดานเอกสารลดลงอยางตอเนื่อง 
 3.10.3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผลการประกันคุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก” ข้ึนไป 
โดยไดจัดประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบปละ 2 ครั้ง และอบรมใหความรู
ดานประกันคุณภาพแกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมิน 4.75 อยูในระดับ 
“ดีมาก” และสําหรับในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ “Walailak University Quality 
Assurance” หรือ “WUQA” ซ่ึงพัฒนามาจากพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดของเกณฑ AUN-QA ท่ีสามารถนํามาใช
ดําเนินการประกันคุณภาพท้ังในระดับสํานักวิชา/มหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยไดรับผลการ
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ประเมิน 4.80 อยูในระดับ “ดีมาก” ซ่ึงถือเปนพัฒนาการท่ีดีข้ึนและความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3.10.4 การพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (smart university) มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 - 2567 โดยขณะนี้ไดพัฒนาระบบตาง ๆ ไดแก smart infrastructure 
(ระบบเครือขายของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ) smart organization (พัฒนาโมดูลตาง ๆ ดานงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน) smart learning (พัฒนาเพ่ิมในโมดูล e-Learning) smart hospital (พัฒนาโมดูลตาง ๆ สําหรับ
การใชงานของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ) smart transportation (รวมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ ในการพัฒนา
ระบบ tracking รถไฟฟาพรอมกับเช็คจํานวนท่ีนั่งวาง) และ smart farming (พัฒนาระบบ IoT ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับฟารมไก) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดาน virtual university โดยไดวางแผนการสราง platform 
การเรียนรูออนไลนดวยตัวผูเรียน (ผูเรียนมี 5 กลุม ไดแก นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา พนักงาน นักเรียนมัธยม และ
ผูสนใจท่ัวไปจากภายนอก) ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจหรือหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
เรียนรูหรือนําใปใชประกอบการทํางาน หรือเรียนเพ่ือรับประกาศนียบัตร หรือเรียนสะสมหนวยกิตแลวมาเทียบ
โอนหนวยกิตเม่ือเขามาเปนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท้ังนี้ platform ท่ีสรางข้ึนมีการเชื่อมโยงกับระบบ 
Thai MOOC โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนวิชา ตาง ๆ แลวสะสมหนวยกิตการเรียนรูเพ่ือเชื่อมโยงกับการเทียบ
โอนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในอนาคตได          

    3.11 การดําเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ COVID-19  
 มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือลดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยไดประกาศงดการเรียนการสอนตั้งแตวันท่ี 19 มีนาคม 2563 และ
เตรียมความพรอมการสอนออนไลนใหแกอาจารย จัดอบรมใหอาจารยทราบข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน   
การใชเครื่องมือการสอน และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหการเรียนการสอนออนไลนมีคุณภาพเทียบเทากับการสอน
ในหองเรียนปกติ โดยได เริ่มสอนออนไลนผานโปรแกรมตาง ๆ อาทิ Microsoft Team, Google Meet, 
application Zoom บูรณาการรวมกับโปรแกรมออนไลนและสื่อการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือใหการเรียนการสอน               
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังไดบันทึกการสอนใหสามารถดูยอนหลังไดตลอด 24 ชั่วโมง หากนักศึกษาไมมีความพรอม           
ในเรื่องอุปกรณหรือเครือขายอินเตอรเน็ตมหาวิทยาลัยไดจัดหาซิมอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไวบริการใหแกนักศึกษา
ท่ีเรียนออนไลนจากบานเพ่ือใหเขาถึงการเรียนการสอนออนไลนได มหาวิทยาลัยไดเริ่มสอนออนไลนอยางเต็ม
รูปแบบต้ังแตกลางภาคการศึกษาท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2563 โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนในรายวิชาบรรยายท้ังหมด สวนรายวิชาปฏิบัติการไดเลื่อนการสอนเม่ือสถานการณผอนคลายแลว 
และในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้นอาจารยผูสอนสามารถใชวิธีการประเมินตามกรอบ UKPSF เนนการ
ประเมินแบบ Formative Assessment และการดําเนินการทุกอยางไดเสร็จเรียบรอยกอนเปดภาคการศึกษา           
ท่ี 1/2563 
 มหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือแกนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบในดานตาง ๆ อาทิ การลดคาหอพัก
นักศึกษาลงรอยละ 30 การจัดตั้งกองทุนใหนักศึกษากูยืมเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาครองชีพ                
โดยปลอดดอกเบี้ย การใหบุตรขาราชการหรือผูมีรายไดประจําท่ีไดรับผลกระทบไมมากนักผอนชําระคาธรรมเนียม
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การศึกษาและคาหอพักได  การเพ่ิมคาครองชีพและเกณฑคุณสมบัติของผูปกครองในกองทุน กยศ. ใหครอบคลุม   
ผูท่ีไดรับผลกระทบมากข้ึน การจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา 

    3.12  การพัฒนาสวนสมุนไพรสํานักวิชาเภสัชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยโดยสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมไดพัฒนาสวนสมุนไพรของสํานักวิชาเภสัช
ศาสตรในอุทยานพฤกษศาสตรท่ีถูกปลอยปละละเลยมาเปนเวลานาน เพ่ือใหสามารถใชเปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการในการ
เรียนการสอนเก่ียวกับพืชสมุนไพรของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม โดยการดําเนินงานไดใชงบประมาณเหลือจาย
โดยจัดเปนแผนงานนอกงบประมาณประจําปและดําเนินการแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 
 
4. การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน 
    4.1 การควบคุมภายใน 
  มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับ               
การปฏิบัติงาน โดยหนวยตรวจสอบภายในไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสําหรับ
ระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ประกอบดวย รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4)  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุมภายในท่ีมีอยูสวนใหญเพียงพอ สามารถปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงได 
   ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดบูรณาการการทํางานระหวางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                    
โดยไดจัดทําแบบรายงานใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร รวมการประเมินความเสี่ยงกับการควบคุมในไวดวยกัน 
ตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน คือ ดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินงานและบริหารท่ัวไป                                
ดานการเงินและงบประมาณ ดานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง และดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  

    4.2 ระบบบริหารความเส่ียง  
   มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติท่ีสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ 
แบงการวิเคราะหออกเปน 4 ดานตามระบบ COSO ERM คือดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการดําเนินงาน 
(Operation Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ 
(Compliance Risk) และไดปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเขากับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 9 มาตรฐาน และแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต                  
ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได จากภัยธรรมชาติ เหตุการณทางสังคมการใชความ
รุนแรง และจากการขัดของของเทคโนโลยี ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
ดําเนินงานได ดังนี้    
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 (1) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับปกติจํานวน 19 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดท้ังสิ้น 
20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95 และมีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับความเสี่ยงระดับอันตราย  
1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 5 คือ ตัวชี้วัดท่ี 16 การไมพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินและ
พัสดุ   
 (2) มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต จํานวน 4 แผน ไดแก 
แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย แผนปองกันและระงับอัคคีภัย แผนบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม การกอ
ความไมสงบ เหตุระเบิด และแผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมอบหมายให
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนและรายงานผลตอมหาวิทยาลัยผานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว  

    4.3 การตรวจสอบภายใน  
 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให
ปฏิบัติงานดวยความอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหม่ันใจไดวามหาวิทยาลัยไดใชทรัพยากรไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามภารกิจและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว และเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และคํานึงถึงมาตรฐานสากล โดยหนวยตรวจสอบภายในมีหนาท่ีตรวจสอบและใหความเห็น
เชิงปรึกษาแนะนํา พรอมท้ังการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปผานความเห็นชอบจากอธิการบดี และคณะ
กรรมการฯ เปนผูอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป   
    ในปงบประมาณ 2563 หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบงานจํานวน 6 ระบบ และได
รายงานผลการตรวจสอบพรอมกับขอเสนอแนะในประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ              
การกํากับติดตามตอผูบริหารหนวยรับตรวจ อธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ท้ังนี้ การตรวจสอบปนี้มีความลาชากวาแผนในบางกิจกรรมเนื่องจาก
เปนผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท่ีไมสามารถเขาไปตรวจสอบยังหนวยรับตรวจได อยางไรก็ตาม 
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ประกอบดวย   
     (1) ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
    (2) ระบบการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   (3) ระบบการเงินและบัญชีของ 4 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คลินิกกายภาพ สํานักวิชาสหเวชศาสตร และคลินิกเทคนิคการแพทย สํานักวิชา 
สหเวชศาสตร    

   (4) ระบบเงินสํารองจายของ 10 หนวยงาน ไดแก สวนอาคารสถานท่ี โครงการหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตร วิทยาลัย
นานาชาติ สํานักวิชาเภสัชศาสตร ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน สวนบริการกลาง และ              
สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 
    (5) ระบบการจัดซ้ือจัดจางในอํานาจหนวยงานของศูนยบริหารทรัพยสิน 
    (6) ระบบและกลไกงานวิจัยและนวตักรรม 

๔๐ 

 



 

 สรุปประเด็นขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ไดแก (1) การไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับเงิน และการนําสงเงิน (2) การตรวจรับพัสดุลาชาเกินกวา 7 วันทําการ (3) การจายคาลวงเวลาไมเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจัดเวลาทํางานและการทํางานลวงเวลา พ.ศ. 2543 ขอ 8 และ 
(4) การตรวจสอบวัสดุคลังประจําปของศูนยการแพทยฯ ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางฯ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ขอ 213 ขอ 21 (5) การเก็บรักษาเงินสํารองจายไมเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 และ (6) การบริหารจัดการเงินสํารองจาย
ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ. 2544 ขอ 10  
  
5. ความเห็น ขอหวงใย และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
    5.1 จุดเดนและผลสัมฤทธิ์ของงาน * 
   (1) อธิการบดีมีจุดเดนในดานความเปนผูนําท่ีสูงมากและมีความมุงม่ันท่ีจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและในระดับโลก โดยเปนความกลาหาญและมุงม่ันของอธิการบดีท่ีจะนํา
มหาวิทยาลัยไปสูการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ระบบการจัด
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังยังสงผลใหเกิดการปรับตัวของบุคลากรทุกระดับ             
เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท่ีดีข้ึนของมหาวิทยาลัย 
    (2) ผลงานท่ีโดดเดนประการหนึ่งท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การปรับปรุงคุณภาพการสอนดวยการนํา UKPSF 
มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพการสอนของคณาจารย จนทําใหมีจํานวนคณาจารยท่ีไดรับการรับรอง          
จาก Advance HE มากท่ีสุดในประเทศไทย แตสําหรับเรื่องผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดกับนักศึกษาคงตองรอเวลาไปอีกระยะ
จึงจะประเมินผลไดชัดเจน 
  (3) การเตรียมยกระดับมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และการติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
  (4) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน และสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
    (หมายเหตุ *  เปนความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ชุดเดิม) 
 
    5.2 ขอหวงใย (ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ชุดปจจุบัน) 

   (1) เนื่องจากรัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหมในการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหแกมหาวิทยาลัย                
กลาวคือ มหาวิทยาลัยจะตองเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) และให สกสว. เปนผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณดานการวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยตอไป ดังนั้น 
ในแตละปงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรติดตามและประสานงานอยางใกลชิดกับ สกสว. ในการดําเนินการยื่น
ขอเสนอโครงการวิจัยดานตาง ๆ โดยนักวิจัยจะตองนําขอเสนอโครงการวิจัยเขาสูระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ใหถูกตองครบถวน
ตามเกณฑและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ                   
มาสนับสนุนการทําวิจัย 

๔๑ 

 



 

๔๒ 
 

  (2) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลทําให้ ผู้ปกครองของนักศึกษา                 
มีรายได้ลดลง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองและ
นักศึกษา 
  (3) เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมของประเทศลดลง และจํานวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอาจจะลดน้อยลง มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเปิดหลักสูตรในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มคนวัยทํางาน กลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น  
  (4) ในการดําเนินงานด้านการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ในลักษณะที่เป็น Public-Private 
Partnerships (PPPs) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสัญญาที่ได้กําหนดไว้ 
 
    5.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ * 
  (1) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้มีความ
ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน เช่น การรวมหลักสูตรระหว่างสํานักวิชา การพัฒนาปรับ
โครงสร้างหลักสูตรและเปล่ียนช่ือหลักสูตรใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและน่าช่ืนชม โดยคณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วในอนาคตซึ่งควรเป็นหลักสูตรลักษณะข้ามสาขามากข้ึน 
 (2) ระยะหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ มหาวิทยาลัยควรปรับตัวด้านการเรียนการสอน               
ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
 (3) เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาใหม่ในอนาคตมีแนวโน้มที่ลดลง มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาหลักสูตรระยะ
ส้ันที่ไม่ได้เรียนเพ่ือปริญญาให้มากข้ึน และควรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนวัยทํางาน  
 (4) คณะกรรมการฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของระบบ    
การควบคุมภายใน และระบบการทวนสอบ ถ่วงดุล (check and balance) ให้แก่บุคลากรทุกระดับและในทุก
หน่วยงาน โดยควรเสริมสร้างระบบเหล่าน้ีให้เข้มแข็งข้ึนให้มาก โดยอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงต้องเป็น
แบบอย่างเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยโดยรวม  
      (หมายเหตุ *  เป็นความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ชุดเดิม) 
 
6. ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
    ของมหาวิทยาลัยฯ   
               รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงาน 

๔๓ 

 



 
 

ตารางท่ี 1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2563 (ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563) 
              (ขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานของสวนแผนงานและยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2563) 
 

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

เปาประสงคท่ี 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชวยพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-1-1 จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล 
Scopus หรือ Web of Science  
(ประเมินจาก review article และ research article 
ท่ีเปนฉบับเต็ม) 

เรื่อง 350 295 
 

84.29 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูใน
ฐานขอมูล Scopus และ ISI จํานวน 295 เรื่อง (เปนผลงานวิจัยสาขา 
Sci&Tech 134 เรื่อง สาขา Human & Social Sci 35 เรื่อง อ่ืน ๆ 1 เรื่อง
(เปนของอาจารยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) และสาขา Health Science จํานวน 
132 เรื่อง) 
หมายเหตุ มีการตีพิมพรวมกันระหวางสาขา จํานวน 27 เรื่อง 
 (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    

WU 1-1-2 จํานวนการไดรับการอางอิงบทความ                  
ท่ีตี พิมพ ในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  
(ประเมินจากการไดรับการอางอิงบทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ  (รวมทุก  Quartile) ในช วง 3 ป
ยอนหลัง (Cite Score) โดยไมนับการอางอิงตนเอง) 

ครั้ง 3.00 3.37 112.33 1. จํานวนการอางอิงบทความท่ีตี พิมพ ในวารสารในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ 1,345 ครั้ง 
2. จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 399 เรื่อง 
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ) 

WU1-1-3 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปพัฒนาตอยอด 
(ประเมินจากผลงานนวัตกรรมของอาจารยจากงานวิจัย
ท่ีเอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนนําไปพัฒนาใหเกิด
มูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ และรวมถึงผลงานจากกิจกรรม 
Talent Mobility , บม เพาะ ธุรกิจ  , การประกวด 
R2M) 

เรื่อง 20 
(ปรับ

เปาหมาย
ใหมโดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 

34 170.00 จํานวน 34 เรื่อง ดังน้ี 
1. โครงการการพัฒนาหัวฉีดและระบบปอนยางพาราเสนเพ่ือใชงานกับ
เครื่องพิมพ 3 มิติ (รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ) 
2. โครงการระบบฐานขอมูลยิมมวยไทยของประเทศไทย (ดร.ณิชนันทน 
กิตติพัฒนบวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร) 
3. โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีของภาคใต วิสาหกิจชุมชนกลุมกระวานบานเขาวัง (ผศ.ดร. 
ก่ิงกาญจน บรรลือพืช สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
4. เครื่องติดตามเรือท่ีมีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-สงขอมูล และระบบ
แพลตฟอรมแมชชีนเลิรนน่ิง (รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สํานักวิชา
วิทยาศาสตร) 
5. เช้ือราไตรโคเดอรมา NST-009 (รศ.ดร.วาริน อินทนา สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
6. เครื่องอบแหงสะตอ โดยการใชเทคโนโลยีไมโครเวฟความดันต่ํา (รศ.ดร.
หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
7. โครงการปนยางสําหรับฝก (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
8. โครงการเครื่องพิมพ 3 มิติ (รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
9. กลองจุลทรรศนชนิดพกพา (รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
10. โครงการผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ (รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
11. โครงการฤทธ์ิของสารสกัดเปลือกสุกของกลวยหอมทองในการตาน
อนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมในกระบวนสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน (รศ.ดร.
จิตรบรรจง ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
12. ฤทธ์ิของสารสกัดเปลือกกลวยหอมทองในการตานแบคทีเรียตอสิว  
(รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
13. โครงการศึกษาประสิทธิภาพและวิเคราะหพฤติกรรมการถายเทความ
รอนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
อ่ิมใจ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
14. โครงการการปรับปรุงตนแบบเพ่ือการขยายผลในเชิงพาณิชยของ
อุปกรณเตือนการนํามือมาสัมผัสใบหนาเพ่ือลดการติดเช้ือโรคในกลุมทางเดิน
หายใจ (รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย)ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
15. โครงการชุดทดสอบตรวจหาเช้ือ Candida glabrata (ผศ.ดร.สืบตระกูล 
วิเศษสมบัติ สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
16. โครงการการพัฒนาเกมฝกทักษะดานการวางแผน วิเคราะหรูปทรง
เรขาคณิต “แทนแกรม” โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม (รศ.ดร.พูลพงษ 
บุญพราหมณ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร) 
17. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบภาคสนาม เครื่อง Scan โลหะตนแบบ 
กับการถายภาพ X-ray เพ่ือใชในการหาเบ็ดในเตา (อ.น.สพ.รัฐพันธ พัฒน-
รังสรรค วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ) 
18. ผลงานเครื่องยิงลูกเทนนิส (ผศ.ดร.ลัคนา พิมพจันทร สํานักวิชาพหุ
ภาษาฯ) 
19. ผลงานการสกัดเคอรคูมินอยดปริมาณสูงจากเหงาของขมิ้นชันดวยคลื่น
ไมโครเวฟ (รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
20. ผลงานนวัตกรรมจอภาพความละเอียดสูงบนคลาวดสําหรับงานติดตาม 
และจัดการ Big Data (รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสิ นี  สํานัก วิชา
วิทยาศาสตร) 
21. การพัฒนาผลิตภัณฑจากนํ้ายางพาราเพ่ือเปนของใชในชีวิตประจําวัน 
(อ.วาลุกา เอมเอก สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ) 
2 2 . ผล งาน กัมมี่ เยลลี่ ฝ รั่ ง เส ริม วิต ามิ น บี  12 จากการหมั กด วย
Lactobacillus plantarum WU-P19 (ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ รองอธิการบดี
ฝายวิจัยฯ) 
23. การพัฒนาซอฟตแวรผูชวยสวนบุคคลอัจฉริยะเพ่ือการซอม และ
บํารุงรักษารถยนต (อ.ดร.กรัณรัตน ธรรมรักษ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร) 
24. การใชประโยชนของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในการผลิต
กระแสไฟฟาดวยกระบวนการหมักรวม (ผศ.วิศรุฬห วงบุญ สํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร) 
25. การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบกรูปแบบ
สารละลายพอลิเมอรฟลมสเปรย (รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สํานักวิชาเภสัช-
ศาสตร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
26. ผลงานโพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร (ผศ.ดร.วิสาขะ   
อนันธวัช สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
27. ผลงานพัฒนาชีวภัณฑโกรการดโฟรพลัสสูมาตรฐานเชิงพาณิชย (รศ.ดร.
วาริน อินทนา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
28. ผลงานระบบตรวจจับแกนไมบนภาพหนาตัดทอนซุงไมยางพารา       
ดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบลึก ((รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
29. ผลงานการพัฒนาตนแบบเครื่องสกัดสมุนไพร เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเสริม และเครื่องสําอางดวยคลื่นเหนือเสียงความเขมสูง (รศ.ดร.         
สรศักดิ์ ดานวรพงษ สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
30. ผลงานการศึกษาความสัมพันธเบ้ืองตนระหวางปจจัยการผลิตและ
คุณสมบัติของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง (รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
31. ผลงานแผนพ้ืนสําเร็จรูปเหลือท้ิงบดผสมดินเหนียวสําหรับเปนวัสดุ         
พ้ืนทางหินคลุก (ผศ.ดร.ปฎิมาพร สุขมาก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
32. ผลงานการพัฒนาระบบคานเหล็กประกอบจากแผนเหล็กแบบมีชองเปด
สําหรับพ้ืนชนิดบาง (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
33. ผลงานการขยายสเกลการเตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซดจากหางนํ้ายาง 
(ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
34. ผลงานนวัตกรรมการจัดการนํ้า Smart Farm เนน Smart Energy  
(รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
 (ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

เปาประสงคท่ี 2  ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-2-4 จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนตาม
ความตองการของชุมชน สังคม  

ผลงาน 20 31 155.00 1. รูปแบบการบริหารจัดการกลุมธุรกิจชุมชน (Social enterprise) 
2. สูตรผสมอาหารสุกรแมพันธุอยางงายในพ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
(ประเมินจากผลงานวิชาการหรือวิชาการรับใชสังคมท่ีมี
หลักฐานรับรองจากผูใชประโยชน) 

3. ชุดสื่อเรียนรูเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุมผูสูงอายุติดบาน
ติดเตียง  
4. ชุดนวัตกรรมอุปกรณฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุมผูสูงอายุ    
ติดบานติดเตียง 
5. ระบบดูแลระยะยาวสําหรบัผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี (Long term care) 
6. ตํารับนํ้ามันนวดสมุนไพร 
7. สูตรลูกประคบสมุนไพร 
8. ชุดสื่อโปรแกรมบริการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
9. ชุดสื่อนิทานรูปเลม 
10. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบ STEM “เรื่องการเจริญเติบโตของพืช” 
11. ชุดสื่อฐานการเรียนรูศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม 
12. นวัตกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการการสอนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “1 ช้ัน 1 อาชีพ” 
13. ระบบการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนดวยการหมักรวมระหวาง
มูลสุกรและเศษเหลือในทองถ่ิน (Biogas) 
14. การปองกันและควบคุมโรคพยาธิในเด็ก 
15. ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
16. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน 
17. กายภาพบําบัดเพ่ือบําบัดฟนฟูสุขภาพชุมชนบานทาสูงบน 
18. การวัดปริมาณโซเดียมในปสสาวะของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
19. การทองเท่ียวชุมชนทาศาลา 
20. การแปรรูปโกโก การทําชอกโกแลต แบบ Bean to Bar 
21. การยืดอายุในการเก็บรักษามัลเบอรี่ดองนํ้าผึ้ง 
22. การขายสินคาอาหารทะเลออนไลนผานชองทาง Lazada, Shopee 
23. การจัดทําธนาคารปูมาบนฝง 
24. การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือควบคุมโรคพืชในพืชผักพ้ืนถ่ินบานวังอาง 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
25. การขยายเช้ือราเมธาไรเซียมเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก       
พ้ืนถ่ินบานวังอาง 
26. การขยายเช้ือราบิวเวอรเรียเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก      
พ้ืนถ่ินบานวังอาง 
27. ปลานิลสวรรค 
28. ขาวเกรียบปลานิล 
29. ปลานิลเปรี้ยว 
30. การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาในระดับหองปฏิบัติการ 
31. การเขียนแผนธุรกิจการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือการบริหารจัดการ
สวนสมโอพันธุทับทิมสยาม 
(ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

WU1-2-5 รอยละความพึงพอใจของผู รับบริการ 
(ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจโดยใชผลจาก
คาเฉลี่ย) 

รอยละ 90 92.74 103.04 โครงการท่ีดําเนินการระหวางสํานักวิชาตาง ๆ รวมกับศูนยบริการวิชาการ        
มีความพึงพอใจในภาพรวมเทากับคะแนน 4.637 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คิดเปนรอยละ 92.74 
(ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

WU 1-2 -6 รอยละความพึ งพอใจของผู เข ารวม
โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รอยละ 95 94.20 99.16 ผลการประเมินแบบสอบถามจากผูเขารวมโครงการจํานวน 11 กิจกรรม  
มีรอยละความพึงพอใจในภาพรวมเทากับคะแนน 1,036 จากคะแนนเต็ม 
1,100 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.20 
(ขอมูลจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ) 

เปาประสงคท่ี 3  มีการพัฒนาอาจารยเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
WU1-3-7 รอยละของอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัย
ได รับ การตี พิ มพ เผยแพร ในระดั บนานาชาติ ใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด  
(ประเมินผลงานจากเง่ือนไข   
1)  ใน 1 ช้ินผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรอาจารยตองมี
สวนรวมมากกวาหรือเทากับ 50 %  
2) ผลงานท่ีอาจารยมีสวนรวมมากกวา 50 % ให

รอยละ 100 27.56 27.56 1. รอยละของอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  
= (132/479)* 100 = 27.56 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 132 คน ไดแก 
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 6 คน 
- สํานักวิชาแพทยศาสตร 9 คน 
- สํานักวิชาเภสัชศาสตร 11 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
นับเปน 1  ช้ินผลงาน  
 (คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 10) 

- สํานักวิชาสหเวชศาสตร 16 คน (รอตีพิมพ 4 คน) 
- สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 8 คน 
- สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 4 คน (รอตีพิมพ 2 คน) 
- สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 23 คน 
- สํานักวิชาวิทยาศาสตร 28 คน (รอตีพิมพ 5 คน) 
- สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 1 คน (รอพิจารณา 8 คน) 
- สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 คน 
- สํานักวิชาการจัดการ 6 คน 
- สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 คน (รอตีพิมพ 25 คน) 
- สํานักวิชาพหุภาษาฯ 7 คน (รอตีพิมพ 6 คน) 
- สํานักวิชารัฐศาสตรฯ 1 คน  
- วิทยาลัยนานาชาติ 2 คน 
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ 1 คน 
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 3 คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชา/วิทยาลัยท่ีผานการตรวจสอบจากรองอธิการบดี
ฝายวิจัยฯ แลว) 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานท้ังหมดเทากับ  
690 - 211 = 479 คน ท้ังน้ี 
- ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ/อบรมเต็มเวลา 44 คน 
- ไมรวมอาจารยเกษียณอายุท่ีไมมีภาระงานวิจัย จํานวน 9 คน  
- ไมรวมอาจารยท่ีอายุงานไมถึง 8 เดือน จํานวน 72 คน 
- ไมรวมอาจารยพยาบาลท่ีทําขอตกลงไมนับผลงานสวนน้ีจํานวน 40 คน 
- ไมรวมอาจารยท่ีปฏิบัติงานบริหาร 100% จํานวน 46  คน 
(ขอมูลจากฐานขอมูล บุคลากรสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร  
ณ 1 ตุลาคม 2563)  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
เปาประสงคท่ี  1  มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-1-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
(ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 1) 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 3.95 98.75 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร = 300.09/76 
= 3.95 
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เทากับ 300.09 คะแนน 
3. จํานวนหลักสูตรท่ีเขารับการประเมินท้ังหมดจํานวน 76 หลักสูตร 
หมายเหตุ : ผลจากการประเมินตนเอง ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน 

WU 2-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา 
(ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 2) 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 3.99 99.75 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา = 67.86/17 
= 3.99 
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา 
เทากับ 67.86 คะแนน 
3. จํานวนสํานักวิชาท่ีเขารับการประเมิน ท้ังหมดจํานวน 17 สํานักวิชา 
หมายเหตุ : ผลจากการประเมินตนเอง ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน 

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-2-3 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 
(ประเมินจากความพึงพอใจท่ี นักศึกษามีตอการ
ให บริการของศูนยบ ริการการศึ กษา สํ า นัก วิชา                      
สวนกิจการนักศึกษา และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ผาน 
application และความพึงพอใจท่ีบุคลากรมีตอการ
ใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ  โดยสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร
รวบรวมขอมูลในสวนบุคลากร) 

 รอยละ 90 87.96 97.73 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษาและบุคลากร) เทากับ 
87.96 (คะแนนเฉลี่ย 4.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษาและ
บุคลากร) ประกอบดวย 

2.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ-นักศึกษา เทากับ 4.39 
คะแนน จากคะแนนเต็ม = 5.00 คิดเปนรอยละ 87.85 ประกอบดวย 

- สวนกิจการนักศึกษา เทากับรอยละ 81.20 (4.06 คะแนน) 
- ศูนยบรรณสารฯ เทากับรอยละ 91.08 (4.55 คะแนน) 
- ศูนยบริการการศึกษา เทากับรอยละ 84.23 (4.21 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
- ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล เทากับรอยละ 95.04 (4.75 คะแนน) 
 (ขอมูลจาก ppt สวนกิจการนักศึกษา ศูนยบรรณสารฯ ศูนยบริการ

การศึกษา และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
2.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ-บุคลากร จากหนวยงาน

ท้ังหมด 21 หนวยงาน เทากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม = 5.00 คิดเปน 
รอยละ 88.46  

(ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
เปาประสงคท่ี 3 มีการบริหารจัดการงานท่ีรวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU2-3-4 รอยละผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน  
(ประเมินโดยใชคะแนนผลสัมฤทธ์ิตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานท่ี สวนทรัพยากรมนุษย
และองคกรเปนผูรวบรวมขอมูล) 

รอยละ 90 88.31 98.12 ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงานจํานวน 
53 หนวยงาน มีคาเทากับ 1,872.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,120
คะแนน คิดเปนรอยละ 88.31 
(ขอมูลจาก สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
 

WU2-3-5 ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ  
(ประเมินตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยใชผลจากป
กอนหนาปประเมิน) 

 ไมพบ
ขอ 

สังเกต    
ท่ีมีนัย 

สําคัญ 

ไมพบขอ 
สังเกต 

ท่ีมีนัยสําคญั 

100 จัดสงรายงานผลประจําป 2562 ไปยังกระทรวงตนสังกัดเรียบรอยแลว 
ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑประกอบดวย 
5 องคประกอบ 17 หลักการ ไมพบขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ  
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 
 
 

WU2-3-6 รอยละของตัวช้ี วัดยุทธศาสตร ท่ีบรรลุ
เปาหมายตามแผน  
(ประเมินจากตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีมีผลคะแนนไมนอยกวา                     
รอยละ 80) 

รอยละ 80 96.30 120.38 จํานวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน (บรรลุเปาหมายเกิน
รอยละ 80) เทากับ 52 ตัวช้ีวัดจากจํานวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 54 ตัวช้ีวัด  
คิดเปนรอยละ 96.30  
(ไมนับรวม 14 ตัวช้ีวัดท่ีขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไมประเมินผลในปน้ี
เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และตัวช้ีวัดผลประเมิน
ตามเกณฑ UI  GreenMetric 1 ตัวช้ีวัดซึ่งจะทราบผลสิ้นป 2563)  
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU2-3-7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
(ITA) ของมหาวิทยาลัย  
(ประเมินจาก 3 ดาน คือ (๑) การรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (๒) การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และ (๓) การเขาถึงขอมูลสาธารณะของ
หนวยงานภาครัฐผานทางเว็บไซตหนวยงาน) 

คะแนน ไมต่ํา
กวา 95 
คะแนน 

91.56 96.38 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 โดยสํานักงาน ปปช.  
ใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในเกรด A คิดเปน 91.56 คะแนน 
(ขอมูลจากหนวยตรวจสอบภายใน) 
 
 

เปาประสงคท่ี 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความกาวหนาทางวิชาการ และมสีมรรถนะการทํางานท่ีสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจํา ท่ีมีคุณ วุฒิ
ปริญญาเอก 

 รอยละ 60 57.59 95.98 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 372 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 
646 คน (ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ/อบรมเต็มเวลา 44 คน) คิดเปน 
รอยละ 57.59  
หมายเหตุ ไมนับรวมคุณวุฒิวุฒิบัตร 12 คน ประกอบดวย อาจารยสํานัก
วิชาแพทยศาสตร 9 คนและวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ 2 คน (หากนับ
รวมจะมีผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 59.44) 
(ขอมูลจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยฯ ณ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓) 

WU2-4-9 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 รอยละ 45 37.31 82.91 1. ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 241 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 
646 คน (ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ/อบรมเต็มเวลา 44 คน) คิดเปน      
รอยละ 37.31 
2. ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย ศาสตราจารย  6  คน                    
รองศาสตราจารย 63 คน ผูชวยศาสตราจารย 170 คน และศาสตราภิชาน  
2 คน 
 (ขอมูลจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยฯ ณ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓) 

WU2-4-10 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
ตําแหนงงานสูงข้ึน 
 

 รอยละ 7  6.89 98.43 1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงงานสูงข้ึน = (50*100)/ 
726 = 6.89 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงหัวหนางาน/หัวหนาฝาย
ระหวางป 2562 - 2563 เดิมจํานวน 49 คน และนายเริงชัย สักดารักษ 
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนางานซอมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปการในป 2563 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด ณ 1 ตุลาคม 2563 จํานวน 
726 คน 
(ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-1-1 จํานวนหลักสูตร Reskill /Upskill /Non-
degree  
(ประเมินจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีเปด
สอนให กับนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคลากรภายใน
ภายนอกท่ีเปน Module ในรูปแบบการฝกอบรมระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือการสะสมหนวย           
กิตรายวิชาเพ่ือใชเทียบโอนเขาศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฯลฯ) 

หลักสตูร 30 ไม
ประเมินผล

ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในป น้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามเปาหมาย
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  ประกอบกับหลักสูตร             
คุรุพัฒนาไมสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
โดยไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 
2563  
หมายเหตุ หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดเตรียม
ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
1. ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตรพันธุใหม จํานวน 21 
หลักสูตร 
2. ศูนยบริการวิชาการ ดําเนินงาน 9 หลักสูตร ประกอบดวย (1) หนวย
พัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 7 หลักสูตร (โดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ดาํเนินการ 4 หลักสูตร และสํานักวิชาศิลปศาสตร ดําเนินการ 3 หลักสูตร) 
(2) หลักสูตรการวิเคราะหประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม R-STAT 
1 หลักสูตร (3) หลักสูตร PCL ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 1 หลักสูตร 

WU3-1-2 รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100 98.68 98.68 1. รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือ
เทียบเทาระดับดีข้ึนไป = (75*100)/76 = 98.68 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทา
ระดับดีข้ึนไป จํานวน 75 หลักสูตร 
3. จํานวนหลักสูตรท่ีเขารับการประเมิน ท้ังหมดจํานวน 76 หลักสูตร 
หมายเหตุ หลักสูตรท่ีไมผานคือหลักสูตรภาษาไทย สํานักวิชาศิลปศาสตร 
(ขอมูลจาก ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-1-3 รอยละของหลักสูตรนานาชาติ ตอจํานวน
หลักสูตรท้ังหมด    

รอยละ 25 29.07 116.28 1. รอยละของหลักสูตรนานาชาติ = (25*100)/86  เทากับ 29.07 
2. จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 86 หลักสูตร  
3. มีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 25 หลักสูตร ไดแก 
    3.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 3 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรขอมูลและปญญาประดิษฐ) 
    3.2 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 1 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร) 
    3.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร) 
    3.4 สํานักวิชาสหเวชศาสตร 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ) 
    3.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 2 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม
ยาและเครื่องสําอาง) 
    3.6 สํานักวิชาศิลปศาสตร 2 หลักสูตร (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร) 
    3.7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ 2 หลักสูตร (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร) 
    3.8 บัณ ฑิ ต วิทยาลั ย  5  หลั กสู ต ร (ป รัชญ าดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและนวัตกรรม                 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา          
การจัดการ) 
   3.9 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 1 หลักสูตร (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย)     
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
   3.10 วิทยาลัยนานาชาติ  5 หลักสูตร (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา       
การวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา          
ก ารจั ด ก ารบ ริ ก าร แ ล ะก ารท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ งสุ ข ภ าพ ระ ดั บ ส าก ล ) 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เปาประสงคท่ี 2  นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-2-4 รอยละของอาจารยท่ีมีผลประเมินการสอน 
ไมนอยกวา 4.00   
 (ประเมินจากอาจารยประจํา อาจารย พิเศษและ
นักวิชาการหรือผูช วยสอน โดยประเมิน 3 ภาค
การศึกษาตอเน่ืองในระบบไตรภาค หรือ 2 ภาค
การศึกษาตอเน่ืองในระบบทวิภาค และจากทุกรายวิชา
ในปประเมินโดยไมใชคะแนนเฉลี่ย)   
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 6) 

รอยละ 95 97.18 102.29 1. รอยละของอาจารยท่ีมีผลประเมินการสอน ไมนอยกวา 4.00 ในป
การศึกษา 2562 = 483*100/497 = 97.18 
2. จํานวนอาจารยท่ีมีผลประเมินการสอน ไมนอยกวา 4.00 เทากับ 483 คน 
3. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานสอนท้ังหมด เทากับ 497 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 
หมายเหตุ  : นับเฉพาะช้ันเรียนท่ีมี นักศึกษาเขาเรียน 25 คนข้ึนไป 
และนักศึกษาไดเขารวมประเมินผลตั้งแตรอยละ 75 ข้ึนไป 

เปาประสงคท่ี 3  มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-3-5 รอยละของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบ UKPSF 
(ประเมินจากรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศ
อังกฤษ โดยยึดตามกรอบ 15 ตัวช้ีวัด (Dimension) 
และดูจากมคอ.3 และผลประเมินของอาจารย) 

รอยละ 100 93.22 93.22 1. รอยละของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF = 
2,584*100/2,772 = 93.22 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF จํานวน 
2,584 รายวิชา 
3. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด จํานวน 2,772 รายวิชา 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU3-3-6 รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินผูเรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห   

รอยละ 100 88.85 88.85 1. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีการประเมินผูเรียนแบบ Formative 
Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห 2,463 วิชา 
2. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนท้ังหมด 2,772 วิชา 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินผูเรียนแบบ Formative Assessment 
คิดเปนรอยละ 88.85  
หมายเหตุ : ในการบันทึกขอมูล มคอ.3 ใหครบ 100% ไมไดรวมในสวน
ของการบันทึกรายวิชาท่ีมีการประเมิน Formative Assessment จึงทําให
จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมิน Formative Assessment นอยกวาจํานวน
รายวิชาการบันทึก มคอ.3 ครบ 100% (รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน       
การสอนตามกรอบ UKPSF) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU3-3-7 รอยละของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการระดับคุณภาพ (premium) ตอ
จํานวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาท้ังหมด  
 (ป ระ เมิ น จากสถาน ป ระกอบ การภ าครั ฐแล ะ
ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพ (premium) โดยภาครัฐนับ
องคกรท่ีมีขนาดใหญ หรือเปนองคกรระดับชาติ หรือ
เปนท่ียอมรับในสาขาเฉพาะดานน้ัน ๆ สวนภาคเอกชน
นับองคกรท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย หรือเปนบริษัทขาม
ชาติ /บริษัทในตางประเทศ /บริษัทท่ีเปนมืออาชีพ /
บริษัทท่ีมี good governance เปนตน) 

รอยละ 60 ไม
ประเมินผล

ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในป น้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามเปาหมาย
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  โดยสถานประกอบการได
ขอเลื่อนการสรางความรวมมือดานการรับนักศึกษาฝกงานออกไปกอน ท้ังน้ี 
ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ ปงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการระดับคุณภาพ (Premium) จํานวน 575 คน จากนักศึกษา           
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาท้ังหมด 1,130 คน คิดเปนรอยละ 50.88 

เปาประสงคท่ี 4  มีการพัฒนาทักษะความรูของอาจารยท่ีไดมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-4-8 รอยละของอาจารยท่ีผานการอบรม Pre-
UKPSF/ UKPSF ตอจํานวนอาจารย ท้ังหมด (ท่ี เขา
อบรม) 
 

รอยละ 100 100 100.00 1. จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF และ Pre-UKPSF จํานวน 641 
คน ประกอบดวย UKPSF รุน 1 จํานวน 55 คน  Pre-UKPSF จํานวน               
8 รุน รวมท้ังสิ้น 484 คน และ Pre-UKPSF Self Study จํานวน 102 คน 
หมายเหตุ : ไมนับรวมอาจารยลาออก ลาศึกษาตอ และผูบริหาร 
2. รอยละของอาจารย ท่ีผ านการอบรม Pre-UKPSF/UKPSF เท ากับ 
(641/641)* 100 = 100.00  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-4-9 รอยละของอาจารยท่ีไดรับ Fellowship 
ตอจํานวนอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF ท้ังหมด 
(ประเมินจากอาจารยประจํา ไมนับอาจารยสัญญาจาง
และอาจารยลาศึกษาตอ) 

รอยละ 90 93.51 103.90 1. จํานวนอาจารยท่ีไดรับ Fellowship 216 คน 
2. จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF ท้ังหมด 231 คน (ไมนับรวม
อาจารยท่ีรอ submit application ตามกําหนดเวลา) 
3. รอยละของอาจารยท่ีไดรับ Fellowship ตอจํานวนอาจารยท่ีผานการ
อบรม UKPSF ท้ังหมด = (216*100)/231 = 93.51 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2563) 

WU3-4-10 จํานวนอาจารย ท่ียังไมผานการอบรม 
UKPSF แตไดรับ Fellowship  
(ประเมินจากอาจารยประจํา และอาจารยสัญญาจาง
ท้ังหมดท่ีสมัคร โดยเง่ือนไขอาจารย ท่ีสมัครตองมี
ประสบการณสอนตั้งแต 1 ป ข้ึนไป) 

คน 30 ไมประเมินผล
ในปนี้ 

- ไมประเมินผลในป น้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามเปาหมาย
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  และการประเมินผลการ
ขอรับรองสมรรถนะก็ลาชาเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณดงักลาว ท้ังน้ี 
ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ มีอาจารยเขารวมโครงการพิเศษ UKPSF ปท่ี 1 จํานวน 61 คน 
และไดรับ Fellowship 53 คน  

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

รอยละ N/A ไมประเมินผล
ในปนี้ 

- ไมป ระเมินผลในรอบป น้ี  เน่ื องจากเริ่ม ใชตั้ งแต นักศึกษารหัส  60 
ท่ีจะผานเกณฑตามเง่ือนไขในปงบประมาณ 2564 
หมายเหตุ จากการประเมินผลนักศึกษาปการศึกษา 2560 จํานวน 1,636 
คน มีคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนด 1,292 คน ท้ังน้ี นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑ
สามารถดําเนินการในปการศึกษา 2563 กอนสําเร็จการศึกษาได 

WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

ไมเกิน 
รอยละ 

1 0.20 180.00 1. รอยละของนักศึกษาท่ี ทํ าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย  เท ากับ  
(16*100)/ 8,090 = 0.20 
2. นักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและไดรับคําสั่งลงโทษ  
มีจํานวน 16 คน จําแนกเปนละเมิดสิทธ์ิผูอ่ืนและละเมิด พรบ.คอมพิวเตอร 
8 ราย ลักทรัพย 7 ราย และฉอโกง 1 ราย) 
3. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด 8,090 คน  
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU4-1-3 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 11)               

ช้ินงาน 40 ไมประเมินผล
ในปนี้ 

- ไมประเมินผลในป น้ีเน่ืองจากหนวยงานท่ีจัดการแขงขันงดจัดกิจกรรม
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมตัิแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาสํานักวิชาตางๆ จากการเขารวม
กิจกรรมในปน้ีมีจํานวน  40 ช้ินงาน/รางวัล ดังน้ี 
   สํานักวิชาศิลปศาสตร 8 ช้ินงาน/รางวัล 
   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 4 รางวัล 
   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 3 รางวัล 
   สํานักวิชาวิทยาศาสตร 12 รางวัล 
   สํานักวิชาการจัดการ 3 รางวัล 
   สํานักวิชาเภสัชศาสตร 2 รางวัล 
   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 2 รางวัล 

WU4-1-4 รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พน
สภาพจากผลการเรียน) 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการ
เรียนต่ํากวา 2.00 ในปการศึกษากอนหนาปประเมิน) 
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 12)               

ไมเกิน 
รอยละ 

2 0.75 162.50 1. รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) = 
(13*100)/1,730 = 0.75 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) = 13 คน 
3. จํานวนนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2562 = 
1,730 คน 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

WU4-1-5 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 12)       

รอยละ 85 83.36 98.07 1. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนดในหลักสูตร = (1,628*100)/ 1,953 = 83.36 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลา                  
ท่ีกําหนดในหลักสูตร  = 1,628 คน 
3. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  = 1,953 คน 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

WU4-1-6 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 12)       

รอยละ 75 16.22 21.62 1. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร = (12*100)/74 = 16.22 
2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร  = 12 คน (ระดับปริญญาโท 12 คน ระดับปริญญาเอก 0 คน) 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
3. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด = 74 คน
(ระดับปริญญาโท 62 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน) 
(ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย) 

เปาประสงคท่ี 2  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-2-7 รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 90 87.43 97.14 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง ประจําปการศึกษา 2561 
เทากับ 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.43 
(ขอมูลจากสวนแผนงาน ฯ)    

เปาประสงคท่ี 3   มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-3-8 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ /
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางสังคมท่ีสอดคลองกับหลัก
คานิยม 4 ประการ “กตัญู รูวินัย ใจอาสา พัฒนา
ภาวะผูนํา” 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันป)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 12 ) 

รอยละ 85 208.21 244.95 1. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ /กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางสังคมท่ี
สอดคลองกับหลักคานิยม 4 ประการ “กตัญู รูวินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะ
ผูนํา” จํานวน 63 กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 16,844 คน 
2. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด 8,090 คน 
3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ        
ทางสังคมท่ีสอดคลองกับหลักคานิยม 4 ประการ “กตัญู รูวินัย ใจอาสา 
พัฒนาภาวะผูนํา” = (16,844*100)/8,090 = 208.21 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา (ตัวต้ัง)) 

WU4-3-9 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมความ
เปนผูประกอบการ  
(ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกช้ันป) 

คน 500 1,469 293.80 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมความเปนผูประกอบการรวม 1,469 คน 
ประกอบดวย 
1. ศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร จํานวน 30 คน  
2. อบรมหัวขอ Business Model Canvas แกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร จํานวน 60 คน  
3. อบรมหัวขอ Business Model Canvas แกนักศึกษาสํานักวิชาการ
จัดการ จํานวน 58 คน  
4. อบรมหัวขอ Business Model Canvas แกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร รอบท่ี 2 จํานวน 65 คน  
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
5. กิจกรรม Startup Talk (สรางแรงบันดาลใจการเริ่มตนธุรกิจสตารทอัพ) 
จํานวน 860 คน  
6. กิจกรรมบรรยายแนวทางการเริ่มตนธุรกิจใหมและชองทางในการ
สนับสนุนผูประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับ
นักศึกษารายวิชา Science and Business จํานวน 60 คน 
7. อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร ช้ันปท่ี 2 
จํานวน 96 คน  
8. กิจกรรม คายนักสรางแบรนดรุนเยาว จํานวน 40 คน 
9. กิจกรรม startup Thailand League จํานวน 14 คน 
10. กิจกรรม business model canvas ใหแกนักศึกษา สํานักวิชาการ
จัดการ รายวิชาการบัญชีเพ่ือจัดการเชิงกลยุทธ จํานวน 101 คน 
11. กิจกรรม Walailak Startup Boot Camp 2020 ครั้งท่ี 2 นักศึกษา
จากหลักสูตรเทคนิคการแพทย จํานวน 60 คน 
12. กิจกรรมบรรยายในหัวขอ การสรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ แกวิทยาลัยเทคนิคสิชล จํานวน 25 คน 
(ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

WU4-3-10 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ  
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 4)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 4) 

รอยละ 75 76.19 101.59 นักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมเขารับการสอบใบประกอบวิชาชีพ รวม 21 คน
(จากผูมีสิทธ์ิสอบท้ังหมด 24 คน) โดยมีผูสอบผานจํานวน 16 คน คิดเปน 
76.19 เปอรเซ็นต 
(ขอมูลจากสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ) 

WU4-3-11 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีสอบผาน Exit  Exam ของหลักสูตร/
สาขาท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพ 
 

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

 (ไมประเมินผลในรอบปน้ีเน่ืองจากอยูระหวางการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในป 2563) 
(ขอมูลจากสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ/วิศวกรรมศาสตรฯ /
วิทยาศาสตร/สารสนเทศศาสตร/ เทคโนโลยีการ เกษตร) 

WU4-3-12 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ 95 90.97 95.76 1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 262 คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาสอบท้ังหมด 288 คน 
3. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ เทากับรอยละ 90.40 
จากการสรุปผลสอบใบประกอบวิชาชีพของสํานักวิชา ดังน้ี 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
 - สํานักวิชาแพทยศาสตร สอบผาน 43 คน จาก 43 คน 
 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สอบผาน 67 คน จาก 70 คน  
 - สํานักวิชาเภสัชศาสตร สอบผาน 45 คน จาก 47 คน 
 - สํานักวิชาสหเวชศาสตร สอบผาน 107 คน จาก 109 คน 
 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สอบผาน 0 คน จาก 19 คน  
 (ขอมลูจากสํานักวิชา - ppt) 

WU4-3-13 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพท่ีสอบผาน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาท่ี
ไมมีใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

 ไมประเมินผลในรอบปน้ีเน่ืองจากอยูระหวางการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในป 2563 
(ขอมูลจากสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

WU4-3-14 รอยละของนักศึกษาดานสังคมศาสตรท่ี
สอบผาน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาท่ีไมมีใบ
ประกอบวิชาชีพ 

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

 ไมประเมินผลในรอบปน้ีเน่ืองจากอยูระหวางการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในป 2563 
(ขอมูลจากสํานักวิชาการจัดการ/ศิลปศาสตร/รัฐศาสตรฯ) 

WU4-3-15 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน 
CEFR ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 
คะแนนข้ึนไป     

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในรอบปน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในป 2563 

WU4-3-16 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการ    
ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)  

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในรอบปน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในป 2563 

WU4-3-17 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการ
ทดสอบดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

รอยละ - ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในรอบปน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในป 2563 

เปาประสงคท่ี 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-4-18 รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาตาม
แผน  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 3) 

รอยละ 80 99.76 124.70 จํานวนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2563 เทากับ 2,473 คน จาก
แผนท่ีกําหนด 2,479 คน คิดเปนรอยละ 99.76 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

WU4-4-19 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียน ท่ีมี
ช่ือเสียงเขาศึกษาตอ 

รอยละ 45 41.37 91.93 จํานวนนักศึกษาใหม 2,473 คน มาจากโรงเรียนมาตรฐาน 1,023 คน            
คิดเปนรอยละ 41.37 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
เปาประสงคท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-1-1 รอยละของคะแนนผลการประเมินตาม
เกณฑ UI  GreenMetric ท่ีสูงข้ึนเทียบกับปท่ีผานมา 

รอยละ 10 33.67 336.70 1. รอยละของคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ UI GreenMetric ท่ีสูงข้ึน
เทียบกับปท่ีผานมา = (6,650*100)/ 4,975 = 33.67 
2. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ  UI GreenMetric ในป น้ี เทากับ 
6,650 คะแนน เปนอันดับท่ี 1 ของภาคใต อันดับท่ี 16 ของประเทศ และ
อันดับท่ี 219 ของโลก จาก 912 มหาวิทยาลัยใน 84 ประเทศท่ัวโลก 
3. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ UI GreenMetric ในปกอนหนาป
ประเมิน เทากับ 4,975 คะแนน 
(ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการท่ีเรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัย 
WU5-2-2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 รอยละ 85 82.60 97.18 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการใชชีวิต
(ฝายงานหอพัก) เทากับ 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปน
รอยละ 82.60 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

WU5-2-3 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสิ่ง
สนับสนุนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 รอยละ 80 79.00 98.75 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรตอสิ่งสนับสนุนการใชชีวิต
เทากับ 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.00 
(ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 

เปาประสงคท่ี 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-3-4 ประสิทธิภาพการใชไฟฟาตามมาตรฐาน
การใชไฟฟาในกลุมอาคารประเภทสถานศึกษาของ
กระทรวงพลังงาน 
 (ประเมินจากคาเฉลี่ยอัตราการใชพลังงานตอหนวย
พ้ืนท่ีใชสอยตอปในกลุมอาคารประเภทสถานศึกษาตาม
เกณฑการออกแบบอาคารของกระทรวงพลังงาน
เปรียบเทียบกับคาเกณฑมาตรฐานการใชพลังงานข้ันต่ํา

ต่ํากวาเกณฑ 
Econ Level 

(58)  

ไมนอย
กวา 

รอยละ 
30 

(40.6) 

 ลดลง 
รอยละ 
25.97  

เมื่อเทียบกับ
เกณฑ 58 
(42.94) 

86.56 1. คาดัชนีมาตรฐาน E-con เทากับ 58 kWh/ตารางเมตร–ป (คาเปาหมาย
กรณตี่ํากวาเกณฑ Econ 30% = 40.6)  
2. คาการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยเทากับ 42.94 kWh/ตารางเมตร–ป  
3. ประสิทธิภาพการใชไฟฟาตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับเปาหมายคิดเปน 
รอยละ 86.56  
(ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
ในอาคาร (Building energy code,BEC) โดยมีเง่ือนไข 
(1) พ้ืนท่ีใชสอยนับเฉพาะอาคารเกาไมรวมอาคาร
สรางใหม และ (2) คํานวณจากหนวยการใชจริง - 
หนวยท่ีมีรายได เชน รานคา บานพักบุคลากร และ
หอพักนักศึกษา) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี  1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-1-1 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอกเพ่ือวิจัย
และบริการวิชาการแกสังคม  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 9)      

ลานบาท 100 217.54 217.54 จํานวนเงินทุนภายนอกปงบประมาณ 2563 จํานวน 217.54 ลานบาท  
ประกอบดวย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 88.37 ลานบาท สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 25.27 ลานบาท อุทยานวิทยาศาสตรฯ 26.47 ลานบาท 
และศูนยบริการวิชาการ 77.43 ลานบาท 

WU6-1-2 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจาก
ภายนอก  
(ประเมินจากโครงการท่ีไดรับงบกองทุนวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม  และแหล งทุน อ่ืน  ๆ  โดยนับ
โครงการยอย และรวมโครงการของเครือขาย เชน 
เครือขายภาคใตตอนบน  เครือขายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ) 

โครงการ 150 
(ปรับ

เปาหมาย
ใหมโดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 

307 204.67 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากภายนอก จํานวน 307 โครงการ  
ประกอบดวย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 104 โครงการ สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ 40 โครงการ อุทยานวิทยาศาสตรฯ 78 โครงการ และศูนยบริการ
วิชาการ 85 โครงการ 

WU6-1-3 จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ในตางประเทศ (International Collaboration) 
(ประเมินจากจํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ) 

เรื่อง 35 104 297.14 มีจํ านวน 104  บทความ ประกอบดวย  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม                
52 บทความ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 52 บทความ 
 

WU6-1-4 จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและสถาบันอ่ืนภายในประเทศ 
(Academic-Corporate Collaboration)  
(ประเมินจากจํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพใน

เรื่อง 85 
(ปรับ

เปาหมาย
ใหมโดยขอ

155 182.35 มีจํานวน 155 บทความ ประกอบดวย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 75 
บทความ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 80 บทความ 
 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
วารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาต)ิ อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 
WU6-1-5 รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ี Active 
เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  

รอยละ 98 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ สัญญาตาม MOU ท่ี Active มีจํานวน 67 ฉบับ จากท้ังหมด 73 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.78 โดยท่ีไมมีการดําเนินกิจกรรมมี 6 MOUs ดังน้ี 
1. สํานักวิชาเภสัชศาสตร US-Thai Consortium for the Development 
of Pharmacy Education in Thailand University of Wisconsin-
Madison 
2. สํานักวิชาเภสัชศาสตร ASEAN-THAI Pharmacy Education 
Consortium 
3. วิทยาลัยนานาชาติ Middlesex University 
4. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรนานาชาติ University of Veterinary 
Medicine, Vienna 
5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ Hokkaido University ( Faculty of 
Fisheries Science 
6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ East Kutai Agricultural College 
(STIPER) 
(ขอมลูจากศูนยกิจการนานาชาติ) 

เปาประสงคท่ี  2 เครือขายภายในและภายนอกไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-2-6 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลง

เรียนรูท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน 300,000 

(ปรับ
เปาหมาย
ใหมโดยขอ

684,783 228.26 ศูนยบริการวิชาการ ประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลงเรยีนรูท่ีจัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จํานวน 305,753 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน จากรายการโทรทัศน “วลัยลักษณ สูสังคม” รายการวิทยวุลัย

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 

ลักษณรักษสุขภาพ กิจกรรมผานสือ่ชองทางตาง ๆ ขาวเว็บไซต 
Internet/Intranet มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Website ศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ Facebook ศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ/ Facebook Walailak University social engagement/ เพจ
ธนาคารปูมา/ เพจคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ เปนตน 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 376,048 คน จากการฝกอบรม
ฐานขอมูล/โปรแกรมประยุกตเพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนและพัฒนา 
การเรยีนรูของนักศึกษา (154 หลักสูตร) การพัฒนาสื่อการศึกษาเพ่ือรองรับ
การเรยีนรูตลอดชีวิต (16 รายวิชา, 191 Clip) 
อุทยานพฤกษศาสตร จํานวน 2,982 คน ประกอบดวยผูเขารวมงานการ
บริการวิชาการ  2,366 คน จดัอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจํานวน  
91 คน งานอบรมฐานทรัพยากรทองถ่ินจํานวน  97 คน และงานประชุม
กลม 4 ครั้ง/2 งาน จํานวน 428 คน  

เปาประสงคท่ี  3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายท้ังในและตางประเทศ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-3-7 รอยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นตอจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด   

รอยละ 5 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ Inbound มีจํานวน 169 คน 
และ Outbound 61 คน รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น 230 คน จาก
นักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด 8,090 คน คิดเปนรอยละ 2.84 

WU6-3-8 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนตอจํานวน
อาจารยท้ังหมด  

รอยละ 
 

15 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ไมมีอาจารยของมหาวิทยาลัยท่ีเดินทางไปแลกเปลี่ยนใน
ตางประเทศแตมีอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ จํานวน 16 คน 
ท่ีมารวมสอนในหลักสูตร Master และ Ph.D in Management ของสํานัก
วิชาการจัดการ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU6-3-9 จํานวนการจดัประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  
(ประเมินจากการจดัประชุมท่ีมีนักวิชาการตางประเทศ
เขารวมไมนอยกวารอยละ 50)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 5) 

ครั้ง 15 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/การประชุมวิชาการ      
แบบออนไลนรวม 8 ครั้ง ดังน้ี 
สํานักวิชาศิลปศาสตร 2 ครั้ง 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 1 ครั้ง 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 ครั้ง 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 2 ครั้ง 
สํานักวิชารัฐศาสตรฯ 1 ครั้ง 
สํานักวิชาการจัดการ 1 ครั้ง 
(ขอมูลจากสํานักวิชา) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแขงขันได   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-1-1 รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลยัท่ีเพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 

รอยละ 5 ไมประเมิน
ในปน้ี 

 ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถดําเนินการใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากปท่ี
ผานมาได เน่ืองจาก 

- มหาวิทยาลัยมีการคืนคาหนวยกิตใหนักศึกษา 
- รายไดจากการบริหารสินทรัพยไมเปนไปตามเปาหมาย  

เชน การปดหอพักนักศึกษาจากการเรยีนออนไลน เปนตน 
- โรงพยาบาลมีผูเขารับบริการลดลง 
- ดอกเบ้ียเงินฝากไมเปนไปตามแผน 

 ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 
2563 
หมายเหตุ รายไดท่ีไดรับ (ยกเวนเงินอุดหนุนจากรัฐ) ในป 2563 มีจํานวน 
872.2802 ลานบาท เปรียบเทียบกับป  2562 ท่ีมีรายไดจํานวน 
1,036.4255 ลานบาท มีรายไดลดลงคิดเปนรอยละ 15.84 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU7-1-2 รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลยัท่ีเกิดข้ึน
จริงเทียบกับแผน 
 

รอยละ 85 99.00 116.47 1. จํานวนเงินรายไดตามแผนป 2563 ตลอดท้ังปเทากับ 2,660.9113 
ลานบาท 
2. จํานวนเงินรายไดท่ีไดรับในป 2563 เทากับ 2,634.2899 ลานบาท 
(รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผน เทากับ 
(2,634.2899*100)/ 2,660.9113 = 99.00 
(ขอมลูจากสวนแผนงานฯ) 

WU7-1-3 รอยละของตัวช้ีวัดความเสีย่งของ
มหาวิทยาลยัท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับปกติ 
(ประเมินจากตัวช้ีวัดในแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2563) 

รอยละ 80 95 118.75 ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับปกติจํานวน 19 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัด    
ท่ีไมผาน คือ KPI16 : ไมพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติตามระเบียบทาง
การเงินและพัสด ุ
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 

เปาประสงคท่ี 2  มีสินทรัพยท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมขึ้น   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-2-4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ียื่นจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

เรื่อง 15 27 180.00 มีผลงานวิจยัท่ียื่นจดทะเบียนท้ังสิน้ 27 เรื่อง ไดแก 
1. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลติผงสียอมผาจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท 
เคบีสาม Streptomyces KB3 (รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล) 
2. สิทธิบัตรออกแบบ จี้ (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
3. สิทธิบัตรออกแบบ กําไล (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
4. สิทธิบัตรออกแบบ แหวน (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
5. สิทธิบัตรออกแบบ ตางหู (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
6. อนุสิทธิบัตร เครื่องตดิตามเรือท่ีมีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-สงขอมูลและ
ระบบแพลตฟอรมแมชชีนเลิรนน่ิง (รศ.ดร.กฤษณะเดช เจรญิสุธาสินี และ 
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี) 
7. อนุสิทธิบัตร เครื่องชวยพยุงเดินแบบพับเก็บได (ดร.ประภัสสร เสงสุน 
และอาจารยกันตฤทัย สิริวรกุลศักดิ์) 
8. อนุสิทธิบัตร ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
9. อนุสิทธิบัตร แบบหลอตัวอยางคอนกรีตแบบใส (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
10. ลิขสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตแบบอักษรไทยประหยัดหมึกพิมพ 
(ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
11. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตผงนํ้าสมจาก (ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน, 
ดร.วิลาวัณย ผลาชุม) 
12. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเตรียมเม็ดเจลตรึงรูปแบคทีเรียซูโดโมแนส  
โอไทไทดิส ทีไอเอสทีอารสองสี่หกแปด (รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล) 
13. อนุสิทธิบัตร อาหารคัดเลือกจําเพาะสําหรับเพาะเลี้ยงเช้ือราเดอรมาโต
ไฟต ชนิดทริโคพัยตอน (ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ) 
14. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในกระบวนการ
อบแหงดวยวิธีการเพ่ิมความช้ืนในไมแลวแชเยือกแข็ง (รศ.ดร.นิรันดร  
มาแทน และคณะ) 
15. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในขณะอบแหง          
ดวยวิธีการบีบอัด (รศ.ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ) 
16. อนุสิทธิบัตร ระบบถังปฏิกรณสองช้ันสําหรับผลิตกาซชีวภาพจากของ
เสียอินทรีย (รศ.ดร.กําชัย นุยธิติกุลและคณะ) 
17. อนุสิทธิบัตร อาหารคัดเลือกจําเพาะสําหรับเพาะเลี้ยงเช้ือราเดอรมาโตไฟต 
ชนิดทริโคพัยตอน (ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ) 
18. สิทธิบัตรออกแบบ กระเปา (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
19. สิทธิบัตรออกแบบ โคมไฟ  (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
20. สิทธิบัตรออกแบบ กระจก (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
21. สิทธิบัตรออกแบบ กรอบรูป (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน) 
22. อนุสิทธิบัตร ถวยยางปองกันการสัมผัสลูกบิด (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
23. อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตถวยยางปองกันการสัมผัสลูกบิด 
(ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
24. อนุสิทธิบัตร ถวยยางการสัมผัสลูกบิด (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
25. อนุสิทธิบัตร อุปกรณอัดพอลิเมอรเขาในเน้ือไมแบบใหมอนอเมอรไหล
ในทิศทางไหลของนํ้าเลี้ยง (ผศ.ดร.สุฤกษ คงทอง) 
26. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีผลิตแผนผนังฉนวนประหยัดพลังงานจากไม

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
ยางพาราและยางธรรมชาติ (ผศ.ดร.สุฤกษ คงทอง) 
27. อนุสิทธิบัตร เตาเผาผนึกและหลอมโลหะดวยคลื่นไมโครเวฟ (รศ.ดร. 
ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล) 
(ขอมลูจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ) 

WU7-2-5 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  

ลานบาท 2.0 
(ปรับ

เปาหมาย
ใหมโดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 

2.19 109.50 มีมูลคาเชิงพาณิชยจาก 7 โครงการ รวมมลูคาท้ังสิ้น 2,190,502.35 บาท 
ไดแก  
1. จําหนายผลิตภัณฑงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2563 
มูลคา 10,000 บาท  
2. ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร มูลคา 1,097,761 บาท  
3. การขายระบบหองสมุด ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มูลคา 
498,000 บาท  
4. การขายระบบหองสมุด ใหศูนยการเรียนรู จ.บุรีรัมย มูลคา 200,000 บาท 
5. Licensing บริษัท มังกัสโต จํากัด มูลคา 8,241.35 บาท 
6. จัดสรรผลประโยชนจากศูนยฝกอบรมตํารวจภาคท่ี 3 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ นครราชสีมา มูลคา 41,000 บาท 
7. สัญญาจางทําวิจัยสินคา บริษัท โศภิษฐพัฒนา จํากัด มูลคา 335,500 บาท 
 (ขอมลูจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ) 

เปาประสงคท่ี 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-3-6 รอยละของการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจําป  
 (ประเมินจากผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยงบลงทุนเปาหมาย
รอยละ 100 งบดําเนินการ (ยกเวนหมวดเงินเดือน
และคาจาง) เปาหมายรอยละ 85)  
(คํารับรองกลุมสํานักวิชา ขอ 15) 

รอยละ 90 94 104.44 1. รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปเทากับ 47*100/50 = 94 
2. จํานวนหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 47 หนวยงาน จาก
จํานวนหนวยงานท้ังหมด 50 หนวยงาน(ไมรวมสํานักผูบริหาร) โดย
หนวยงานท่ีมีผลการใชจายงบประมาณไมบรรลุเปาหมาย คือ สํานักวิชา
วิทยาศาสตร ศูนยสหกิจศึกษาฯ และอาศรมวัฒนธรรมฯ 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
WU7-3-7 รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบ
ครุภณัฑท่ีไดรับจดัสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 

รอยละ 90 95.75 106.39 1. รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบครภุัณฑท่ีไดรับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผนดิน = (870,938,568/909,610,300)*100 = 95.75 

2. งบประมาณแผนดินท่ีเปนงบลงทุนและงบครุภณัฑท่ีมผีลการใชจายแลว 
870,938,568.00 บาท (ดําเนินการจัดซื้อจดัจางไดครบทุกรายการ)  
3. งบประมาณแผนดินท่ีเปนงบลงทุนและงบครุภณัฑท่ีไดรับจดัสรรท้ังหมด
909,610,300 บาท 

(ขอมลูจากสวนพัสดุ) 
WU7-3-8 รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพย
ตองบเงินรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ) 

รอยละ 4 
(ปรับ

เปาหมาย
ใหมโดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแลวเมือ่ 
11 มิย.

63) 

6.89 172.20 1. รอยละของรายไดจากการบรหิารสินทรัพยตองบเงินรายไดท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยั (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) = (60.0838*100)/ 
872.2802 = 6.89 
2. เงินรายไดจากผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของศูนยบริหารทรัพยสิน 
เทากับ 60.0838 ลานบาท 
3. จํานวนเงินรายไดท่ีมหาวิทยาลยัไดรับในป 2563 เทากับ 872.2802 
ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรฐั) 
(ขอมลูจากสวนแผนงานฯ) 

เปาประสงคท่ี 4  มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-4-9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน
หรือรวมทุนกับภายนอกท่ีสรางรายไดเพ่ิมใหกับ
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 3 6 200.00 จํานวนโครงการท่ีรวมทุนกับภาคเอกชน จํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยฯ 
2. โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
3. โครงการรวมทุนรานอาหารริมนํ้า ณ สวนวลยัลักษณ 
4. โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร 
และเภสัชศาสตร 
5. โครงการรวมทุนโซลาฟารม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
6. โครงการรวมทุนโรงเรยีนนานาชาติบริติชปญญาดี นครศรีธรรมราช 
(ขอมลูจากศูนยบริหารทรัพยสิน) 
 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 
เปาประสงคท่ี 1  ศูนยการแพทยมีสวนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือความเปนเลิศสูสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-1-1 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย      คน 40,000 

(ปรับ
เปาหมาย
ใหมโดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยาลัย 
แลวเมื่อ 

11 มิย..63) 

46,913 117.28 จํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ปงบประมาณ  
2563 จํานวน 46,913 คน ดังน้ี 
 (ขอมลูจากศูนยการแพทยฯ) 

WU8-1-2 จํานวนการใหบริการวิชาการทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ  

กิจกรรม 17 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  ทําใหไมสามารถจดั
กิจกรรมไดตามแผนท่ีกําหนด ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ไดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
1. โครงการฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุมผูสูงอายุตดิเตยีงติดบาน 
2. โครงการพัฒนารูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขายสุขภาพเพ่ือปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
3. โครงการวิทยุวลัยลักษณรักษสขุภาพ 

เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใตไดรับบริการท่ีดีจากศูนยการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU8-2-3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 85 86.40 101.65 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการเทากับ 4.32 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ 86.40 
(ขอมูลจากศูนยการแพทยฯ) 

เปาประสงคท่ี 3  มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-3-4 รอยละของการดําเนินงานโครงการกอสราง
ศูนยการแพทย ระยะท่ี 2 ไดตามงวดงานท่ีไดรับจดัสรร

รอยละ 100 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ 
COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมตัิแลวเมือ่วันท่ี 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณจากรัฐบาล 11 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ ไดผูรับจางคือ บริษัทเพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
วงเงิน 895,000,000 บาท 
(ขอมลูจากสวนอาคารสถานท่ี) 

เปาประสงคท่ี 4  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-4-5 รอยละของบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรบั
การพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 15 15.45 102.98 1. รอยละของบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง (19*100)/123 = 15.45 

2. บุคลากรของศูนยการแพทยไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
รวม 19 คน 

3. จํานวนบุคลากรศูนยการแพทยฯ ท้ังหมด 123 คน  
(ขอมลูจากศูนยการแพทยฯ) 

WU8-4-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ  
(ประเมินจากศูนยความเปนเลิศ เฉพาะดานการให 
บริการทางการแพทย) 

ศูนย - ไมประเมิน
ในปน้ี 

 ไมประเมินผลในปน้ี 
หมายเหตุ ปจจุบันมีศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ
ท้ังหมด 6 ศูนย คือ 
(1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย  
(2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส  
(3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก  
(4) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง 
(5) ศูนยความเปนเลิศ นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 
(6) ศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน 
(ขอมลูจากศูนยการแพทยฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการแขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรอืไดรับ 

รายการ/
รางวัล 

45 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- 
 

ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ทําให
หนวยงานท่ีจัดการแขงขันงดจัดกิจกรรม ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมัตแิลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ (%) ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ  สงนักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาในปน้ีจํานวน 6 รายการ และ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาจาํนวน 5 รางวัล 
(ขอมลูจากสวนกิจการนักศึกษา) 

เปาประสงคท่ี 2   นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-2-2 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมหรือ
เขารับบริการมีคา BMI อยูในเกณฑปกต ิ
 

รอยละ 85 ไมประเมิน
ในปน้ี 

 ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ไมมีการดําเนินการในปน้ี 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

เปาประสงคท่ี 3    สนามกีฬามีความพรอมในการรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-3-3 จํานวนรายการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ 
(ประเมินจากรายการแขงขันท่ีมีนักกีฬาของภูมิภาคอ่ืน
เขาแขงขันรวมกับนักกีฬาของภาคใต) 

รายการ 3 ไมประเมิน
ในปน้ี 

- ไมประเมินผลในปน้ีเน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  ท้ังน้ี ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ รวมการแขงขันระดับชาติ 5 รายการ คือ 
1. กีฬากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2562 
2. การแขงขันแบดมินตันระดับนานาชาติ H.D.Y INTERNATION 
BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019  
3. รายการ Cindy Charity Game 2020  
4. การแขงขันจักรยานประเภทเสอืภเูขาชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประจําป 2563 สนามท่ี 2  
5. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 เขารวมแขงขัน  
รอบมหกรรม 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

 
หมายเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไมปรากฎขอมูลที่ใชไดกับกรณี หรือผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมรายงานผล ณ เวลาที่จัดทํารายงาน 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 



ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด    

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   (%) 

> 100 85-99 < 85 ไมประเมินในปนี ้ รวม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 4 1 2 - 7 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 2 7 1 - 10 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 4 3 - 3 10 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 6 4 1 8 19 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 1 3 - - 4 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 5 - - 4 9 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 8 - - 1 9 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 3 - - 3 6 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 - - - 3 3 

รวม 
33 18 4 22 77 
60 32.73 7.27   

 

 ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ 2563 - ๒565 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดหลักไวจํานวน 77 ตัวชี้วัด โดยในปงบประมาณ 
2563 มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดจํานวน 55 ตัวชี้วัด และยังไมถึงรอบประเมิน 
ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 22 ตัวชี้วัดเนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ียังไมถึงรอบการประเมินและยังไมมีผลการ
ดําเนินงานในปนี้ สําหรับตัวชี้วัดท่ีสามารถรายงานผลไดในปงบประมาณ ๒๕๖3 จํานวน 55 ตัวชี้วัด สรุปได 
ดังนี ้

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดไดตั้งแตรอยละ 100 ข้ึนไป มีจํานวน 33 ตัวชี้วัด  
(คิดเปนรอยละ 60.00) และตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดในชวงรอยละ 85.00 - 99.99 มีจํานวน 18 ตัวชี้วัด 
(คิดเปน     รอยละ 32.72) และมีตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดนอยกวารอยละ 85.00 เพียงจํานวน 4 ตัวชี้วัด  
(คิดเปนรอยละ 7.27) ซ่ึงหากพิจารณาจากผลสําเร็จของตัวชี้วัดแลวพบวา มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนให
การดําเนินงาน ในภาพรวมมีผลสําเร็จไดสูง โดยตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 85 มีจํานวน  
51 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.72 ของตัวชี้วัดท่ีรายงานไดท้ังหมดซ่ึงถือวามีผลสําเร็จสูงมาก  
(ขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานของสวนแผนงานและยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2563) 
 



 

 
สรุปภาพรวมงบประมาณป 2563 

 
ตารางท่ี 3 แผนงบประมาณรายรับ และผลรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

(หนวย: บาท) 

แหลงรายรับ 
ประมาณการรายรับ 

รับจริง 

รอยละรับจริง/
ประมาณการรายรบั

ปลายป ตนป เพ่ิม/ลด ปลายป 

1.งบประมาณตามพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจําป 

1,713,730,700    6,804,000 1,720,534,700 1,719,967,700 99.97 

2.เงินสนับสนุนการผลิตแพทยเพ่ิมจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

     43,806,000 - 43,806,000     42,042,000 95.97 

3.การจัดการเรียนการสอน    392,077,100 4,247,000 396,324,100 418,814,013 105.67 
4.รายรับหลักสตูรพิเศษ/นานาชาติ 100,987,300 2,646,100 103,633,400 95,796,460 92.44 
4.รายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ      160,296,900 28,963,160 189,260,060    154,478,233 81.62 
5.รายรับจากโครงการ      145,000,000 10,138,569 145,430,147    115,458,390 79.39 
6.รายรับดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตร       40,000,000 - 40,000,000       24,585,987 61.46 
7.รายรับอ่ืน       68,013,300 8,600,000 76,613,300  54,872,912 71.62 
         รวมรายรับ 2,663,911,300 61,398,829 2,715,601,707 2,626,015,695 96.70 

 
ตารางท่ี 4 แผนงบประมาณรายจาย  และผลรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 (หนวย: บาท) 
หมวดรายจาย ประมาณการรายจาย ใชไป 

(กันเหลื่อมป+จาย
จริง) 

รอยละ คงเหลือ 

 ตนป เพ่ิม/ลด ส้ินป   

 (1) (2)=(3)-(1) (3) (4) (5)= (4)/(3) (6)=(3)-(4) 
งบบุคลากร 868,032,430 8,287,964 876,320,394 870,268,508 99.57 6,051,885 

  เงินเดือน 779,152,090 -11,974,190 767,177,900 763,009,817 99.46 4,168,082 

  คาจางชั่วคราว 88,880,340 20,262,154 109,142,494 107,258,691 98.27 1,883,802 

งบดําเนินงาน 940,632,843 -131,266,972 809,365,870 731,022,336 90.32 78,343,532 

  ตอบแทนใชสอยวัสด ุ 595,821,853 -187,342,775 408,479,078 378,842,418 91.22 29,636,659 

  คาสาธารณูปโภค 88,182,440 -14,434,040 73,748,400 59,053,709 80.07 14,694,690 

  เงินอุดหนุน 224,344,975 72,838,057 297,183,032 273,994,011 92.20 23189,021 

  รายจายอ่ืน 32,283,575 -2,328,215 29,955,360 19,132,198 63.87 10,823,161 

งบลงทุน 1,072,024,380 186,260,030 1,258,284,410 1,253,231,716 99.53 5,052,692 

  ครุภณัฑ 480,521,200 -12,823,969 467,697,230 466,964,243 99.84 732,986 

  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 591,503,180 199,084,000 790,587,180 786,267,473 99.45 4,319,706 

รวมท้ังส้ิน 2,880,689,653 *63,281,021 2,943,970,674 2,854,522,562 96.96 89,448,110 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลงบประมาณรายรับจริงกับงบประมาณรายจายใชไป (กันเหล่ือมป + จายจริง) 

(หนวย: บาท) 
 รับจริง ใชไป(กันเหล่ือมป+จายจริง) ผลตาง 
สวนกลาง 2,279,918,032 2,348,741,661 -68,823,629 
โครงการระหวางป 115,458,390 122,455,656    -6,997,266 
หนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ 230,639,273 383,325,245   -152,685,972 

รวมท้ังส้ิน 2,626,015,695   2,854,522,562 *-228,506,867 
 
หมายเหตุ  *ใชเงินกองทุน 
             1.กองทุนท่ัวไปท่ีไมมีภาระผูกพัน จํานวน 20,107,500 บาท 
             2.กองทุนวิจัย จํานวน 58,754,430 บาท 
             3.กองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน 3,976,000 บาท 
             4.เงินกูยืมจากกองทุนวิจัยโครงการศูนยสุขภาพชองปากขั้นสูง 145,771,728 บาท 
 5.กองทุนของหนวยวิสาหกิจตางๆ  3,873,209 บาท 
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