
ขอมูลประกอบ 
 ประเด็นจุดออน (Weaknesses) 

 
 

 

 

 
จากขอมลูสารสนเทศดานบุคลากรสายวิชาการ  ตั้งแตปการศึกษา 2553-2558  

พบวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยทีม่ีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
 
บุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2553-2558 

ปการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2553 4 193 140 
2554 3 204 152 
2555 3 222 173 
2556 3 219 194 
2557 4 228 211 
2558 6 229 212 

 
บุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2553-2558 

ปการศึกษา ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย นักวิจัย 

2553 6 24 63 242 2 
2554 3 24 66 264 2 
2555 3 21 67 304 3 
2556 1 21 62 329 3 
2557 - 22 70 349 2 
2558 - 20 78 347 2 

(ที่มา : สวนแผนงาน) 
  
                 ซึ่งจากขอมูลขางตนพบวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกในสัดสวนที่นอย
กวาอาจารยวุฒิปริญญาโท สวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปก็มี
สัดสวนนอยกวาตําแหนงอาจารยเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ใหมีความเขมขนตามระดับตําแหนงทางวิชาการคืออาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ปรับปริมาณภาระงานรวมทุกดานจากเดิมไมนอยกวา 
๑,๒๖๐ หนวยภาระงานตอปการศึกษา เปนไมนอยกวา ๑,๕๐๐ หนวยภาระงานตอปการศึกษา โดยใหมีภาระ
งานสอนเทาเดิมคือไมนอยกวา ๕๗๖ หนวยภาระงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพการสอน  สงเสริมคณาจารยให

W1 มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการนอย  
 



ทํางานดานการวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อใชเปนผลงานในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น  
                นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการใหเร็วขึ้น
ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นการขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรหาวิธีการกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหเพิ่มมากขึ้น  หรือหากเห็นวาปญหา
ความลาชาเกิดขึ้นจากผูอานผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยควรกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อนัดประชุม
พิจารณาผลงาน  รวมถึงผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป  ควรจะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่ลุมลึกขึ้น 
(ที่มา : รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบครึ่ง
แรกปงบประมาณ พ.ศ.2559) 
 
 
 
 
 
 

           จากรายงานการติดตามตรวจสอบเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใยในประเด็น 
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย พบวาภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไดระบุถึงมหาวิทยาลัยมีอาณาบริเวณที่
กวางขวาง มีอาคารสถานที่จํานวนหลายหลัง และตนไมจํานวนมาก ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมายังไดรับการ
ดูแลรักษาและซอมบํารุงไมเพียงพอ รวมทั้งยังไมไดวางแผนและออกแบบใหมีความเหมาะสมในเชิงของ
ภูมิสถาปตย มหาวิทยาลัยกําลังจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรภายใน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และศิษยเกา เพื่อออกแบบและวางแผนการดําเนินการระยะยาวเกี่ยวกับภูมิ 
สถาปตยและสภาพแวดลอม ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ ใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยสี
เขียวและเมืองมหาวิทยาลัย มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการอยูอาศัย 
              และจากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดานระบบการบริหารจัดการ 
ระบบบริการกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  3 ระบบ  ประกอบดวย  ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัย  ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  ผล
การตรวจสอบจากการเปรียบเทียบการดําเนินงานของระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  
ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  ประจําป
งบประมาณ 2555 - 2557  พบวา โครงสรางการบริหารงาน กรอบภาระงาน จํานวนคนปฏิบัติงาน 
รวมถึงอัตราคาจางในแตละป แตกตางกัน สงผลตอการใชงบประมาณ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ระบบดังกลาว ดังนี้ 

     การบริหารจัดการ 
ปงบประมาณ 2555 ระบบบริการกลางทั้ง 3 ระบบ  มหาวิทยาลัยใชรูปแบบการจาง 

เหมาบริการบริษัทที่เปนนิติบุคคลภายนอก  ผานกระบวนการจัดหาซึ่งเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
บริษัทผูรับจางทําหนาที่จัดหาพนักงาน  วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  และดําเนินงานตามเงื่อนไขใน
สัญญาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจายเงินคาสวัสดิการใหแกพนักงานดวย  เชน  คาประกันสังคม  เปนตน   

ปงบประมาณ 2556 ระบบบริการกลางแตละระบบมีรปูแบบการบรหิารจัดการที ่

W2 ขาดแผนพัฒนาระยะยาวและแผนบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ (เชน แผนบํารุง 
รักษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก แผนพัฒนา
บุคลากร เปนตน)  

 



แตกตางกัน กลาวคือ 
1.  พิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใต

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ  
โดยจางพนักงานเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลยั  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงาน  และกรอบรายละเอียดงานไว  
และมีการดําเนินงานดานการบริหารจดัการและการบังคับบัญชา  โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย   

                        2.  ระบบงานภูมิทัศนและกําจดัขยะ  มหาวิทยาลัยบรหิารจัดการภายใตโครงการพัฒนา 
ระบบบรหิารจัดการระบบบรกิารกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรปูของคณะกรรมการ  แบงออกเปน 3 งาน 
ไดแก  1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน  มหาวิทยาลัยไดจัดจางลูกจางชั่วคราว  โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานภูมิทัศน  
และมีผูกํากับดูแลและบังคับบัญชาใหเจาหนาที่และพนักงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด  2) งานตัดหญา
พื้นเมืองจางเหมาบริการตอเนื่องจากสัญญาในงบประมาณ 2555  และ 3) งานเก็บและกําจัดขยะ  ใชวิธีการจาง
เหมารายครั้งโดยไมมีสัญญาจาง   

          3.  ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ 
ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของ
คณะกรรมการ  โดยจางพนักงานเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  ดําเนินการภายใตการกํากับดูแล  ควบคุมและ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 

ปงบประมาณ 2557  ระบบบริการกลางแตละระบบมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ 
แตกตางกัน กลาวคือ 

1. ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ 
ภายใตระบบบริการกลาง  โดยพนักงานมีสถานะเปนเจาหนาที่อาสาสมัครพิทักษทรัพยสิน ฯ  ไดรับคาตอบแทน
ในลักษณะคาเบี้ยเลี้ยง  แตไมไดรับสวัสดกิาร  โดยมหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชให
เพียงพอตอความตองการของผูใชบรกิาร  ดําเนินการภายใตการควบคุมดูแล  และติดตามผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น                                                                         

2. ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  มหาวิทยาลัยจางเหมาระบบงานภูมิทัศนและกําจัด 
ขยะ ทั้ง  3 งาน  ไดแก  1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน  ทําสัญญาจางเหมาเฉพาะแรงงาน กับสหกรณการเกษตรปฏิรูป
ที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา  โดยมีขอกําหนด (TOR)  และรายละเอียดงานจางเหมาบริการเปนกรอบ
หลักในการดําเนินงาน  โดยมหาวิทยาลัยจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และจัดทําแผนงานในรายละเอียดประจําเดือน เพื่อใหผูรับจางจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนที่พรอมปฏิบัติงาน  2) งานเก็บและกําจัดขยะ  ชวงแรก 2 เดือน จางเปนรายครั้ง  ตอมาจางบริษัท วี.
อาร.แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด เปนเวลา 6 เดือน  หลังจากนั้นจางเปนรายครั้ง  โดยกําหนดจํานวนถังขยะ 128 ถัง  
และ 3) งานตัดหญาพื้นเมือง  ใชระบบจางเหมาบริการ โดยกําหนดพื้นที่ตัดหญา จํานวน 386.50 ไร   

3. ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  มหาวิทยาลัยทําสัญญาจาง 
เหมาแรงงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  กับบริษัท วี.อาร.แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด  โดยเปน
ลักษณะการจางเหมาบริการเฉพาะแรงงาน  มีขอกําหนด (TOR)  และรายละเอียดงานจางเหมาบริการเปน
กรอบหลักในการดําเนินงาน  สําหรับการบริหารจัดการ  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช  
มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง  โดยมีผูควบคุมงานทําหนาที่ควบคุมการเบิกจาย 

 

 



ผลการดําเนินงาน 
1. การดําเนินงานในลักษณะการจางเหมาบริการ  ดําเนินการตามระบบ ระเบียบของ 

มหาวิทยาลัย กลาวคือ มีคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ปฏิบัติงานตามหนาที่  
2. การดําเนินงาน  กรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจางพนักงาน  จัดใหมีแผนการ 

ดําเนินงาน แตในปงบประมาณ 2556 - 2557 ทั้ง 3 ระบบ มีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี้ 
2.1  การปฏิบัติงาน  การกํากับดูแล  ติดตามงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ  ไมมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน  และไมไดจัดเก็บขอมูลไวเปนระบบ  
สาเหตุเนื่องจากระบบบรกิารกลาง  ไมไดเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย  ไมมีระบบการบริหาร
จัดการชัดเจน  การดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ไมมีเจาหนาที่ประจํา  ไมไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบงานใหคณะกรรมการแตละคน  สงผลใหมีความเสี่ยงสูงที่การปฏิบัติงานจะไมเปนไปตามระบบ/
ระเบียบ วิธีปฏิบัติและแผนงานที่กําหนดไว 

2.2  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชน  ดําเนินการ 
จัดซื้อ/ จัดจางเรงดวน  โดยไมมีเหตุผลความจาํเปนเขาขายกรณีเรงดวนตามระเบียบพสัดุของมหาวิทยาลัย  และไม
มีการเปรียบเทียบราคา  เปนตน   

2.3 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  คือ   
เบิกจายงบประมาณไมตรงตามปงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ไมถูกตองตามแผนงาน  และเบิกจายจากเงิน
งบประมาณของระบบงานอื่น  สาเหตุเนื่องจากไมควบคุมและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  และไม
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ/ วิธีการงบประมาณ  และสวนการเงินและบัญชีบันทึกรายการตัดจาย
งบประมาณผิดแผนงาน  สงผลใหขอมูลทางการเงนิไมถูกตอง  และการนําขอมูลมาใชเพื่อการตัดสินใจผิดพลาดได 

2.4 ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  และระบบงานภูมิทัศน 
และกําจัดขยะไมประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ  เนื่องจากผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการตามกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว  สงผลใหไมมีขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่เปนประโยชนใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน  และระบบงานบริการทําความสะอาด ฯ ไมได
ประเมินความพึงพอใจจากกลุมผูใชบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากผูที่มีหนาที่กําหนดกรอบการ
ประเมิน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเล็กเกินไป  สงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจไมสามารถเปนตัว
แทนที่ดีของผูใชบริการทั้งหมดได  ทําใหมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสม  ใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน 

2.5  คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาระบบบริการกลาง  กําหนดเปาหมาย
ของระบบงานไวกวาง ๆ กลาวคือ  ไมไดกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  และไมไดกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการ
อยางชัดเจน  สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถติดตามและประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายได  และไมเกิด
กระบวนการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.6  ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  การดําเนินการคัดแยกขยะยังไมเปนระบบ  
และในงานจางเก็บและกําจัดขยะ  ไมไดกําหนดการคัดแยกขยะไวในขอบเขตงาน (TOR)  มีความเสี่ยงให
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค  และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม    

        
 
 
 



        นอกจากนี้รายงานการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดานการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเชน โครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ  พบผลการตรวจสอบในประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 

ประเด็นเสี่ยง ขอเสนอแนะ 
1.  ไมมีแผนซอมบํารงุรกัษาสนาม และอปุกรณ/ 

เครือ่งมือกีฬา  
 

1.  ควรจัดทําแผนซอมบํารุงรักษาทั้งระยะสั้น 
และระยาว และกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผน 

2.  ไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณซอมบํารงุรักษา  
สาเหตุจากวิเคราะหรายการเพื่อขอตั้งงบประมาณผิด
ชองทาง 

2.  ควรกํากับดูแลใหการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน  

3.  การดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
เนื่องจากความไมพรอมของสนาม    

3.   ควรเร งแจงซอมสนาม และอุปกรณ/ 
เครื่องมือกีฬาที่ชํารุด  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4.  ผูบรหิารขาดขอมลูในการปรบัปรุงพฒันา
คุณภาพระบบงาน  และวัดประสิทธิภาพของการ
ทํางาน 

4.  ควรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูใชบริการ  โดยสรปุใหเห็นขอมูลผลการประเมิน
เชิงสถิติในภาพรวม  พรอมวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
จากการดําเนินงานอยางชัดเจน  และนําแจงใหผูที่
เกี่ยวของรบัทราบเพื่อนําผลไปปรบัปรุง/พฒันาการ
ดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

 (ที่มา : รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ รอบสิ้นป
ปงบประมาณ พ.ศ.2558  และรอบครึง่แรกปงบประมาณ พ.ศ.2559) 
 
 
 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนในการผลติบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เมื่อนําตนทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ ม.วลัยลักษณ มาเปรียบ 
เทียบกับตนทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ ม.บูรพา ม.นเรศวร และม.ทักษิณตามภาพที่ 3 และ
ตารางที่  3 จะพบวาในทุกสํานักวิชาของ ม.วลัยลักษณ ยกเวนสํานักวิชาแพทยศาสตรและสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  จะมีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่ต่ํากวา ม.นเรศวร นอกจากนี้แลว ม.วลัยลักษณยังมีตนทุน
ในการผลิตบัณฑิตที่ใกลเคียงกับ ม.ทักษิณ  โดยมีเพียง 4 สํานักวิชา คือ ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรม
กรรมศาสตร และสารสนเทศ ที่มีตนทุนในการผลิตบัณฑิตตํ่ากวา ม.ทักษิณ เมื่อพิจารณาตนทุนของการผลิต
บัณฑิตของ ม.วลัยลักษณ เทียบกับ ม.บูรพา จะพบวา มีเพียงสํานักวิชาพยาบาลศาสตรและสํานักวิชาเภสัช
ศาสตร ที่มีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่ต่ํากวา ม.บูรพา 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการบริหารตนทุน จะพบวา สํานักวิชาเภสัชศาสตรจะมีจุดแข็ง 
ดานการบริหารตนทุนการผลิตบัณฑิตที่โดดเดนมาก นอกจากจะเปนหลักสูตรที่มีกําไรสูงที่สุดแลว ยัง 
มีตนทุนการผลิตที่ต่ําที่สุดอีกดวย นอกจากนี้แลว สํานักวิชาพยาบาลก็มีตนทุนในการผลิตบัณฑิตที่ต่ําที่สุดดวย 
ในสวนสํานักวิชาแพทยศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจะมีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่สูงที่สุดในกลุม อยางไรก็

W3 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตสูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น 
 



ตามตนทุนการผลิตบัณฑิตในสองสาขาวิชานี้ของมหาวิทยาลัยอื่นๆก็อยูในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สาขาวิชาอื่นๆ  
 
 
ภาพท่ี 3 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาตรีของ ม.วลัยลกัษณ กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาตรีของ ม.วลัยลักษณ กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

สํานักวิชา ม.วลัยลกัษณ ม.บรูพา ม.นเรศวร ม.ทักษิณ 

การจัดการ  
          
131,599.55  

          
42,325.32  

        
242,520.72  

       
112,838.73  

ศิลปศาสตร 
            
94,883.05  

          
32,164.95  

        
178,111.84  

       
124,425.37  

พยาบาล 
          
208,838.32  

         
284,634.70  

        
564,339.89  

                  
-    

แพทย 
          
598,003.45  

         
446,695.51  

        
494,321.78  

                  
-    

เภสัช 
          
209,185.22  

         
254,731.66  

        
359,400.38  

                  
-    
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สหเวช 
          
180,925.57  

         
105,568.46  

        
377,570.58  

       
161,354.32  

วิศวกรรม 
          
166,175.00  

         
104,046.02  

        
343,030.30  

       
184,079.26  

วิทยาศาสตร  
          
158,717.74  

          
57,681.73  

        
165,003.49  

       
184,154.44  

เทคโนโลยีการเกษตร  
          
509,164.04  

         
170,467.02  

        
388,843.26  

       
245,982.14  

สถาปตย 
          
195,533.18  

          
64,059.82  

        
249,326.21  

       
162,900.79  

สารสนเทศ 
          
152,238.52  

          
52,950.64  

        
242,520.72  

       
163,385.03  

 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตของ ม.วลัยลักษณกับคาเฉลี่ยตนทุน (ภาพท่ี 4) 
พบวาเกือบทุกสํานักวิชายกเวนสํานักวิชาพยาบาลศาสตรและสํานักวิชาเภสชัศาสตร จะมีตนทุนการผลิต
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยโดยเฉพาะสํานักวิชาการจัดการและสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีตนทุนการผลิตสูง
กวาคาเฉลี่ยอยูมาก 
 

 
 
(ที่มา : เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหตนทุนรายหลักสูตร  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 กันยายน 
2559) 

มวล.
มวล.

มวล.

มวล.

มวล.
มวล. มวล. มวล.

มวล.

มวล.

มวล.

ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย

ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

 600,000.00

 700,000.00

มวล.

ค่าเฉลี�ย



 
 
               จากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในประเด็นระบบการเงินและบัญชี 
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อประเมินความเพียงพอ  เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  โดยสอบทานการควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว  ซึ่งไดประเมินการควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในที่วางไวของระบบทรัพยสิน  หนี้สิน  รายไดและคาใชจาย  ผลการตรวจสอบโดยรวม  
พบวา  ระบบควบคุมภายในดานทรัพยสิน  หน้ีสิน  รายไดและคาใชจาย  สวนใหญมีระบบควบคุม
เพียงพอ เหมาะสม  สามารถปองกันความเสี่ยงไดตามที่ควร  แตก็พบวามีจุดออนที่สําคัญ  ไดแก 

5.2.1  ระบบเงินสํารองจายของหนวยงานของ 4 หนวยงาน พบวา มีกระบวนการควบคุม 
ไมเพียงพอ  ไดแก   

1)  ศูนยคอมพิวเตอร  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติและไมไดจัดทํา 
รายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ   

2)  ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีเงินสํารองจายคงเหลือนอยกวาวงเงินไดรับอนุมัติ  และผูรักษา 
เงินสํารองจายมีหนาที่ตองรับเงินสดอื่น ๆ ของหนวยงาน        

3)  โครงการอุทยานพฤกษศาสตร  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงนิที่ไดรับอนุมัติ  การ 
จัดทําทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายไมเปนปจจุบัน  ไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลอืประจาํวันเสนอตอหัวหนา
หนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ  และผูรักษาเงินสํารองจายมีหนาที่ตองรับเงินสด
อื่น ๆ ของหนวยงาน      

4)  สวนอาคารสถานที่  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ   
ผลกระทบ 
ระบบเงินสํารองจายของหนวยงาน ไมสามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  

การดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได   
5.2.2  กระบวนการติดตามลูกหนี้นักศึกษาเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัย 

ลักษณพบวา มีแนวปฏิบัติในกระบวนการติดตามหนี้คางชําระไว  แตผูรับผิดชอบยังไมปฏิบัติตามกระบวนการ
ควบคุมอยางสม่ําเสมอ  ไมเรงรัดติดตามหนี้อยางตอเนื่องใหเปนระบบ  ทําใหยังคงมีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน
กําหนดมากถึง 40 ราย และจํานวนหนี้สูงถึง 1,666,978.73 บาท    

ผลกระทบ 
เสียโอกาสในการนําเงนิมาใชประโยชนเพื่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัในการชวยเหลอื 

นักศึกษารุนหลัง ๆ 
5.2.3  กระบวนการติดตามการชําระคาบริการรายไดคางรับคาวิเคราะหทดสอบ บาง 

รายการไมสามารถเรียกเก็บเงินได เนื่องจากไมสามารถติดตามใหผูใชบริการเขามาชําระคาบริการ  ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2557 มีรายไดคาวิเคราะหทดสอบคางรับคงเหลืออยู 6 รายการ จํานวน 11,175 บาท  

ผลกระทบ   
มหาวิทยาลัยสูญเสียรายไดและตองรับภาระตนทุนในการใหบริการ 
5.2.4  การลงทุนหรือจดัหาประโยชนใหกับมหาวิทยาลยัไมมีคณะทํางานเฉพาะเพื่อรวมกัน 

พิจารณาวิเคราะหการนําเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ผลกระทบ   
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงขึ้น 

W4 ขาดการบริหารรายรับที่มาจากสินทรัพย  
 



5.2.5  กระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพยสินของสินทรัพยระหวางกอสราง  มีครุภัณฑจัดทํา 
เองระหวางทางที่ยกมาตั้งแต ปงบประมาณ 2550 จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 201,922.49 บาท  ยัง
ไมไดขึ้นทะเบียนทรัพยสิน และยังไมไดโอนเปนครุภัณฑ   

ผลกระทบ   
บัญชีครุภัณฑ และบัญชีคาเสื่อมราคา ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง   
5.2.6  ดอกเบี้ยเงินกูคางจายของฟารม ฯ เปนคาใชจายคางจายที่บันทึกรายการไว  โดยที่ 

มหาวิทยาลัยไมมีภาระผูกพันตองจายชําระคืน จํานวน 4,433,259.88 บาท 
ผลกระทบ   
ทําใหคาใชจายของมหาวิทยาลัยในงบการเงินสูงกวาความเปนจริง  และแสดงขอมูลที่ไม 

ถูกตอง 
5.2.7  เงินประกันสัญญาที่หมดภาระผูกพันแลว ผูประกอบการยังไมมารับเงินประกันสัญญา 

คืน จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 56,300 บาท   
ผลกระทบ  
ไมทราบสถานะของเงินประกันสัญญา และเปนภาระทางบัญช ี

(ที่มา : รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.2558) 
 

 
 
 

 
               จากผลการทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปที่ 1ประจําป 

การศึกษา 2559 มีผลการทดสอบดังนี ้
 

    -รอขอมลูจากศูนยบรกิารการศึกษา- 
 

 

 
 
 

       จากขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงดานกลยุทธและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวา 
บุคคลทั้งภายในและภายนอกไมสามารถเขาถึงรับรูขาวสารที่ถูกตองของมหาวิทยาลัยไดอยางกวางขวาง  
ทําใหภาพลักษณทางสังคมของมหาวิทยาลัยไมโดดเดนและเปนที่รับรู และขาวสารดานลบทําใหมหาวิทยาลัย
เสียหาย (ที่มา : สวนแผนงาน) 

 
 

W5 คุณภาพนักศึกษาแรกเขายังต่ํา เชนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เปนตน 
 

W6 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 
 



 
 

      การเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบันและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการดําเนิน  
การผานงานศิษยเกาสัมพันธ ซึ่งอยูในสังกัดของสวนกิจการนักศึกษา  โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 1. จัดทํา
ฐานขอมูลของศิษยเกา  2. เผยแพรประชาสัมพันธสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและงานศิษยเกา
สัมพันธ  3. จัดทําขอมูลขาวสารของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
สื่อตางๆ 4. จัดทําแผนงานและกลไกในการระดมทุน 5. จัดใหมีบริการตางๆแกศิษยเกา 6. จัดอบรมพัฒนา
ความรูทางวิชาชีพและวิทยาการใหมๆ ใหกับศิษยเกา 7. จัดประชุมใหญประจําป 8. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรวมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิษยเกาดวยกัน และระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน  9. 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนหาศิษยเกาดีเดนประจําปและเชิดชูเกียรติ และ 10. สรางความเปน
ศูนยกลางในการประสานงานใหสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขาถึงหนวยงานตางๆและเครือขาย
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                  ซึ่งจากบทบาทหนาที่ขางตนพบวามีเพียงกิจกรรมการจัดประชุมใหญประจําปในวันคืนสูเหยา
ชาววลัยลักษณ  ที่เปดโอกาสใหศิษยเกาไดพบปะสังสรรค ระดมสมองและใหขอเสนอแนะที่ดีแกการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  และสนับสนุนการสรางความ
ผูกพันในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกาซึ่งนับวายังนอยมากเน่ืองจากจัดปละ1 ครั้งเทาน้ัน  
ขณะเดียวกันในสวนของบุคลากรมหาวิทยาลยัก็พบวาปจจุบันยังมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่สรางความผูกพัน
ในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยคอนขางนอยดวยเชนเดียวกัน  ดังจะเห็นไดจากกิจกรรม “เสริมพลังตน ผล
พลังองคกร ...สูนวัตกรรมการทํางาน” ที่หนวยพัฒนาองคกรจัดขึ้นจํานวน 6 รุนน้ันมีจํานวนผูเขารวมใน
แตละรุนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (ที่มา : สวนกิจการนักศึกษา และหนวยพัฒนาองคกร) 

      
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

W7 ขาดความผูกพันในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 


