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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการ ฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแก่สภามหาวิทยาลัย  
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     ข. ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง (Specific-issue Approach) 
    1.  ด้านประเด็น/เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือห่วงใย 
    2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภา
         มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย   
    3.  เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าสมควร 

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 เน้ือหาครอบคลุมผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  แต่โดยข้อจํากัดของเวลาและข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร 
และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก จึงทําให้คณะกรรมการ ฯ ไม่สามารถรายงานผลการดําเนินงาน      
ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ได้ 

ข้อมูลที่คณะกรรมการ ฯ นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา         
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     
และทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ ทําให้รายงาน 
ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี  

คณะกรรมการ ฯ หวังว่ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ น้ีมีส่วนและเป็น
ประโยชน์ตามควรในการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารให้ร่วมกันนําไปสู่การบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 

 
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วันที่  12  พฤษภาคม  2559 



              

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

1 

สารบัญ 
 
                          หน้า 
 

บทสรปุสําหรับผูบ้ริหาร                    ก 
 

ขอบเขต และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ      1
     

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล       
 ก. ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)         5 
  ๑.  ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ       6 
  ๒.  ด้านแผนงาน  ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายในแผน     13 
  ๓.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี      37 
  ๔.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง                39 
  ๕.  ด้านระบบการควบคุมภายใน               44 
  6.  การตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช            46 
 

 ข. ผลการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง   53         
              (Specific-issue Approach) 
  ๑.  ด้านประเด็น/เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย   53 
  ๒.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ                    68 
                          ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย   
 

  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ                             70                   
 ความเหน็ของฝ่ายบรหิารต่อผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                   72       
                                      

รายละเอียดประกอบ 
1.  ตารางรายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน                 73       

                แบบสมดุล 4 มติิ      
2.  ตารางงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ            98       

                รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)     
3.  ตารางผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลติ/ตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์                          103       

                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559     
4.  รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/         118       
     ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย        
 
 
 
 
 



              

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

2 

สารบญัตาราง 
 

                                                                                                          หน้า 
          ตารางที่ 1  สรุปผลการใช้งบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด                      ง 
 ตารางที่ 2  ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ                          9 
 ตารางที่ 3  ผลการใช้งบประมาณ                   15 
 ตารางที่ 4  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด                  19 
 ตารางที่ 5  รายละเอียดตัวช้ีวัด                   21 
 ตารางที่ 6  รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน         73 

              แบบสมดุล ๔ มิติ                 
 ตารางที่ 7  งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ            98 

     รอบครึ่งแรกของ ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มนีาคม 2559)           
 ตารางที่ 8  ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์                         103 

               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาํปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



              

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

3 

สารบญักราฟ 
                            หน้า 

กราฟที่  1   การจัดสรรงบประมาณ                 14 
กราฟที่  2   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        14 
กราฟที่  3   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์      17 
กราฟที่  4   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  เป้าประสงค์      17 
กราฟที่  5   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กลยุทธ์                 18 
กราฟที่  6   การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      24 
กราฟที่  7   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     24 
กราฟที่  8   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     25 
กราฟที่  9   การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      26 
กราฟที่  10  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     26 
กราฟที่  11  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     27 
กราฟที่  12  การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3      28 
กราฟที่  13  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     29 
กราฟที่  14 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     29 
กราฟที่  15 การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4      30 
กราฟที่  16 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     31 
กราฟที่  17 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     31 
 กราฟที่  18 การจัดสรรงบประมาณ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5               33 
กราฟที่  19 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     34 
กราฟที่  20 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     34 
กราฟที่  21 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6     36 
กราฟที่  22 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6     36                      

   
ภาคผนวก            
           รายนามคณะกรรมการ ฯ  ผูท้รงคณุวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ  และฝ่ายเลขานุการ ฯ         133 



              

 

2 

 
 

 
 
 
 

 
 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

 

บทสรปุสําหรับผูบ้ริหาร 
 
 

ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงาน  
    

แนวทางที่คณะกรรมการ ฯ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับโดยทุกปี คณะกรรมการ ฯ 
จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบและข้อแนะนํา แนวทางที่แบ่งงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ออกเป็น 2 ด้านหลัก  คือ  ด้านที่ 1 มุ่ง “ผลการดําเนินงานโดยองค์รวม”  และ ด้านที่ 2 มุ่ง  
“ผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง” น้ีเริ่มใช้ในคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่มี นายนนทพล น่ิมสมบุญ เป็นประธาน  
ปี 2551 ถึง ปี 2555  และต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555  คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ที่มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
เป็นประธาน (ก่อนลาออกไปรับตําแหน่งทางการเมือง) ได้พิจารณาสอบทานและมีมติใช้แนวทางเดิมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาโดยไม่ปรับเปลี่ยนเน้ือหาใดเน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
(คณะกรรมการ ฯ) ได้ปฏิบัติงานตามรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจําปี
งบประมาณ  2559  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
คณะกรรมการ ฯ ได้รับฟังและแลกเปล่ียนความเห็นกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของเน้ือหาสาระของรายงานการติดตามประเมินผลที่จะเป็นประโยชน์สําหรับสภามหาวิทยาลัย
ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  โดยคํานึงถึงประโยชน์สําหรับการบริหาร
ของอธิการบดีด้วย    

สําหรับปีงบประมาณ 2559   คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  
ไว้  6 ด้าน  ได้แก่ 

  1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)  เป็นการประเมินผลใน
ภาพรวมของการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยใช้ตัว ช้ี วัด และเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนที่เห็นชอบร่วมกัน 

  2.  ด้านแผนงาน  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย   

  3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มุ่งความย่ังยืนในการบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารที่สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

  4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือสอบทาน และติดตามพัฒนาการของระบบงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

  5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย  ถึงการมีอิสระที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

6.  ด้านประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจหรือห่วงใย คณะกรรมการ ฯ ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าของประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย รวม  11 ประเด็น  

 
 
 

 

บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร 

ขอบเขตและวิธีปฏิบตัิงาน 



ข 
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แหล่งข้อมูล 
คณะกรรมการ ฯ ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี   

๑.  ส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
๒.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดี   
๓.  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ  
๔.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
๕.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ จากการประชุมร่วม การเย่ียมเยือน 

และจากเอกสาร 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบคร่ึง
แรกของปีงบประมาณ 2559 ฉบับน้ี  เป็นการรายงานในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอธิการบดี  อันเน่ืองมาจาก
อดีตอธิการบดีได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ด้วยมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจาก
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ทําให้เกิดความเห็น
ไม่ตรงกันของบุคลากรภายในที่มีหน้าที่และอาจมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับโครงการน้ี ประกอบกับผลกระทบของการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ปกติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ซึ่งใช้วิธีการ
ตรวจสอบและรายงานผลที่มีส่วนทําให้การบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสับสน ป่ันป่วน และไม่สามารถ
ดําเนินการให้มีความราบร่ืนตามปกติได้   ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น  การบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงเป็น
การบริหารในภาวะวิกฤตโดยรักษาการแทนอธิการบดี  ผู้ซึ่งบริหารงานภายใต้กรอบการดําเนินงานที่อธิการบดี
ท่านก่อนหน้าได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการ ฯ ตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงและข้อจํากัดหลายประการข้างต้นในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ล้วนส่งผลกระทบต่อสัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  หลายเรื่องที่
คณะกรรมการ ฯ ได้แนะนําไว้จึงขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินการ  เช่น  การปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ
ให้คะแนน  การสร้างความชัดเจนในคํานิยาม เรื่อง เมืองมหาวิทยาลัย  ความเป็นสากล  และเรื่อง Active-
Learning  เป็นต้น  อีกทั้ง ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในบางกิจกรรม 
รายงานการดําเนินงานรอบคร่ึงปีแรกฉบับน้ี  จึงมีตัวช้ีวัดบางตัวที่ยังไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้
อย่างชัดเจน  ดังน้ัน คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นว่า มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่มหาวิทยาลัยจะต้องสรรหาอธิการบดี
ให้ได้โดยเร็ว 

 

สําหรับผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 สรุปได้  
ดังน้ี 

 
 
 
 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ก.  ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
 
 

 
 

            
ปีงบประมาณ 2559  มีการปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องบริบทของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้น  โดยทีมบริหารได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงตัวช้ีวัดด้วย  ซึ่งในรอบครึ่งแรก 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญในแต่ละด้าน ดังน้ี  1) ด้านการสนองตอบต่อผู้ ใ ช้บริการ  
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตสูงขึ้น   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีมาก
ขึ้น  2) ด้านกระบวนการ  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจหลักทุกด้าน และมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เช่น  มีการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง  มีระบบและกลไกในการผลิตงานวิจัย
และสร้างสรรค์   มีระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี  3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์ TQF ทุกหลักสูตร  พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบ  ทําให้
มีจํานวนโครงการวิจัยและได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยมากขึ้น   มีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  แต่ยังคงมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ดําเนินงานในระดับตํ่า ได้แก่ อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจําทั้งหมด  
จํานวนพนักงานสายปฏิบัติการที่ไปอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีจํานวนน้อย   มีการนําความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยไม่มากนัก  4) ด้าน
การเงินและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้ได้สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 28.48  และได้ใช้จ่าย 
งบลงทุนรวมกับผูกพันรอการจ่าย ร้อยละ 95.68 ของงบลงทุนทั้งหมด   

 

 

๒.  ด้านแผนงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  ประจําปีงบประมาณ 2559  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอุดมปัญญา” โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  ประกอบด้วย  
6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  1) การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  2) การวิจัย  และ
บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  แข่งขันได้  และรองรับการพัฒนาประเทศ  3) การสร้างความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม  4) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้วยประชาคมอาเซียน  5) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ   
และ 6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน   

งบประมาณที่ได้รับ ใช้ไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด แสดงโดยสรุป
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 

 
 
 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)

๑.  ด้านการประเมินแบบสมดลุ  ๔ มิติ (Balanced Scorecard) 

๒.  ด้านแผนงาน  ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายในแผน 
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ตารางที่ 1  สรปุผลการใช้งบประมาณและผลดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%) 

ได้รับ 
ใช้ไป  
(%) 

คงเหลือ 
 (%) 

≥ 
100% 

≥ 50%  
< 

100%  
<50% ไม่พบผล รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 1,064.82 568.82 496.00 - 1 1 6 8 
  (53.42) (46.58)  (12.50) (12.50) (75.00)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 108.45 46.63 61.82 2 2 2 - 6 
  (43.00) (57.00) (33.33) (33.33) (33.34) -  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 88.24 70.33 17.91 1 - 2 - 3 
  (79.71) (20.29) (33.33) - (66.67) -  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 50.80 22.20 28.60 - 2 - 2 4 
  (43.68) (56.32) - (50.00) - (50.00)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 67.93 28.11 39.82 1 - - 2 3 
  (41.39) (58.61) (33.33) - - (66.67)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 21.67 9.64 12.03 - 1 - 1 2 
  (44.49) (55.51) - (50.00) - (50.00)  

รวม 
1,401.91 745.73 656.18 4 6 5 11 26 

 (53.19) (46.81) (15.38) (23.08) (19.23) (42.31)  
 

   
ผลการประเมิน สรุปได้ว่า  ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559  การใช้จ่ายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน  มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมผูกพัน) ร้อยละ 53.19   
และมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพอสมควร  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผล
การดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  ได้แก่  1) มีอาจารย์/นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ทําวิจัย เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่หรือสามารถพัฒนาความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  2) มีชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
พัฒนาวิชาการจากมหาวิทยาลัย  3) มีนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากรและชุมชนรายรอบที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม  และ 4) มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงานที่เกิดขึ้น
จากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี       

ทั้งน้ี  มีตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ประกอบด้วย  1) มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence)   2) มีผู้ใช้ระบบและกลไกท่ีส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานวิจัยสายรับใช้สังคมทั้งอาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน  3) สัดส่วนจํานวน
ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูล Scopus  และ 4) มหาวิทยาลัยมี
โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรใน
ต่างประเทศ      

   

อย่างไรก็ดี  จากข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน  พบว่า  การดําเนินงานในหลายเรื่องที่สําคัญ  
มีผลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่า  ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดําเนินการ   เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   
ได้แก่  1) การเร่งเพ่ิมผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning    



จ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

2) การเร่งสร้างจํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีผลต่อการแข่งขันของประเทศ   
3) ควรเพ่ิมจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมท่ีจัดให้กับอาจารย์นักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนรายรอบ  เป็นต้น และมีตัวช้ีวัดที่ไม่สามารถรายงานผลได้ จํานวน 11 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 42.31 
ของตัวช้ีวัดทั้งหมด  เน่ืองจากไม่ถึงช่วงเวลาที่จะรายงานผลและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รายงานผล 

 
 

 

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 

คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นองค์กรธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” โดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   และได้ดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คําขวัญ “WALAILAK for All” หรือ “วลัยเพ่ือปวงชน” เพ่ือให้
บุคลากรตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลที่ดี 

 
 
 
 

     

 

คณะกรรมการ ฯ ได้สอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามโครงสร้างอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารงานระบบบริหารความเส่ียงและได้ดําเนินการตามผังกระบวนการดําเนินงานตามระบบ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Work Flow) ที่กําหนดไว้  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

4.1  ผลการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนข้อมูลการระบุความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  กําหนดมาตรการ

การบริหารความเส่ียงและตัวช้ีวัดมาตรการบริหารความเสี่ยง  พร้อมทั้งปรับปรุงโครงการ กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกัน  และได้จัดทําแผนการดําเนินงานหลัก (Roadmap)  สําหรับขับเคลื่อนกระบวนการทํางานตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง  รวมท้ัง ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  
และได้มีแผนจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบั ติเพ่ือทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงอีกครั้ ง  ทั้ งน้ี  
ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

4.2  การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง จําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 
การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงระดับสูงซึ่งจําเป็นต้องได้รับการบริหาร

เร่งด่วน  7 กรณี  ประกอบด้วย  1) การสํารองข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล  2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ   
3) การประกันภัยสถานที่ อุปกรณ์หลัก เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  4) ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินลงทุน
และนโยบายการลงทุน  5) การจัดการขยะ  6) การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ และ 7) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจากการสอบทานการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ทั้ง 7 กรณีข้างต้น  พบว่า  มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงและจําเป็นต้องได้รับ
การบริหารเร่งด่วนไว้ทุกกรณี  และได้ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดทุกมาตรการแล้ว 2 กรณี  ได้แก่   
การประกันภัยสถานที่  อุปกรณ์หลัก  เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   ส่วนอีก 5 กรณี  อยู่ระหว่างดําเนินการตามมาตรการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๓.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 



ฉ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  เน่ืองจากขาดการกํากับติดตามให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  ส่งผลให้แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสูงที่ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.  2557  
ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ   

 
 

 
 

     

 

มหาวิทยาลัยจัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญ  เช่น การเงินและบัญชี  
การพัสดุ การบริหารบุคคล  เป็นต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ได้ประสิทธิผล และประหยัด  
โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  และเสนอแนะกรณี
พบว่าไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม   

ในปีงบประมาณ 2559  หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้คําปรึกษาการดําเนินการกรณีปัญหา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประสานและ
อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินและตรวจสอบ
พิเศษอ่ืน รวมถึงได้ตรวจสอบงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 แล้วเสร็จ 2 เรื่อง  ได้แก่  โครงการศูนย์
กีฬาและสุขภาพ  และระบบพัสดุ  โดยท้ัง 2 เรื่อง ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นที่
ต้องแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม ต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  อธิการบดี  และ
คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบแล้วทั้งหมด  ประกอบด้วย 

 

5.1  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ   
ประเด็นที่ตรวจสอบ โครงการศูนย์กีฬา ฯ มี “ความพร้อมในการให้บริการ และ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ”  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิชาการ 
และการบริการได้หรือไม่ อย่างไร โดยพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี 

5.1.1  ไม่มีแผนซ่อมบํารุงรักษาสนาม และอุปกรณ์/เครื่องมือกีฬา  
5.1.2  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบํารุงรักษา  สาเหตุจากวิเคราะห์รายการเพ่ือขอต้ัง

งบประมาณผิดช่องทาง   
5.1.3  การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เน่ืองจากความไม่พร้อมของสนาม 
5.1.4  ผู้บริหารขาดข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน  และวัดประสิทธิภาพ

ของการทํางาน 
 

5.2  ระบบพัสดุ  
ประเด็นที่ตรวจสอบ  กระบวนการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในอํานาจของหน่วยงาน  

และกรณีจําเป็นเร่งด่วน   
จากการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

 

5.  ด้านระบบควบคุมภายใน 
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คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังรายงานผล 
การดําเนินงานในเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย จํานวน 11 เรื่อง  โดยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผล 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง และโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ พร้อมทั้งได้
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปผลการ
ตรวจเย่ียมได้ดังน้ี 

6.1  การประชุมร่วมกับผู้บริหาร  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดําเนินงานในเรื่อง
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบและมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ได้แก่  1) การนําระบบ Lean Hospital มาใช้ดําเนินการในศูนย์การแพทย์ ฯ  2) การแสวงหาความ
ร่วมมือที่ดีกับโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  3) กําหนดคําจํากัดความ หรือคํานิยามของคําต่าง ๆ  
เช่น  “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย”  “ความเป็นสากล”  “Active Learning”  เป็นต้น  เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องและชัดเจนตรงกัน  และ 4) พิจารณาแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือทําหน้าที่ประมวลระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว   
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

6.2  โครงการพัฒนาระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง  พบว่า  อาคารเตาเผาขยะเดิมอยู่ใน
สภาพเสียหายไม่อาจใช้งานได้  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้งให้สามารถ 
ใช้งานได้อีกครั้ง  โดยทดลองใช้งานเตาเผาขยะคร้ังแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ซึ่งได้ใช้งานมาอย่างต่อเน่ือง  
และมีผลการทดสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  รวมทั้งได้ติดต่อให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินตรวจวัดเพ่ือออกใบรับรองตาม
มาตรฐานการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยได้ขอจัดต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเภท 101  เตาเผาขยะติดเช้ือ  เพ่ือให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วย 
การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

6.3  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พบว่า  ได้ปรับปรุงสนามกีฬาและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
เสร็จแล้วหลายรายการ  และอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง/ ซ่อมแซมเคร่ืองกรองนํ้าและบริเวณท่ีชํารุดของ
สระว่ายนํ้าโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  อีกทั้งโครงการศูนย์กีฬา ฯ สามารถจัดหารายได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ ในรอบ
ครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559  ซึ่งได้ดําเนินการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของโครงการศูนย์กีฬา ฯ  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้เพ่ิมอีกหลายรายการ   

  6.4  การประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจากการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  จํานวน 8 ประเด็น  
ประกอบด้วย  1) ไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายชัดเจนสําหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  2) เงินสํารองจ่ายคงเหลือของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มีจํานวนมากกว่าวงเงินสํารองจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  3) ไม่มีกระบวนการควบคุมหลักฐานการรับเงินค่าบริการของ
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  4) การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนการเงินและบัญชี  
และส่วนพัสดุไม่ตรงกัน  5) มีผังบัญชีจํานวนมากจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน 
ผังบัญชี  6) ไม่ได้บันทึกรับรู้สินทรัพย์สําหรับแปลงปลูกยางพาราและแปลงปลูกสนประดิพัทธ์รวม 6 แปลง  
7) ลูกหน้ีค้างชําระนาน ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ  และ 8) ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตในการ

6.  การตรวจเยี่ยมมหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ์  จังหวัดนครศรธีรรมราช    
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ตรวจสอบงบการเงิน ปีก่อน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการ ฯ จะนําประเด็นที่รับทราบจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทุกประเด็นหารือกับผู้บริหารเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระบบระเบียบที่เหมาะสมต่อไป 

 
    
 
 
   

1.  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย  คณะกรรมการ ฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงาน
ในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย จํานวน 11 เรื่อง  ได้แก่  1) การจัดต้ังศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  3) การเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร  4) การจัดการเรียนการสอน  5) งานบริการวิชาการ   
6) การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน  7) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
8) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  9) ความเป็นสากล  10) การปรับ แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ   
11) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จากการติดตาม  พบว่า  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยได้มีการ
ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีความคืบหน้าในระดับหน่ึง 

2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละคณะ  ได้ให้ไว้ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559  และติดตามผลว่า มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

จากการติดตามในรอบคร่ึงแรก ของปีงบประมาณ 2559  มีจํานวนทั้งสิ้น 18 ประเด็น  
คณะกรรมการฯ พบว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว จํานวน  8 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 44.44  
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน 10 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 61.90 

อน่ึง สําหรับผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2558 
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ ฯ ในระดับหน่ึงแล้ว  
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง       

     (Specific-issue Approach) 
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จุดเด่น 
 

1.  แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหาอุปสรรคในการการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ 
สาธารณูปการหลายประการ  แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถแก้ปัญหาให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง 

2.  มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนย์บริการสุขภาพ (ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนช่ือเป็น
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมศูนย์การแพทย์ฯ)  ทําหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์ ฯ  
เช่น  การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (พยาบาล/เทคนิคการแพทย์)  เป็นต้น  

3.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่จํานวนมาก 
ตัวอย่างเช่น  การซ่อมแซมระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้งให้กลับมาใช้งานได้โดยบุคลากรของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4.  งานด้านการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ  ยังคงสามารถดําเนินการได้ดีจนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ แม้ว่าการบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัจจัยภายนอก ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากร
มีความรับผิดชอบดําเนินการตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   

5.  มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Active Learning) จํานวนมาก 
6.  งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่  ทําได้เกินเป้าหมาย  ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้ง

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
7.  มีการพัฒนาหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทุกด้านให้มีคุณภาพมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  และ

มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านกายภาพ  ด้านการดํารงชีวิต  และพื้นที่
พบปะทางสังคม 

8.  Walailak Journal of Science and Technology (WJST)  ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล 
Scopus 

 
 

 
 

1.  เน่ืองจากในปัจจุบันหน่วยงาน  พนักงาน  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ รวมถึง
สภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันในคําจํากัดความหรือคํานิยามของคําต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดขึ้นและปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย  
ได้แก่ “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” “ความเป็นสากล” “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”  
“มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรกําหนดคําจํากัดความหรือคํานิยามเพ่ือให้  
ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจนตรงกัน  แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หลังจากน้ัน
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะได้ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะมีการดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง แต่พบว่าผลการดําเนินงานยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร  เว้นแต่ในส่วนของหอพัก
นักศึกษาที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา  ทั้งน้ีเพราะในส่วนของ

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ

   จุดเด่น 

   จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ
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ทีมบริหารและผู้ เ ก่ียวข้องมีความเข้าใจในความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ ไม่ตรงกัน ซึ่งในประเด็นน้ี
คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าทีมบริหารและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรทําความเข้าใจในความหมายของการเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและความประสงค์ของศาสตราจารย์  
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจตรงกัน 

2.  ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญตามระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต้อง
เห็นความสําคัญและต้องดําเนินการอย่างฉับไวย่ิงขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งน้ีพบว่าความเสี่ยงหลายเรื่องที่
ได้รับการระบุเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงที่จําเป็นต้องได้รับการบริหารให้ผลกระทบลดลง 
โดยเร่งด่วน  แต่ผลการดําเนินงานจริงยังไม่ได้รับการบริหาร  หรือบริหารก้าวหน้าล่าช้ามาก  ซึ่งเมื่อคํานึงถึง
ความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากเกิดขึ้นผลกระทบจะสร้างความเสียหาย
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มาก  

3.  โรงกําจัดขยะพิษและขยะติดเช้ือ มีความจําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต เน่ืองจากจะมี
ศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรได้รับการพิจารณาพัฒนาให้เป็นโรงกําจัดที่ได้ระดับ
มาตรฐานขั้นสูงสุดและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องคํานึงถึงมาตรการ
ป้องกันมลพิษที่บุคลากร และหรือชุมชนใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ ประโยชน์ที่จะได้นอกจากเพื่อรองรับ
ขยะพิษและขยะติดเช้ือจากศูนย์การแพทย์ ฯ แล้ว  ยังสามารถให้บริการรับจ้างกําจัดแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนภายนอก อันจะเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผลพลอยได้อีกด้วย 

4.  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
อุปกรณ์และสนามสําหรับกีฬาหลากหลายประเภทซึ่งอาจทําแผนทยอยพัฒนาไปทีละประเภทตามกําลังทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านการศึกษา การเสริมสร้าง
พลานามัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกผู้มาขอรับบริการโดยจัดบริการให้ไม่กระทบต่อการใช้งาน
เพ่ือภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการน้ีต้องซ่อมบํารุง และกําหนดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้ทุกราย 

5.  โครงการศูนย์แพทย์ ฯ ดําเนินการได้ล่าช้าจากที่เคยกําหนดไว้มาก ด้วยประสบปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถแก้ไขให้โครงการดําเนินต่อไปได้ 
จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2559 แล้วเสร็จไปร้อยละ 2.85 ตํ่ากว่าแผน (ที่ปรับใหม่แล้ว) ร้อยละ 1.22  
ความล่าช้าหลัก ๆ ขณะนี้เกิดจากงานถมดินและงานเสาเข็ม ดังน้ัน มหาวิทยาลัยยังคงต้องเร่งรัดการก่อสร้างน้ี
ต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด โดยอาจต้องเพ่ิมทรัพยากรในส่วนน้ีเข้าไปอีก เพ่ือให้ติดตามควบคุมได้
ใกล้ชิดขึ้นไปอีก การดําเนินการจัดต้ังศูนย์แพทย์ ฯ ระยะเริ่มแรก (คลินิกปฐมภูมิ) ที่กําหนดไว้เดิมคือจะ
สามารถเปิดให้บริการในลักษณะหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกได้ต้นปีน้ี (พ.ศ. 2559)  แต่จนถึงขณะที่จัดทํารายงาน
ฉบับน้ี ยังปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่แล้วเสร็จ ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณหลักในการดําเนินการในส่วน
น้ีอยู่แล้ว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนให้ชัดเจนย่ิงขึ้นและดําเนินการไปตามแผนน้ัน  และเมื่อศูนย์
การแพทย์ ฯ พร้อมเปิดให้บริการ ควรดําเนินการเพ่ือให้เป็น Lean Hospital (เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
หน่วยบริการสุขภาพที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในภูมิภาคน้ี) จําเป็นต้องมีทีมงานเฉพาะดําเนินการอย่างจริงจัง  
โดยเริ่มจากการศึกษาให้เข้าใจถึงระบบที่เรียกว่า Lean Hospital จากตําราและการดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ถือว่าเป็นการเตรียมการที่สําคัญ (critical preparation) ระหว่างที่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ  
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ฯ ยังคงเสนอให้หาผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างโรงพยาบาล มาเป็น
ผู้รับผิดชอบเฉพาะในการจัดต้ังศูนย์แพทย์ ฯ แห่งน้ี 
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 ในส่วนของการเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขณะนี้อาศัยเฉพาะ
โรงพยาบาลตรังและและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต  คณะกรรมการ ฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้ังเป้าหมาย 
เพ่ือดําเนินการให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทน
มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวคือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการผลิตแพทย์  คือ  นักศึกษาช้ัน Pre - 
Clinic เรียนที่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและปีที่ 4 ถึงปี
ที่ 6 ศึกษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กับศูนย์แพทย์ ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 

 

 ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ว ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ แล้ว มีความเห็นว่ารายงานฉบับน้ีมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ช้ีให้เห็น
ถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาอย่างชัดเจน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้
นําไปดําเนินการให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  โดยธํารงรักษาและพัฒนาจุดเด่นให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ปรับปรุงการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในจุดที่ควรพัฒนาอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้มีความก้าวหน้าหรือแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ฝ่ายบริหารขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ที่ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ทุ่มเทเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ และจัดทํารายงานฉบับน้ี   
ซึ่งนับว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และขอขอบคุณผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องที่ได้สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 ความเห็นของฝ่ายบรหิาร ตอ่ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ขอบเขต  และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ 
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ขอบเขต และวิธีปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย       
 

แนวทางที่คณะกรรมการ ฯ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับ  โดยทุกปีคณะกรรมการ ฯ 
จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบและข้อแนะนํา  แนวทางที่แบ่งงานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านที่ 1 มุ่ง “ผลการดําเนินงานโดยองค์รวม”  และ ด้านที่ 2 มุ่ง  
“ผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง” น้ีเริ่มใช้ในคณะกรรมการ ฯ ชุดเดิมที่มี นายนนทพล น่ิมสมบุญ เป็นประธาน 
ปี 2551 ถึง ปี 2555  และ ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555  คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ที่มี ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
เป็นประธาน (ก่อนลาออกไปรับตําแหน่งทางการเมือง) ได้พิจารณาสอบทานและมีมติใช้แนวทางเดิมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาโดยไม่ปรับเปลี่ยนใด  เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
 

           คณะกรรมการฯ  ได้ปฏิบัติงานตามรูปแบบและแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ ฯ      
ได้กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก  ได้แก่  
    

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)       
     1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ   เป็นการประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินงาน      

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยใช้ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการฯ  ฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

2.  ด้านแผนงาน  โดยแบ่งขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ออกเป็น 2 ระดับ 
ดังน้ี    

         2.1  ระดับหลักการ  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

      2.2  ระดับรายละเอียด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในข้อ 2.1 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
คัดเลือกโครงการหรือแผนงานภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
ให้สามารถหาข้อสรุปและแสดงความเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการงานตามพันธกิจหลักเหล่าน้ันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลสัมฤทธ์ิ เป็นไปโดยประหยัด และคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด    

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี   มุ่งความยั่งยืนในการบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริหารที่สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี     

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง   เพ่ือสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยว่า มีความอิสระเพียงพอ และได้รับความสนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมถึงได้ให้
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน ควบคู่กันไปด้วย 
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ข. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach)   
 

1.  เรื่องทีส่ภามหาวิทยาลยัให้ความสนใจ หรือห่วงใย  คณะกรรมการ ฯ ได้ขอให้ฝา่ยบริหาร
ไปพิจารณากําหนดคํานิยาม/คําจํากัดความในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจตรงกันทั้งในระดับบริหารและระดับสภา
มหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง และคณะกรรมการ
ฯ ดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน  
  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย  มีจํานวน 11 ประเด็น 
ได้แก่  (1) การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ  (2) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ   
(3) การเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร  (4) การจัดการเรียนการสอน  (5) งานบริการวิชาการ  (6) การบริหารความเส่ียง
ที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน  (7) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (8) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  
(9) ความเป็นสากล (10) การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ (11) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน    

2. เรื่องผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการ ฯ 
ได้ติดตามเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือมีมติ 
ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือทราบว่าฝ่ายบริหารได้นําไปพิจารณาดําเนินการ ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดผลดี
แก่มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร     

 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลที่คณะกรรมการ ฯ นํามาใช้ประกอบการพิจารณา มาจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ       

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่   
1.  ส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
2.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
4.  รายงานการตรวจสอบภายใน      
5.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ  จากการประชุมร่วม   
     การเย่ียมเยอืน  และจากเอกสาร 

 

คณะกรรมการฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปี และวงจรการปฏิบัติงาน  ไว้ดังน้ี             
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รอบคร่ึงแรก
ปีงบประมาณ      

รอบคร่ึงหลงั
ปีงบประมาณ 

กรอบการปฏิบัตงิาน 

10 ธ.ค. 58  10 ธ.ค. 58 

11 ม.ค. 59 11 ม.ค. 59 

12 มี.ค. 59 12 มี.ค. 59 

21 ต.ค. 59 9 พ.ค. 59 

5 พ.ย. 59 12 พ.ค. 59 

15 พ.ย. 59 15 พ.ค. 59 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม 

 (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ 2559 ฉบับน้ี  เป็นการรายงานในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอธิการบดี  อันเน่ืองมาจาก 
อดีตอธิการบดีได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ด้วยมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจาก
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ทําให้เกิด
ความเห็นไม่ตรงกันของบุคลากรภายในที่มีหน้าที่และอาจมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับโครงการน้ี  ประกอบกับ
ผลกระทบของการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ปกติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย 
ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบและรายงานผลท่ีมีส่วนทําให้การบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสับสน ป่ันป่วน 
และไม่สามารถดําเนินการให้มีความราบร่ืนตามปกติได้  ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น  การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  จึงเป็นการบริหารในภาวะวิกฤตโดยรักษาการแทนอธิการบดี  ผู้ซึ่งบริหารงานภายใต้กรอบการ
ดําเนินงานที่อธิการบดีท่านก่อนหน้าได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  การบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใต้ 
ทีมบริหารรักษาการ  มีข้อจํากัดในการบริหารงานหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อสัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  หลายเรื่องที่คณะกรรมการ ฯ ได้แนะนําไว้จึงขาดความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ  เช่น  1) การเสริมสร้างความเป็นผู้นําของนักบริหารให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่   
2) ระบบการจัดเก็บเอกสารงานคดีและการรายงานเก่ียวกับคดีต่ออธิการบดี  3) การกําหนดแนวทาง 
มาตรการ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการเรียนการสอนและคุณภาพ
การศึกษา  4) การสร้างความชัดเจนในคํานิยาม เรื่อง “เมืองมหาวิทยาลัย”  “ความเป็นสากล”  “การเรียน
การสอนแบบ Active Learning”  “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ”  รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรกําหนด 
คําจํากัดความหรือคํานิยามเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนตรงกัน  5) ทบทวนหรือ
กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2559  และปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนน
สําหรับการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ใหม่  เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น  อีกทั้ง 
ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในบางกิจกรรม รายงานการดําเนินงานรอบ 
ครึ่งปีแรกฉบับน้ี  จึงมีตัวช้ีวัดบางตัวที่ยังไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 

 

คณะกรรมการ ฯ ตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงและข้อจํากัดหลายประการข้างต้นในการบริหาร
มหาวิทยาลัย  จึงเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่มหาวิทยาลัยจะต้องสรรหาอธิการบดีให้ได้โดยเร็ว 

 

ทั้งน้ี  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ 2559  จําแนกเป็น  2 ด้าน  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ก. ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
 

     
 

 

การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 23 ตัว  ประกอบด้วย  ตัวช้ีวัดหลักที่ไม่มีตัวช้ีวัดย่อย 18 ตัว  และตัวช้ีวัดหลักที่มี
ตัวช้ีวัดย่อย 5 ตัว  ซึ่งตัวช้ีวัดย่อยดังกล่าวมีจํานวนทั้งหมด 15 ตัว  มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ  และ 
มีระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
    ระดับคะแนน  สูงมาก  4.50 - 5.00 
 สูง  3.50 - 4.49 
 ปานกลาง 2.50 - 3.49 
 ตํ่า  1.50 - 2.49 
 ตํ่ามาก  1.00 - 1.49 
           ในการประเมินครั้งน้ีมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตามตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด  
และเปลี่ยนตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาอาจารย์ จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559  มีข้อมูลประกอบการประเมินตามตัวช้ีวัด ดังน้ี  1) ตัวช้ีวัดที่มี
ข้อมูลสมบูรณ์ สามารถประเมินผลได้ จํานวน 10 ตัวช้ีวัดหลัก และ 5 ตัวช้ีวัดย่อย  2) ตัวช้ีวัดที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ในรอบการประเมินน้ี แต่สามารถให้คะแนนตามข้อมูลที่มี จํานวน 8 ตัวช้ีวัดหลัก และ 5 ตัวช้ีวัดย่อย 
และ 3) ตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีข้อมูลประกอบการประเมิน จํานวน 5 ตัวช้ีวัดย่อย ซึ่งในการประเมินครั้งน้ีตัวช้ีวัดที่ยัง
ไม่มีข้อมูลจะประเมินในระดับคะแนนเท่ากับ 1 ไว้ก่อน โดยในตารางช่องระดับที่ได้จะใส่เครื่องหมาย * กํากับ
ไว้ด้วย เพ่ือให้ประเมินผลในภาพรวมได้ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉล่ีย 3.56  
(คะแนนเต็ม 5)  คิดเป็นค่าคะแนนรวมร้อยละ 71.20  โดยมีผลประเมินรายมิติ ดังน้ี 

 มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  อยู่ในระดับปานกลาง  คะแนนเฉล่ีย 3.24 
 มิติกระบวนการ  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.28 
 มิติการเรียนรู้และพัฒนา  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉล่ีย 3.52 
 มิติการเงินและงบประมาณ  อยู่ในระดับปานกลาง  คะแนนเฉล่ีย 3.20 

 

ผลการประเมินข้างต้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับตัวในด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  ดังเห็นได้จากการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การดําเนินงานด้านสหกิจที่เข้มแข็ง  ส่งผลให้ผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ
สูงขึ้น  นักศึกษา บุคลากร  ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    ในมิติด้านการเรียนรู้
และพัฒนา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยที่ต่อเน่ืองและ
หลากหลายรูปแบบ   ส่ งผลให้มีจํ านวนโครงการวิจัย  และได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
เพ่ิมมากขึ้น  ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น  แต่ทั้งน้ีมีอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
น้อยมาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ก็ตาม 

 

1.  ด้านการประเมินแบบสมดลุ 4 มิต ิ(Balanced Scorecard) 

ก. ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ผลการประเมินในแตล่ะมิติ (ตารางที่ 2)  

1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ด้วยตัวช้ีวัดทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบด้วย  1) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบัณฑิต   
2) ความเช่ือมั่นของนักเรียนต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  3) ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่  4) ผลงานที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตร  5) งานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์  6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานบริการวิชาการ และ 7) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในภาพรวม 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.24  โดยมีตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น คือ  
1) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตสูงขึ้น (ระดับคะแนน 4)  และ 2) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากขึ้น (ระดับคะแนน 5)  ทั้งน้ีมีตัวช้ีวัดที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในรอบการประเมิน
น้ี จํานวน 3 ตัวช้ีวัดหลัก  คือ  1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับคะแนน 5)   
2) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ (ระดับคะแนน 2)  และ 3) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้ย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ระดับคะแนน 3) 

 

2.  มิติกระบวนการ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ด้วยตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบด้วย  1) การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  2) การพัฒนาระบบและกลไก
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  3) การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  4) การพัฒนา
ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5) การบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  6) ระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  และ 7) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.28  โดยมีตัวช้ีวัด
ที่มีผลการดําเนินงานในระดับสูงมาก  คือ  1) การดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง (ระดับคะแนน 5)   
2) ระบบและกลไกในการผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ระดับคะแนน 5)  3) ระบบและกลไกในการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับคะแนน 5)  4) การมีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล (ระดับคะแนน 5)  และ 5) การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ดี (ระดับคะแนน 5) 

 
 

3.  มิติการเรียนรู้และพัฒนา ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน   
ด้วยตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัว  ประกอบด้วย  1) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  2) การพัฒนา
อาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ  3) การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  4) การนํา
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ 5) การเรียนรู้ 
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา ฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับสูง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.52  กล่าวคือ  1) ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ 
TQF  ทุกหลักสูตร (ระดับคะแนน 5)  2) มีการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและ
หลากหลายรูปแบบ   มีจํานวนโครงการวิจัยและได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยมากขึ้น (ระดับคะแนน 5)   
และ 3) ได้ดําเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง (ระดับคะแนน 5)  แต่มีตัวช้ีวัดบางตัวที่มีผลการดําเนินงานในระดับตํ่า  ได้แก่  1) อาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการมีน้อย  เมื่อเทียบกับอาจารย์ประจําทั้งหมด (ระดับคะแนน 1)  2) การไปอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ (ระดับคะแนน 1)  และ 3) การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (ระดับคะแนน 1)  
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในรอบการประเมินน้ี  
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4.  มิติการเงินและงบประมาณ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน  
ด้วยตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบด้วย  1) ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  2) ความสามารถใน
การแสวงหารายได้  3) การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  และ 4) งบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา   
ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.20  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานใน
ระดับสูงมาก  คือ  1) ความสามารถในการแสวงหารายได้ มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้ได้สูงกว่าประมาณ
การร้อยละ 28.48 (ระดับคะแนน 5)  และ 2) การจัดงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในสัดส่วน
จํานวนเงินมากขึ้นเมื่อเทียบกับงบดําเนินการ (ระดับคะแนน 5)  ทั้งน้ีตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานในระดับตํ่า  
คือ  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เกิดการใช้จ่ายจริงเพียงร้อยละ 35.15 เท่าน้ัน  ซึ่งตัวช้ีวัด 
ส่วนใหญ่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในรอบการประเมินน้ี  
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ตารางที ่2  ผลการประเมินแบบสมดลุ 4 มิต ิ
 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

การสนองตอบ 
ต่อผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ 25) 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการผลิตบัณฑิต  
1.1 นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบัณฑิต : ด้านคุณภาพของบัณฑิต 
1.2 นักศึกษา : ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.3 อาจารย์ : ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

2. ความเชื่อมั่นของนักเรียน ต่อการมาศึกษาที่ มวล.  
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
   2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ Admission ในปี           
          การศึกษา 2559 ไม่เกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเป็นร้อยละของ 
          นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 

 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

4. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปีงบประมาณที่ประเมิน ฯ  
 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน 
    อาจารย์ประจํา  
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หมายเหตุ   1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด     2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก     4  ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทางวิชาการ  
       6.1  งานอบรม สัมมนา 
       6.2   งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
       6.3  งานบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
       6.4  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานงานทะนุบํารุงศิลปะและ 
    วัฒนธรรม 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
 
 

 
2 
 

2.4 
 
 
 

 
 

2.0 
 

M 
 
 
 

 
 
L 

IB / C 
 
 
 
 

 
C 

3 
 
 
 
 

 
2 

75 
 
 
 
 
 

75 

 คะแนนรวม มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 3.24 25 16.20     
กระบวนการ 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

2. ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
 

3. ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

4. ระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
 

 
1* 
1* 
5 
5 
 

5 
 

4 
 

 5 
 

5 
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2 
2 
2 
 

4 
 

2 
 

 2 
 

2 

 
0.4 
0.4 
2.0 
2.0 

 

4.0 
 

1.6 
 

2.0 
 

2.0 

 
M 
M 
M 
M 

 

M 
 

L 
 

L 
 

L 

 
IB / L&G 
IB / L&G 
IB / L&G 
IB / L&G 

 

IB / F 
 

IB 
 

IB 
 

IB 

 
3 
3 
3 
3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 

 
77 
77 
78 
80 

 

81 
 

82 
 

83 
 

84 

หมายเหตุ   1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด    2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก     4  ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 



11 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

11 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 6. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
  

7. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

5 
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3 

4.0 
 
 

3.0 
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H 

F / IB / 
L&G 

 

F 

5 
 
 

5 

87 
 
 

88 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.28 25 21.40     
การเรียนรู้และ 
พัฒนา 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF (มคอ.3  
           มคอ.5 และ มคอ.7) ต่อรายวิชาทั้งหมด 
    ๑.๒ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
          ต่อรายวิชาทั้งหมด 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  
    ๒.๑ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    2.2 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
      ๒.3  ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ 
          ปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวน 
          พนักงานทั้งหมด        
    ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
          การปฏิบัติงานของหน่วยงาน    
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หมายเหตุ   1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด    2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก     4  ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
  

5 
 

3 
 

3.0 
 

H 
 

F / L&G 
 

4 
 

93 

 ๔. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
 

5. การเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. 
    ให้ความสนใจ/ห่วงใย 
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 คะแนนรวม มิติการเรียนรู้และพัฒนา 3.52 25 17.60     
การเงินและ  
งบประมาณ 
(ร้อยละ 25) 
 
 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ    
 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้  
 

3. การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
    

4. การจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 3.20 25 16.00     

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 3.56 100 71.20     
 

หมายเหตุ     1  ระดับที่ได้ คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
    2  น้ําหนัก คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
   3  คะแนนที่ได้ คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก 
    4  ระดับความเร่งด่วน   H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
    5  การสนับสนุน - มิติ F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective 
    6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  คือ  การให้ข้อพิจารณาถึงระดับความมีนัยสําคัญใช้มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale)   

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามลําดับ  คือ  5 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมาก,  3 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญปานกลาง,   
2 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสาํคัญน้อย,  1 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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2.  ด้านแผนงาน 
 
 

2.1  ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายในแผน 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  ประจําปีงบประมาณ 2559  เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอุดมปัญญา” โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี       
ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และใช้การจัดสรร
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ในลักษณะของการจัดทํา
แผนและงบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ประกอบด้วย    
6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  1) การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  2) การวิจัย  และ
บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  แข่งขันได้  และรองรับการพัฒนาประเทศ  3) การสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม  4) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติ
และแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้วยประชาคมอาเซียน  5) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  และ 6) การบริหาร
จัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน  โดยได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
จากสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  จํานวนทั้งสิ้น 1,401.91 ล้านบาท 
(แผนภาพที่ 1)  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 9 ตัว และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 17 ตัว  

สรุปได้ว่า  ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รวมผูกพัน)  745.73 ล้านบาท  เทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ 53.19 (มีงบประมาณผูกพัน 247.97 เทียบกับ
แผนคิดเป็นร้อยละ 17.69) และมีงบประมาณคงเหลือ 656.18 ล้านบาท  เทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ 46.81 
(แผนภาพที่ 2/ตารางที่ 3)  สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ได้ 5 ตัว  โดยมีผล 
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 2 ตัว  ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 2 ตัว  
และตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 1 ตัว  รวมทั้ง  สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับ 
กลยุทธ์ 10  ตัว  โดยดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 2 ตัว  ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
4 ตัว  และตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 4 ตัว (แผนภาพที่ 3 - 5/ ตารางที่ 4)  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี    
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 3  ผลการใช้งบประมาณ 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จ่ายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ล้านบาท 1,064.82 380.67 188.15 568.82 496.00 

%  35.75 17.67 53.42 46.58 

แผนงานจัดการศกึษา  
ล้านบาท 492.95 199.63 74.90 274.53 218.42 

%    40.50 15.19 55.69 44.31 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 446.11 148.19 105.23 253.42 192.69 

%    33.22 23.59 56.81 43.19 

แผนงานกิจการนกัศึกษา 
ล้านบาท 62.25 18.06 1.36 19.42 42.83 

%   29.02 2.18 31.20 68.80 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 2.37 1.07 - 1.07 1.30 

%   45.28 - 45.28 54.72 
แผนงานสนับสนนุการดําเนินงานเชิง
นโยบาย 

ล้านบาท 10.00 1.44 1.30 2.74 7.26 
%   14.44 12.97 27.41 72.59 

แผนงานสนับสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ล้านบาท 33.86 0.39 3.52 3.91 29.95 

%   1.14 10.39 11.52 88.48 
แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเลก็ของรัฐบาล 

ล้านบาท 12.15 10.39 1.66 12.05 0.10 
%   85.49 13.68 99.17 0.83 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 5.13 1.50 0.18 1.68 3.45 

%  29.18 3.55 32.72 67.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ล้านบาท 108.45 40.51 6.12 46.63 61.82 

%  37.36 5.64 43.00 57.00 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 
ล้านบาท 52.16 15.03 2.88 17.91 34.25 

%    28.82 5.51 34.34 65.66 

แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม   
ล้านบาท 49.29 25.10 2.39 27.49 21.80 

%    50.94 4.85 55.79 44.21 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
ล้านบาท 7.00 0.38 0.85 1.23 5.77 

%   5.41 12.19 17.61 82.39 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ล้านบาท 88.24 53.45 16.88 70.33 17.91 

%  60.58 19.13 79.71 20.29 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ล้านบาท 1.53 0.27 0.82 1.09 0.44 

%    17.91 53.69 71.60 28.40 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 83.92 52.95 15.19 68.14 15.78 

%    63.10 18.11 81.20 18.80 

แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม   
ล้านบาท 2.79 0.23 0.87 1.10 1.69 

%   8.30 31.00 39.31 60.69 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จ่ายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ล้านบาท 50.80 12.39 9.81 22.20 28.60 

%  24.38 19.30 43.68 56.32 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 18.58 6.29 6.56 12.85 5.73 

%    33.83 35.30 69.13 30.87 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ล้านบาท 0.80 0.20 - 0.20 0.60 

%    24.93 - 24.93 75.07 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  
ล้านบาท 26.60 5.47 2.90 8.37 18.23 

%   20.57 10.89 31.46 68.54 
แผนงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

ล้านบาท 3.42 0.26 0.27 0.53 2.89 
%    7.55 7.72 15.27 84.73 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 1.40 0.17 0.09 0.25 1.15 

%   12.01 6.07 18.08 81.92 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ล้านบาท 67.93 3.29 24.82 28.11 39.82 

%  4.86 36.53 41.39 58.61 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
ล้านบาท 66.83 3.10 24.60 27.70 39.13 

%    4.65 36.81 41.46 58.54 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 1.10 0.19 0.22 0.41 0.69 

%    17.51 19.53 37.03 62.97 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ล้านบาท 21.67 7.44 2.20 9.64 12.03 

%  34.31 10.18 44.49 55.51 

แผนงานด้านบริการท่ีมีรายรับ 
ล้านบาท 21.67 7.44 2.20 9.64 12.03 

%    34.31 10.18 44.49 55.51 

รวมงบประมาณประจําปี 2559 
ล้านบาท 1,401.91 497.75 247.97 745.73 656.18 

%  35.50 17.69 53.19 46.81 
รวมงบประมาณเฉพาะมหาวิทยาลัย
จัดสรร 

ล้านบาท 1,339.91 470.95 235.85 706.80 633.11 
%    35.15 17.60 52.75 47.25 

รวมงบประมาณรับเข้าระหว่างปี 
ล้านบาท 62.00 26.80 12.13 38.93 23.07 

%  43.23 19.58 62.81 37.19 
 

(ข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ณ วันที่ 19 เมษายน 2559) 
หมายเหตุ  ค่าร้อยละ คํานวณจากจํานวนจริง 
คํานิยาม    จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
    ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และงบประมาณท่ีหน่วยงานขอกันไว้เพ่ือใช้จ่าย  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 4  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
≥ 

100% 
≥ 50%  

< 100%  
<50% ไม่พบผล รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตให้มี 
อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด - 1 1 6 8 
% - 12.50 12.50 75.00  

เป้าประสงค์ท่ี 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 

ตัวชี้วัด - - - 2 2 

% - - - 100.00  

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น  
และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด - 1 1 1 3 
% - 33.33 33.33 33.34  

เป้าประสงค์ท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม" 

ตัวชี้วัด - - - - - 

% - - - - - 

กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะ
และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล  
การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม              

ตัวชี้วัด - - - 3 3 

% - - - 
 

100.00 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การวิจัย และบริการ
วิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 2 2 2  6 

%  33.33 33.33 33.34   

เป้าประสงค์ท่ี  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง และ/หรือเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้
เฉพาะทาง รองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด - 1 - - 1 

% - 100.00 - -  

กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 

% 100.00 - - -  

เป้าประสงค์ท่ี 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ตอนบน
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 จังหวัด  และการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1 - 1 - 2 

% 50.00 - 50.00 -  

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําท่ีสนองความต้องการท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ   

ตัวชี้วัด - 1 1 - 2 
% - 50.00 50.00 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 1 - 2 - 3 
%  33.33 - 66.67 -  

เป้าประสงค์ท่ี 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดข้ึน
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 

% 100.00 - - -  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 4 (ตอ่) 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย ≥ 100% 
≥ 50%  

< 100%  
<50% 

ไม่พบ
ผล 

รวม 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
และกับเครือข่ายภายนอก         

ตัวชี้วัด - - 2 - 2 

% - - 100.00 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้
ด้านประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด - 2 - 2 4 

%  - 50.00 - 50.00  

เป้าประสงค์ท่ี 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถ
สูงข้ึนในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     

ตัวชี้วัด - 1 - - 1 
% - 100.00 - -  

เป้ าประสงค์ ท่ี  7 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ ง ข้อ มูล 
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด - - - 1 1 
% - - - 100.00  

กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ              

ตัวชี้วัด - 1 - 1 2 
% - 50.00 - 50.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด 1 - - 2 3 
%  33.33 - - 66.67  

เป้าประสงค์ท่ี 8  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและ
ระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด - - - 1 1 

% - - - 100.00  

กลยุทธ์ท่ี 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 1 - - 1 2 
% 50.00 - - 50.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากร
และทุนของมหาวิทยาลัยเ พ่ือสร้างความม่ันคง
ทางการเงิน 

ตัวชี้วัด - 1 - 1 2 

%  - 50.00 - 50.00  

เป้าประสงค์ท่ี 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด - - - - - 
% - - -   

กลยุทธ์ท่ี  8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากร
ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  รวมถึงการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด - 1 - 1 2 

% - 50.00 - 50.00  

                   รวมตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 2 2 1 4 9 

%  22.22 22.22 11.11 44.44  

                       รวมตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด 2 4 4 7 17 

%  11.76 23.53 23.53 41.18  

                       รวมทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 4 6 5 11 26 

%  15.38 23.08 19.23 42.31  

(ข้อมูล : จากส่วนแผนงาน ณ วันที่ 26 เมษายน  2559) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 5  รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ท่ี 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ผ่านคร้ังแรกในรอบ 1 ปีต่อจํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด(1) 

ร้อยละ 90 N/A N/A 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ(2) 

ร้อยละ 85 N/A N/A 

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ 
3. ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษามีการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 60 32.41 54.02 

4. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ท่ีสําเร็จในแต่ละปี 

ชิ้นงาน 10 3 30.00 

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ(2) 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

เป้าประสงค์ท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม" 
กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม              
6. ร้อยละของบัณทิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด(2) 

ร้อยละ 50 N/A N/A 

7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด(1) 

ร้อยละ 60 N/A N/A 

8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านการจัดการ
ผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด(1) 

ร้อยละ 60 N/A N/A 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   การวิจัย และบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนา
ประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ/หรือเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง รองรับ
การพัฒนาประเทศ 
9. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์บริการวิชาการ แหล่ง
เรียนรู้เฉพาะทาง ท่ีสามารถผลิตความรู้และ/หรือบริการวิชาการที่ 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

ศูนย์/
แหล่ง 

8 6 75.00 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 5 (ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
10. ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน  
ท่ีสามารถทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือสามารถพัฒนาความรู้  
เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้านปาล์มน้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง 
ยางพารา ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและอาหารเพ่ือสุขภาพ ไม้ผล ข้าวพ้ืนเมือง     
และการท่องเท่ียว) ท่ีรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ     

- วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์/นักวิจัย) ร้อยละ 10 29.90 299.00 
- บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) ร้อยละ 1 2.30 230.00 

เป้าประสงค์ท่ี 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ตอนบน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 จังหวัดและการแข่งขันของประเทศ 
11. จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนท่ีได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาวิชาการ 

ชุมชน 15 19 127.00 

12.  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลต่อการ
แข่งขันของประเทศ 

เร่ือง 28 11 39.28 

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําท่ีสนองความต้องการท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ  
13. ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกท่ีส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม     

 - ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย ร้อยละ 15 11.68 79.89 
 - ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 1 1.35 134.62 

14. จํานวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  และเครือข่าย
อุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการสายรับใช้สังคม 

แห่ง 38 13 34.21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 
เป้าประสงค์ท่ี 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย 
15. ร้อยละของนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบท่ีเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมต่อจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 80 104.67 130.84 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือข่ายภายนอก         
16. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/และชุมชนรายรอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 5 33.33 

17. จํานวนหน่วย/โครงการ/กลุ่มท่ีทํางานด้านวิทยาการสุขภาพ
แบบสหสาขาวิชาชีพท่ีให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

หน่วย/
โครงการ/

กลุ่ม 

5 1 20.00 

 
 



23 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 5 (ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 
เป้าประสงค์ท่ี 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
18. สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด 

เร่ือง  0.25 0.22 88.00 

เป้าประสงค์ท่ี 7 มหาวิทยาลัยเป็นเหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
19. จํานวนการเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างองิข้อมูล/องค์ความรู้
ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย(1)    

คร้ัง 20,000 N/A N/A 

กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ              
20. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 
ในแต่ละปี 

โครงการ 20 17 85.00 

21. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา
ตามแผนในแต่ละปี(1) 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ท่ี 8  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
22. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบ BI ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ  ตามแผนในแต่ละปี(3) 

ร้อยละ 100 N/A N/A 

กลยุทธ์ท่ี 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
23. จํานวนนวัตกรรมท่ีเป็นกระบวนงานหรือระบบงานท่ีเกิดข้ึนจาก
การใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี 

กระบวนงาน
/ระบบงาน 

10 24 240.00 

24. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการนําเกณฑ์ EdPEx / TQA 
มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนในแต่ละปี(1) 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ท่ี 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี  8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
25. อัตราการเพิ่มข้ึนของกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 3 1.67 55.67 

26. การลดลงของอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานต่อหัว(3) ร้อยละ 5 N/A N/A 
 

(ข้อมูล : จากส่วนแผนงาน ณ วันที่ 26 เมษายน  2559) 
หมายเหตุ   
1. N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไม่ปรากฏข้อมูลท่ีใช้ได้กับกรณี 
หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ ณ เวลาท่ีจัดทํารายงาน 
2. ตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถรายงานผลได้   
  (1)   หมายถึง  ตัวชี้วัดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  รายงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
  (2)   หมายถึง  ตัวชี้วัดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   รายงานผลรอบไตรมาส 3 
  (3)   หมายถึง  ตัวชี้วัดท่ีผู้รับผิดชอบไม่รายงานผล 
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ะวิศวกรรมไม้
ย์บริการสุขภา
วิจัย และบุคล
กรรม (ด้านป
วพ้ืนเมือง  แล
ย์และนักวิจัย 
2 คน จาก 5

เป้าประสงค์ 4  

1

1

27 
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นงานตามตัว
 

จัย และบริก
ศ  มีงบประมา
รวมผูกพัน) เ

าลัยมีศูนย์คว
ระเทศ  ขับเค
พัฒนาทางกา
ป้าประสงค์ 1
สําคัญ ได้แก่  
ลิศเฉพาะทาง
มฟิสิกส์ย่ังยืนส
ที่ 2  (3) ศูน
ม้ ปีที่ 3 (5
พทางเทคนิค
ลากรสายสนับ
ปาล์มนํ้ามัน ก
ละการท่องเท่ี
 จํานวน 87 ค

520 คน  คิดเ

กลยุทธ์ 4

1

1

ทยาลัยวลัยลกัษณ

ัวชีว้ัด ประเ

การวิชาการ
ณหลังโอนเปลี
ทียบกับแผน

วามเป็นเลิศเ
ลื่อนโดยใช้กล
รเกษตรและอ

1 ตัวช้ีวัด  แล
   
 (Center o
สําหรับอุตสาห
นย์วิจัยความเป็
5) คลินิกเทคโ
การแพทย์มห

บสนุน ที่ทําวิจั
การเพาะเล้ียง
ยว) ที่รองรับ
คน  จาก 29
เป็นร้อยละ 2

สูงกว่า
ต้ังแต่ร
ตํ่ากว่า
ไม่ราย

เป้

ณ ์รอบครึ่งแรกข

เด็นยุทธศาส

รเพื่อเสริมส
ลี่ยนแปลงทั้งสิ

นร้อยละ 43.

เฉพาะทาง  
ลยุทธ์ “เสริ
อุตสาหกรรม
ละตัวช้ีวัดระ

of Excellen
หกรรมเกษตร 
ป็นเลิศด้านกุ้ง
โนโลยี มหาวิท
หาวิทยาลัยวลั
จัยเพ่ือสร้างคว
งกุ้ง ยางพารา
การพัฒนาด้า
1 คน  คิดเป็
.30 

าหรือเท่ากับร้อยล
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
าร้อยละ 50  
ยงานผลการดําเนิ

ป้าประสงค์/กลยุท

ของปีงบประมาณ

 
สตรท์ี ่2 

สร้างสังคมเ
สิ้น 108.45 
00 (แผนภา

 และเป็นศูนย
ริมสร้างศักยภ
การเกษตรขอ
ดับกลยุทธ์ 1

nce)  จํานวน
 ปีที่ 3  (2) ศูน
ง ปีที่ 3  (4) 
ทยาลัยวลัยลั
ัยลักษณ์ 
วามรู้ใหม่ หรือ
า ปศุสัตว์ พืช
านเศรษฐกิจสั
นร้อยละ 29

ละ 100  
ป

นงาน

ทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ั

ณ 2559 

เข้มแข็ง 
 ล้านบาท 
าพที่ 10)  

ย์บริการ/
ภาพความ
องภาคใต้ 
1 ตัวช้ีวัด  

น 6  ศูนย์ 
นย์ความรู้
 ศูนย์วิจัย
ักษณ์ของ

อสามารถ
ชสมุนไพร
ังคม และ

9.90 และ

ท้ังหมด 6 ตัว) 



 

รายงาน

เพื่อการ
กลยุทธ์ 
พัฒนาป
11)  พบ

วิชาการจ
ท่าพญา 
ชุมชนข้า
(10) ตํา
อําเภอร่อ
อําเภอปา
อําเภอร่อ
และ (19

สังคมท้ัง
คิดเป็นร้อ

 

นการติดตาม ตรว

เป้าป
พัฒนาภาคใ

 “เสริมสร้า
ระเทศ”  มีตั
บว่า  มีผลการ

1)  
จากมหาวิทยา
  (4) ตําบลบ้า
าวซ้อมมือ บ้า
บลเสือหึง  อํ
อนพิบูลย์  (1
ากพนัง  (1
อนพิบูลย์  (17
9)  เกษตรกรต

2)  มี
อาจารย์/นักวิ
อยละ 11.68

แผน

วจสอบ และประ

ประสงค์ที่ 4
ต้ตอนบนคร
างความเข้มแ
ตัวช้ีวัดระดับเป
รดําเนินงานที่ส
 มีชุมชนในภา
าลัย ทั้งหมด 
านเพิง  (5
านเพิง  (8) ชุ
อําเภอเชียรให
13) บ้านหลัง
15)  กลุ่มอนุรั
7) เกษตรกรต
ตําบลไสหมาก
มีผู้ใช้ระบบแล
วิจัย และบุคล
8 และมีบุคลา

นภาพที่ 12

เมินผลการดําเนิ

4  มีชุมชนต้น
อบคลุมพื้นที
ข็งเพ่ือเป็นสถ
ป้าประสงค์  
สําคัญ ได้แก่ 
าคใต้ตอนบน
  19 ชุมชน ไ
5) ตําบลปากพ
ชุมชนบ้านเขา
หญ่  (11) บ้า
อ้ายหมี ตําบล
รักษ์บ้านเขาวั
ตําบลบ้านตูล 
ก อําเภอเชียร
ละกลไกที่ส่งเส
ลากรสายสนับ
ากรสายสนับส

2  การจัดสร

 1.5

 83.9

2.79

28 

นนงานของมหาวทิ

นแบบในการ
ที่ 7 จังหวัด 
ถาบันอุดมศึก

  2 ตัวช้ีวัด  แ
 
นที่ได้รับประโ
ได้แก่  (1) ตํา
พูน  (6) องค์
าพระ อําเภอร
นทุ่งบก  ตําบ
ลวังอ่าง อําเภ
ัง อําเภอร่อน
 อําเภอชะอวด
รใหญ่ 
สริม สนับสนุน
บสนุน  มีอาจ
สนุน จํานวน 7

 

 
รรงบประมา

 
 
 

53

2
หน่ว
 
งบป

ทยาลัยวลัยลกัษณ

รถ่ายทอดเทค
และการแข่ง
กษาช้ันนําที่สน
และตัวช้ีวัดระ

ยชน์จากการ
าบลปากแพรก
การบริหารส่ว
รัตภูมิ  (9) ก
บลสามตําบล 
ภอชะอวด  (1
นพิบูลย์  (16)
ด  (18) เกษต

น และสร้าง แ
ารย์และนักวิจ
7 คน จาก 5

าณ ประเด็น

แผน

แผน

แผน

วย : ล้านบาท 

ระมาณรวมท้ังสิน้

ณ ์รอบครึ่งแรกข

คโนโลยีวิจัย 
งขันของประเ
นองความต้อ
ะดับกลยุทธ์ 2

ถ่ายทอดเทค
ก  (2) ตําบลข
วนตําบลปาก
กลุ่มนาข้าวแซ
 อําเภอจุฬาภ

14) บ้านแสงวิ
) คณะกรรมก
ตรกรตําบลบา

แรงจูงใจในกา
จัย จํานวน 3

520 คน  คิดเ

นยุทธศาสตร์

นงานกิจการนักศึก

นงานสนับสนุนการ

นงานบริการวิชากา

น 88.24 ล้านบา

ของปีงบประมาณ

  และบริการ
เทศ  ขับเคลื่อ
งการท้องถิ่น
2 ตัวช้ีวัด (แ

คโนโลยีและก
ขนาบนาก  (
พูน  (7) กลุ่ม
ซมดิน อําเภอ
ภรณ์  (12) บ้
วิมาน ตําบลค
การป่าชุมชนบ้
งศาลา อําเภอ

ารทํางานวิจัย
34 คน  จาก 
เป็นร้อยละ 1

 

รท์ี ่3 

กษา

รจัดการศึกษา

ารแก่สังคม

าท 

ณ 2559 

รวิชาการ 
อนโดยใช้ 
 และการ
ผนภาพที่ 

ารพัฒนา
(3) ตําบล
มวิสาหกิจ
อปากพนัง   
บ้านเขาวัง 
คลองน้อย 
บ้านเขาวัง 
อปากพนัง  

สายรับใช้
 291 คน  
.35 

 



รายงาน

 

 

นการติดตาม ตรว

แผนภ

แผนภา
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

0.5

1

1.5

2

เป้า

จํานวนตัวชีจํานวนตัวชีว้

ร้อยละ 

วจสอบ และประ

ภาพที่ 13  

าพที่ 14  ผ

17.91 

53.69 

28.40 

าประสงค์ 5

1

ชี้วัด วัด 

เมินผลการดําเนิ

  ผลการใช้จ่

ลการดําเนนิ

63.1

18.1

18.8

กลยุทธ์ 5

2

29 
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จา่ยงบประม
 

นงานตามตัว

0 

8

11

3

80 

60

รว
จา่
ผูก
คง

เป้าป

ทยาลัยวลัยลกัษณ

มาณ ประเด็

ัวชีว้ัด ประเ

8.30 

31.00

0.69 

สูงก
ต้ังแ
ตํ่าก
ไม่ร

วมผลการใช้จ่ายท้ั
ายจริงท้ังสิ้น  53
กพันท้ังสิ้น  16.8
งเหลือท้ังสิ้น  17

ประสงค์/กลยุทธ์ 

ณ ์รอบครึ่งแรกข

นยุทธศาสต

เด็นยุทธศาส

คงเ

ผูกพ

จ่าย

กว่าหรือเท่ากับรอ้
แต่ร้อยละ 50 ขึ้น
กว่าร้อยละ 50  
รายงานผลการดํา

การใช้จ่ายงบป

ท้ังสิ้น  70.33 ลา้
.45 ล้านบาท (ร้

88 ล้านบาท (ร้อย
.91 ล้านบาท (ร้

 (รวมตัวชี้วัดท้ังห

ของปีงบประมาณ

ตร์ที ่3 

สตรท์ี ่3 

เหลือ

พัน

ยจริง

อยละ 100  
นไป

าเนินงาน

ประมาณ 

านบาท (ร้อยละ 7
้อยละ 60.58) 
ยละ 19.13) 
้อยละ 20.29) 

หมด 3 ตัว) 
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79.71) 



 

รายงาน

มีสุขภา
ได้ใช้จ่าย
1 เป้าปร

มีสังคมสุ
ดูแลสุขภ
ภายในม
กลยุทธ์ 2
และชุมช
จากกลุ่มเ
ร้อยใจ ม
บําบัดโรค

นการติดตาม ตรว

ประเด็นยุท
พดีของสังค
ยงบประมาณ
ระสงค์ ดังน้ี 

 เป้าป
สุขภาพเกิดขึ้น
ภาพของนักศึก
หาวิทยาลัยแ
2 ตัวช้ีวัด (แผ
ชนรายรอบที่
เป้าหมาย  15
มวล. มีพนักง
คเรื้อรัง ไม่ต้อ

แผน

 26.60

วจสอบ และประ

ทธศาสตร์ที่ 
คม  มีงบประ
 (รวมผูกพัน)

ประสงค์ที่ 5 
นในชุมชนเค ื
กษา อาจารย์แ
และกับเครือข
ผนภาพที่ 14
ที่เข้าร่วมโครง
50 คน  คิดเป็น
งานสนใจเข้าร
องใช้ยา (SKT)

นภาพที่  15

 3.42

เมินผลการดําเนิ

3  สร้างคว
มาณหลังโอน
) เทียบกับแผ

  นักศึกษา  อ
รือข่ายสุขภา
และบุคลากรเ
ข่ายภายนอก

4)  พบว่า  มีผ
งการ/กิจกรร
นร้อยละ 104
ร่วม 62 คน 
)  มีบุคลากรส

5  การจัดสร

 1.40

30 

นนงานของมหาวทิ

วามเข้มแข็ง
นเปลี่ยนแปลง
ผนร้อยละ 79

 อาจารย์และบ
าพของมหาวิท
เชิงรุก และส่ง
”  มีตัวช้ีวัดร
ลการดําเนินง
รมด้านการดู
4.67  ประกอบ
 จาก 50 คน 
สนใจเข้าร่วม 

 
 

 
 
 
 

รรงบประมา
 
 
 
 
 

 1

ห
 
งบ

ทยาลัยวลัยลกัษณ

งของมหาวิท
งทั้งสิ้น 88.2
9.71 (แผนภ

บุคลากรได้รับ
ทยาลัย  ขับเ
งเสริมการสร้า
ระดับเป้าประ
งานที่สําคัญ ไ
แลสุขภาพอง
บด้วย  1) โคร
  คิดเป็นร้อย
95 คน  จาก

าณ ประเด็น

18.58

0.80

น่วย : ล้านบาท 

บประมาณรวมทั้ง

ณ ์รอบครึ่งแรกข

ทยาลัยสร้าง
4 ล้านบาท (
าพที่ 13) โด

บการดูแลสุขภ
เคลื่อนโดยใช้ก
างความสัมพัน
ะสงค์ 1 ตัวช้ีว
ด้แก่  มีนักศึก
งค์รวม ทั้งหม
งการ Happy 
ละ 124  แ
 100 คน  คิ

นยุทธศาสตร

แผนงานสนับสนุน

แผนงานกิจการนัก

แผนงานพัฒนาอง

แผนงานเตรียมคว
ประชาคมอาเซียน

แผนงานทะนุบํารุง
วัฒนธรรม

 

งสิ้น 50.80 ล้าน

ของปีงบประมาณ

งเสริมสุขภา
(แผนภาพที่ 1
ดยกําหนดเป้า

ภาพแบบองค
กลยุทธ์ “จัดร

นธ์ของเครือขา่
้วัด  และตัวช้ี
กษา/อาจารย์/
มดจํานวน 1
 Body  สุขภา
และ 2) โครง
คิดเป็นร้อยละ

รท์ี ่4 

นการจัดการศึกษา

กศึกษา

งค์กรและบุคลากร

วามพร้อมสู่
น

งศิลปะและ

นบาท 

ณ 2559 

าพสู่การ
12)  และ
าประสงค์  

ค์รวมและ
ระบบการ
ายสุขภาพ
ช้ีวัดระดับ 
/บุคลากร 

157  คน   
าพเต็มร้อย 
การสมาธิ
 95   

 



รายงาน

 

ร้อ

1

จาํ

นการติดตาม ตรว

แผนภ

แผนภาพ
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33

35

3

านวนตัวชี้วัด 

วจสอบ และประ

ภาพที่  16 

พที่ 17  ผล

สงค์ 6 เป้าปร

1

3.83 
24.

5.30

30.87 

75.

เมินผลการดําเนิ

  ผลการใช้จ

ลการดําเนนิ

ระสงค์ 7 ก

1

.93 20.5

10.8

.07 68.5
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จ่ายงบประม
 

นงานตามตวั

กลยุทธ์ 6

1

1

57 
7.55 

89

7.72 

54 
84.73

ทยาลัยวลัยลกัษณ

มาณ ประเด็

วชีว้ัด  ประ

 12.01 
 6.07

3 81.92 

รวม
จ่าย
ผูกพ
คงเ

เป้าประสงค

ณ ์รอบครึ่งแรกข

ด็นยุทธศาสต

เด็นยทุธศา

สูงกว่าหรือเท่ากับ
ต้ังแต่ร้อยละ 50
ตํ่ากว่าร้อยละ 5
ไม่รายงานผลกา

การใช้จา่
 

 
คง

ผูก

จ่า

มผลการใช้จ่ายท้ัง
ยจริงท้ังสิ้น  12.3
พันท้ังสิ้น  9.81 
เหลือท้ังสิ้น  28.6

ค์/กลยุทธ์ (รวมตั

ของปีงบประมาณ

ตร์ที ่4 

สตรท์ี ่4 

ับร้อยละ 100  
0 ขึ้นไป
50  
ารดําเนินงาน

ายงบประมาณ 

งเหลือ

กพัน

ายจริง

งสิ้น  22.20 ล้าน
39 ล้านบาท (ร้อ
 ล้านบาท (ร้อยล
60 ล้านบาท (ร้อ

ตัวชี้วัดท้ังหมด 4 

ณ 2559 

 
 

 

นบาท (ร้อยละ 4
อยละ 24.38) 
ะ 19.30) 
อยละ 56.32) 

 ตัว) 

43.68) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและโดดเด่นในประชาคม
อาเซียน  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 50.80 ล้านบาท (แผนภาพที่ 16)  และได้ใช้จ่าย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 43.68 (แผนภาพท่ี 16) โดยกําหนดเป้าประสงค์ 2 
เป้าประสงค์ ดังน้ี 

เป้าประสงค์ที่ 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  1 ตัวช้ีวัด   (แผนภาพที่ 17)  พบว่า  มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่  อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ
ฐานข้อมูล Scopus รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 65 บทความ  จากอาจารย์ 291 คน    

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
ขับเคลื่อนโดยใช้กลยุทธ์ “ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ”  มีตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  1 ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัวช้ีวัด (แผนภาพที่ 17)  พบว่า  มีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ คือ   มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับ
สถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ จํานวน 17 โครงการ  ประกอบด้วย   

1)  โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound 
Exchange Student)  7 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่  (1) นักศึกษา University of Bengkulu ประเทศ
อินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมภายใต้สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  (2) นักศึกษา 
State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกสอนภาษา
อินโดนีเซีย (Indonesian Teaching Practicum Program)  (3) นักศึกษาฝึกงาน Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ฝึกงานในหลักสูตรอาเซียนศึกษา  (4) นักศึกษา Edith Cowan University 
(ECU) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านการพยาบาลของประเทศไทย (Nursing Practicum 
Program)  (5) นักศึกษาฝึกงาน Salzburg University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย ศึกษาวิจัย
ระยะสั้น ภายใต้ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  (6) นักศึกษาฝึกงานจาก 
The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาระยะสั้นในสํานักวิชาแพทยศาสตร์ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลสิชล  (7) โครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM 
Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in Political Science" ระหว่างมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์กับ Universiti Putra Malaysia เป็นค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two ways camp)   

2) โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปต่างประเทศ 
(Outbound Exchange Student)  5 โครงการ  ได้แก่  (1) โครงการ In-Country Program ประจําปี
การศึกษา 2558 จัดส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ University of Malang เมืองมาลัง  ประเทศอินโดนีเซีย  
เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  (2) โครงการ In-Country ในหลักสูตรอาเซียน สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2558 จัดส่งนักศึกษา ไปศึกษาภาษามลายู ณ  University Malaysia Perlis (UniMAP) 
เมืองเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  (3) โครงการ In-Country Program 
ประจําปีการศึกษา 2558 จัดส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ Hai Phong University เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 
เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  (4) โครงการ In-Country Program ประจําปีการศึกษา 2558 จัดส่ง
นักศึกษาไปศึกษา ณ Chongqing University  ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  (5) โครงการ
ค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน” มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  1 ตัวช้ีวัด  และ
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัวช้ีวัด (แผนภาพที่ 20)  พบว่า  มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี  รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ  2559  มีจํานวน  
24 กระบวนงาน/ระบบงาน  ได้แก่  1) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและสุขภาพจิตสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
2) การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการออนไลน์  3) ระบบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
4) การวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร WJST ด้วยวิธี Scientometric ปี ค.ศ. 2010 - 2015  5) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร  6) ระบบประเมินความพึงพอใจวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์  7) ระบบแจ้ง
เตือนอุณหภูมิห้องคอมพิวเตอร์หลัก  8) การทําเหมืองข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
9) การพัฒนาระบบโรงพยาบาลนําร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1  10) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้งานและการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในหอพักนักศึกษา  11) ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online  
12) การจัดทําระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา Online  13) Self Service (เฟสแรก) เป็นการจัดทํา
เครื่องบริการอัจฉริยะพร้อมระบบ Self Service ที่ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย  14) การพัฒนา
ระบบบันทึกตารางสอนหลักสูตรออนไลน์  15) การพัฒนาระบบการบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาค
การศึกษาผ่านเว็บไซต์  16) การพัฒนาระบบสํารองที่น่ังออนไลน์สําหรับบริการการศึกษา  17) ระบบ
สารสนเทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  18) การจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “อย่างฉลาด”  
19) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน  20) โครงการบัตรสมาชิก Privilege card บัตรสิทธิพิเศษ
เพ่ือคนพิเศษ  บัตรผ่านระบบสะสมแต้มคะแนน เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้ใช้บริการมากขึ้น  21) โครงการ WU 
Timeline : หอจดหมายเหตุ ความทรงจํา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  22) โครงการคลังภาพ  23)  โครงการ CLM 
Tips โดยการผลิตคลิปความยาวไม่เกิน 5 - 15 นาที และ 24) โครงการบริหารจัดการคลังพัสดุและให้บริการ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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การดําเนินงานที่สําคัญ  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 1.67    

 

อย่างไรก็ดี  จากข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงาน  ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ
2559  คณะกรรมการ ฯ พบว่า  การดําเนินงานในหลายเร่ืองที่สําคัญมีผลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่า   
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ  เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่น  1) จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ที่สําเร็จในแต่ละปี  2) จํานวนผลงานวิจัยและ
ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลต่อการแข่งขันของประเทศ  3) จํานวนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน  
และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้
สังคม  4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่จัดให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ชุมชนรายรอบ  5) จํานวนหน่วย/โครงการ/กลุ่มที่ทํางานด้านวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่
ให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็นต้น  รวมทั้ง  มีตัวช้ีวัดที่ดําเนินการแล้วแต่ไม่
สามารถรายงานผลในรอบคร่ึงแรก  เช่น  1) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบ Business 
Intelligence : BI ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ ตามแผนในแต่ละปี   
2) การลดลงของอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่อหัว  เป็นต้น  และมีตัวช้ีวัดที่ไม่สามารถรายงานผลได้ 
จํานวน 11 ตัว  เน่ืองจากไม่ถึงช่วงเวลาที่จะรายงานผลและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รายงานผล 
 

    
 

 
 

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การควบคุม
ภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เป็นต้น   

คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและ 
มีประสิท ธิภาพ   และบริหารจั ดการมหาวิทยาลั ยให้บรรลุ วิสั ยทั ศน์  “มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์   
เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”  โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
๑๐ หลัก  ประกอบด้วย  

๓.๑  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  โดยกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวไว้อย่างชัดเจน  มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  และจัดให้มีการสื่อสาร  ช้ีแจง  ทําความเข้าใจเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
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๓.๒  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ
ยึดมั่นในนโยบาย  “รวมบริการประสานภารกิจ”  และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

๓ .๓  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานให้บริการ 
ทุกหน่วยงาน  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง 
การให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ  รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้นําปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
มาบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    

๓.๔  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส  และจัดให้มีระบบการทําข้อตกลงผลงาน 
ก่อนการปฏิบัติงานระดับบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกครึ่งปี  สําหรับความรับผิดชอบ
ด้านสังคม  มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะ “เป็นหลักในถ่ิน” โดยสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นําความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน   

๓.๕  หลักความโปร่งใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน  ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น  การเวียนแจ้งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย 
ผ่านระบบ e-Office  อินทราเน็ต  แจ้งข่าวสารภายนอกผ่านเว็บไซต์  และการติดประกาศ  เป็นต้น  นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระ  ทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และการตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน   

๓.๖  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย  
มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอก  มีระบบเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ได้แก่ 
การประชุมสภาวิชาการ  การเสวนาคณบดีร่วมกับผู้อํานวยการศูนย์/สถาบันที่เก่ียวข้อง  การประชุมที่ประชุม
บริหาร  การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  คณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน  การประชุม
คณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นต้น   

๓.๗  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  อธิการบดีกระจายอํานาจการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยการมอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  เช่น  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ   
การมอบอํานาจเก่ียวกับการเงิน  การมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  เป็นต้น  พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบ  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการมอบอํานาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  และ
มีการทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การมอบอํานาจเพ่ือความเหมาะสมเป็นครั้งคราว   

๓.๘  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารและ
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  และสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น  หนังสือเวียน  ประกาศ  การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น 

๓.๙  หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
จัดการ  โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับเดียวกัน  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยยึดระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเดียวกัน   
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๓.๑๐  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น   
เปิดช่องทางการส่ือสาร ไขข้อข้องใจ เสนอแนะ และติชมเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือรับทราบข้อมูลร่วมกันทั้งผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการ 
ที่ดี  ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้    
โดยรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร “WALAILAK for All - วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน”  
ซึ่งประกอบด้วย  
            W = Wisdom : มุ่งสู่ปัญญา   
  A  = Advancement : ล้ําหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
  L  = Loyalty : มอบใจให้องค์กร 
  A  = Altruism : เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
  I   = Integrity : ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ 
  L  = Lean : กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า 
  A  = Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K  = Knowledge : ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน 

 
 
 

     

 

คณะกรรมการ ฯ ได้สอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามโครงสร้างอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารงานระบบบริหารความเสี่ยงและได้ดําเนินการตามผังกระบวนการดําเนินงานระบบบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Work Flow) ที่กําหนดไว้  โดยมีผลการดําเนินงานในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ 2559  ดังน้ี 

4.1  ผลการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยได้ทบทวนข้อมูลการระบุความเสี่ยง  

ประเมินความเสี่ยงกําหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงและตัวช้ีวัดมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกัน  ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  ได้เสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงที่นําเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เน่ืองจากเห็นว่า
ความเสี่ยงส่วนที่เหลือที่ระบุไว้บางเรื่องลดลงจนยอมรับได้แล้ว  บางเรื่องในปัจจุบันกลายเป็นปัญหา เป็นต้น  
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานหลัก (Roadmap) สําหรับขับเคลื่อนกระบวนการทํางานตาม
ระบบงานบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเป็นหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งได้
ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และมีแผนจัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติเพ่ือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอีกครั้ง  ทั้งน้ี  ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559  
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

 
 

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 
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4.2  การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 
การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง จําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 

จํานวน 7 กรณี ได้แก่  1) การสํารองข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล  2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ   
3) การประกันภัยสถานที่ อุปกรณ์หลัก เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  4) ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินลงทุน
และนโยบายการลงทุน  5) การจัดการขยะ  6) การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ ฯ และ 7) ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  สรุปผลการสอบทานได้ดังน้ี 

 

ความเสี่ยง/มาตรการบรหิารความเส่ียง ผลการสอบทาน 
1.  การสํารองข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล   

1.1  ศึกษาข้อมูล  วิ เคราะห์  เปรียบเทียบ  
การจัดทํา Second Site ในกรณีการหาสถานที่เช่า
จากเอกชนภายนอกกับการจัดหาสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัย  (คํ า นึงถึ งงบประมาณที่ ใ ช้  และ 
ความปลอดภัยของข้อมูล) และคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสม 
 
 

1.2  ดําเนินการ จัดทํา Second Site เพ่ือสํารอง
ข้อมูล 
 

      
1.  มหาวิทยาลัยได้เลือกใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 (B8)   เป็นสถานที่สํารองข้อมูลแห่งที่ 
2  (Second Site)   เพ่ือสํารองข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัย  บนเครื่อง Server Backup  ขนาด 10 
เทระไบต์  (TB) ผ่านเครือข่ายความเ ร็วสู งผ่ าน
สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกที่ความเร็ว 10 Gbps   

2.  ข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีได้สํารองตามมาตรการ
การสํารองข้อมูลขั้นสูงสุด  ได้แก่  ข้อมูลระบบ
งบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี (MIS)  ข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  ข้อมูลระบบทะเบียน
นักศึกษา  ข้อมูลระบบห้องสมุด  และข้อมูลระบบ
บริหารและจัดการครุภัณฑ์  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมระบบ
สารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย   

ทั้งน้ี  การดําเนินการดังกล่าวเป็นการสํารอง
เฉพาะข้อมูล (Data) ไม่รวมระบบสารสนเทศ/
โปรแกรมจึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
สารสนเทศได้หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน   

2.  แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ   
จั ด ทํ า แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น ด้ า น ภั ย พิ บั ติ  จํ า น ว น  

2 เหตุการณ์ ได้แก่ อุทกภัย/วาตภัย และอัคคีภัย  
และขอความเห็นชอบแผน ฯ จากอธิการบดี 

    
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัย

พิบัติไม่แล้วเสร็จตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้  
ทั้งด้านอุทกภัย/วาตภัยและอัคคีภัย  รวมท้ังไม่ได้
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์  ทั้งน้ี หาก
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจทําให้เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพย์สินได้ 

3.  การประกันภัยสถานที่ อุปกรณ์หลัก เครื่องจักร
หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง   

3.1  แต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สิน 
เง่ือนไขและรายละเอียดในการดําเนินการประกันภัย

      
       

1.   มหาวิทยาลัยไ ด้แ ต่ง ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาทรัพย์สินเง่ือนไขและรายละเอียดในการ
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ความเสี่ยง/มาตรการบรหิารความเส่ียง ผลการสอบทาน 
และคัดเลือกผู้ประกอบการประกันภัย”   

3.2  ประเมินมูลค่า  สถานที่  อุปกรณ์หลัก 
เครื่องจักรและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาคาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 
อาคารบริหาร  และอาคารไทยบุรี  

3.3  ดําเนินการประกันภัย 

ดําเนินการประกันภัยและคัดเลือกผู้ประกอบการ
ประกันภัย  

2.  คณะกรรมการ ฯ ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
โดยคณะกรรมการโดยเลือกทําประกันภัยอาคาร 9 หลัง  
ด้วยทุนประกันรวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท   

3.  มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ผลปรากฏว่า  บริษัท
ทิพยประกัน  จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
ด้วยราคาเบ้ียประกันภัน จํานวน 103,130.88 บาท  
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี  ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  
2559 (เวลา 16.00 น.) สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 
2560 (เวลา 16.00 น.) 

4.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน 
4.1  นําเสนอ กรอบวิธีการ ข้อกําหนด การศึกษา

ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สนิ ฯ 

4.2  หาแนวทางในการกํากับดูแลโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยลงทุน (โครงการหารายได้) ที่ประสบ
ปัญหาหรือสภาวะขาดทุน 

       
1.  มหาวิทยาลัยได้จัดทําเป็นคู่มือการจัดทํา

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน   
 
2.  มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานทางการเงินของ

หน่วยงาน/โครงการหารายได้ (12 กองทุน) โดย
เปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 
และได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการ ดํ า เ นินงาน เปรี ยบ เที ยบ  5  ปี   ต้ั งแ ต่
ปีงบประมาณ 2554 - 2558       

ทั้งน้ี  ไม่พบข้อมูลในการกําหนดแนวทางในการ
กํากับดูแลโครงการที่ประสบปัญหาหรือสภาวะขาดทุน 

5.  การจัดการขยะ   
5.1  ขยะทั่วไป  ปรับปรุงแก้ไข TOR ในการจัด

จ้างเหมาบริการเก็บและกําจัดขยะ ให้มีความรัดกุม
และติดตาม ควบคุมการดําเนินการของผู้รับเหมา
อย่างเคร่งครัด   

5.2  ขยะมีพิษ ขยะติดเช้ือและของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ  

5.2.1  พัฒนาระบบความปลอดภัยในการ
กําจัดขยะ ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบเตาเผา 
ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง (โครงการพัฒนาระบบ
เตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง) และทดลองใช้งานเตาเผา 

5.2.2  ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ของเตาเผาขยะ หลังจากปรับปรุง

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการดังน้ี 
1.  ขยะทั่วไป  มหาวิทยาลัยได้จัดทําข้อกําหนด

และรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการเก็บและกําจัด
ขยะ (TOR) ในการจัดจ้างคร้ังใหม่ให้มีความรัดกุม   

2.  ขยะติดเช้ือ  ขยะอันตรายและของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงซ่อมแซม
และพัฒนาระบบเตาเผา จนกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
และทดลองใช้งานเตาเผาแล้ว  พร้อมทั้งได้ทําการ
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 3 รายการ  
พบว่า  ผลการทดสอบปริมาณฝุ่นละออง (TSP)  ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  และออกไซด์ของก๊าซ
ไนโตรเจน (NOX เช่น NO2)  ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ความเสี่ยง/มาตรการบรหิารความเส่ียง ผลการสอบทาน 
ซ่อมแซมระบบเตาเผาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว รวมท้ังได้ศึกษาผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ร่วมกับ

หน่วยงานท้องถิ่น อบต .ไทยบุรี  และเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติขยะติดเช้ือ   

6.  การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ 
ดําเนินการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระยะเร่ิมแรก  (คลินิกปฐมภูมิ) : มีการปรับปรุง
โครงสร้างอาคารบางส่วนเพ่ือแบ่งพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ
ให้เป็นสัดส่วน  กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนตาม
ความสมัครใจ (สิทธิข้าราชการ/จ่ายค่ารักษาพยาบาล
เอง) คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 
2559 

      
มหาวิทยาลัยใช้อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ  

ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์  เพ่ือให้บริการด้าน
การแพทย์ในลักษณะคลินิกปฐมภูมิ  ในปีงบประมาณ  
2559   การปรับปรุงโดยรวมยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  2559   

7.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
นักศกึษาในมหาวิทยาลัย   

7.1  ด้านอุบัติเหตุ 
7.1.1  จัดทําประกาศ กําหนดบทลงโทษ

ให้สอดคล้องกับกฎหมายเปรียบเทียบปรับและบันทึก
พฤติกรรมเกี่ยวกับการขับขี่และการใส่หมวกนิรภัย 

7.1.2  จัดทําสื่อรณรงค์เก่ียวกับการขับขี่
และการใส่หมวกนิรภัย/ประกาศให้ทราบบทลงโทษ 

7.1.3  ป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยง
ภายในมหาวิทยาลัย 

- เร่งรัดบังคับคดี ย้ายครอบครัว
ราษฎรออกจากพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

-  ต้ังคณะทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหา
สัตว์เลี้ยง โดยมี ผู้แทนจากจังหวัด กองทัพภาคที่ 4 
เป็นตัวแทน 

-  จัดชุดลาดตระเวน ดูแลป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่บนเส้นทางจราจรหลักของนักศึกษา 

 
7.1.4  ออกประกาศรองรับการดําเนินงาน

ในเรื่อง การประกันอุบัติเหตุให้ถูกต้อง 
7.1.5  การปรับปรุงระบบจราจร 

-  การปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องหมายจราจร 

     มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงแล้วในปีงบประมาณ 2558  และได้
ดําเนินการต่อเ น่ืองในปี  2559  โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1.  ส่วนกิจการนักศึกษาได้นําเสนอแนวทางการ
กําหนดบทลงโทษกรณีการขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย  
ซึ่งผู้บริหารได้แนะนําให้ทําการประชาสัมพันธ์แก่
นักศึกษาและบุคลากรก่อนประกาศใช้ รวมทั้งได้ทํา
ข้อตกลงความร่วมมือนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัยสวม
หมวกนิรภัย 100 % และการบรรยายให้ความรู้ 
ด้านการขับขี่ปลอดภัย 

2.  จัดทําสื่อป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และ
ป้ายประกาศให้ทราบมาตรการลงโทษ ติดต้ังใน
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยร่วมกับอําเภอท่าศาลา 

3.  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสัตว์เลี้ยง  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2558  
โดยได้จัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง  เพ่ือพิจารณาแผนแก้ปัญหา 
วัวเร่งด่วนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  แผน
กําหนดเขตผ่อนปรนใช้เลี้ยงวัวช่ัวคราว  และแผนการ
เฝ้าระวังวัว  ซึ่งคณะทํางาน ฯ ได้ดําเนินการตาม
แผนการแก้ไขปัญหาวัวเร่งด่วน ฯ เรียบร้อยแล้ว  
ส่วนแผนอ่ืน ๆ ยังไม่ได้ดําเนินการ  
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ความเสี่ยง/มาตรการบรหิารความเส่ียง ผลการสอบทาน 
-  ศึกษาข้อมูลจุดเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน 
-  จัดทําสื่อรณรงค์ให้ความรู้การ

ขับขี่ปลอดภัย 
-  จัดทําป้ายเตือน ป้ายแนะนํา ป้าย

บังคับให้ผู้ใช้รถ   ใช้ถนนได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
-  จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการ

ใช้รถใช้ถนน และการขับขี่ที่ปลอดภัยแก่นักศึกษาทุกคน 
-  จัดระบบและส่งเสริมการใช้รถ

บริการกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนรถส่วนบุคคล 

4.  จัดทําประกาศแนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือ
นักศึกษาผู้ประสบภัยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ โดย
มหาวิทยาลัยจัดทําประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม)  สําหรับ
นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจ่ายเบ้ียประกันภัยรายปีตาม
จํานวนนักศึกษา ในอัตราไม่เกิน 150 บาท/คน  ซึ่งได้
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2558 

5.  การปรับปรุงระบบจราจร 
5.1  ได้จัดกิจกรรมทาสี/ตีเส้น  โดยได้รับ

ความร่วมมือนักศึกษาจิตอาสาทาสีตีเส้นจราจร
บริเวณอาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ อาคารบริหาร 
และหอพักพร้อมจัดทําป้ายเตือนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
เขตหอพัก 4 จุด   

5.2  จัดศึกษาข้อมูลจุดเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนโดยร่วมกับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์ ไปนําเสนอในที่ประชุม
โครงการนครปลอดภัย ฯ  

5.3  จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย  โดย
วิทยากรจากสํานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสถานีตํารวจภูธรท่าศาลา 

5.4  จัดประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาให้ใช้รถร่วมบริการกลางของมหาวิทยาลัย   

7.2  ด้านยาเสพติด 
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

พ้ืนที่รายรอบมหาวิทยาลัย  
-  จัดต้ังหน่วยที่รับผิดชอบและกวดขัน

เฝ้าระวัง เรื่องยาเสพติดในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
-  ประสานหน่วยงานภายนอกในการ

จัดระเบียบสังคม 

1.  มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติดประจํ ามหาวิทยาลั ย  
ดําเนินการต้ังจุดตรวจ  กวดขันเฝ้าระวัง  สุ่มตรวจ
ปัสสาวะนักศึกษากลุ่มสุ่มเสี่ยงที่เก่ียวข้องยาเสพติด 
เดือนละ 3 ครั้งและตรวจเยี่ยมหอพัก     

2.  มหาวิทยาลัยมีประกาศแต่งต้ังคณะทํางาน
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  รวมท้ังได้ประสานศูนย์ควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชออกตรวจสถานบริการ
ร้านขายเหล้า  และหอพักโดยคณะทํางาน ฯ ประชุม
คณะทํ างานเพ่ื อจั ดระเบี ยบสั งคมรายรอบพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

7.3  ด้านการโจรกรรม 
การติดต้ังกล้องวงจรปิด (งบประมาณ 

200,000 บาท) 
-  ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง 

มหาวิทยาลัยได้ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม
บริเวณโรงจอดรถนักศึกษาในเขตหอพักทั้ง 13 หอ
และบริเวณห้องประชุมใหญ่ไทยบุรี   รวมท้ังได้จัดหา
อุปกรณ์ทดแทนในกรณีกล้องชํารุด   
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ความเสี่ยง/มาตรการบรหิารความเส่ียง ผลการสอบทาน 
-  การจัดระบบบํารุงดูแลรักษากล้อง ฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
-  ประสานความเข้าใจกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง กรณีทรัพย์สินสูญหายหน้าห้องสอบ 

ทั้งน้ี  ยังมีจุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
เช่น  บริเวณถนนทางเข้าด้านทิศตะวันออกของ
อาคารลักษณานิเวศ 1  และอาคารกิจกรรม  เป็นต้น 
     ได้ประสานแจ้งงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัย  และมอบหมายช่างเทคนิคประจํา
ห้องสอบ  รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ  
ช่วยกันสอดส่อง  ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณห้องสอบ   

7.4  ด้านสุขอนามัย 
ดํา เ นินการให้คัดกรองด้านสุขภาพให้

ครอบคลุมนักศึกษาทุกคน เ พ่ือป้องกันเก่ียวกับ
โรคติดต่อ 

 

     
มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบสํารวจประวัติด้าน

สุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เ พ่ือ 
คัดกรองติดตามดูแลใกล้ชิด (อยู่ระหว่างประมวลผล) 

 

จากการดําเนินการข้างต้น  พบว่า  มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงระดับสูง
และจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วนไว้ทุกกรณี  และได้ดําเนินตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ทุกมาตรการ 
แล้วเสร็จ 2 กรณี  ได้แก่  การประกันภัยสถานที่  อุปกรณ์หลัก  เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ส่วนอีก 5 กรณี อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
มาตรการ  ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยง  เน่ืองจาก  ขาดการกํากับ
ติดตามให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  ส่งผลให้แผนการบริหาร
ความเสี่ยงระดับสูงที่ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ปลายปี 2559  ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ    
 

ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรกําชับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงทุกระดับให้ดําเนินการตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงที่กําหนดไว้โดยด่วน  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

 
 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยจัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญ  เช่น  การเงินและบัญชี  
การพัสดุ  การบริหารบุคคล  เป็นต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ได้ประสิทธิผล และ
ประหยัด  โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่  และ
เสนอแนะกรณีพบว่าไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม  ทั้งน้ี หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบจากผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลที่มีอยู่  และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   เพ่ือวางแผนการตรวจสอบระบบงาน/
งาน/โครงการต่าง ๆ  โดยในปีงบประมาณ 2559  หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้คําปรึกษาการดําเนินการกรณี
ปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดทํา
รายงานเสนอคณะกรรมการ ฯ รวมถึงประสานและอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่เข้าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเรื่อง
ร้องเรียนโครงการดังกล่าว  นอกจากน้ี  หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการศูนย์กีฬา
และสุขภาพ  และระบบพัสดุ  โดยได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นที่ต้องแก้ไข 

5.  ด้านระบบการควบคมุภายใน 
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ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม ต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและอธิการบดีแล้ว   
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบแล้วทั้งหมด  ประกอบด้วย 

 

5.1  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการศูนย์กีฬา ฯ ในประเด็นมี 

“ความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิชาการ และการบริการได้หรือไม่น้ัน  พบว่า 

 

ผลการตรวจสอบ 
โครงการศูนย์กีฬา ฯ มีความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอนในบางส่วน  

ได้แก่  1) มีแผนการให้บริการทางด้านกีฬา  และแผนดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
กีฬาให้พร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกภาระงานของหน่วยงาน  และได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  2) บุคลากรมี
ทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านกีฬาเพียงพอ ครอบคลุมกิจกรรมการกีฬาทุกด้าน  3) สนามและอุปกรณ์/เครื่องมือกีฬา
ส่วนใหญ่พร้อมใช้งาน  แต่พบว่า สระว่ายนํ้า  ห้องอบไอนํ้าหญิง  ไม่พร้อมใช้งาน  ส่งผลให้ไม่พร้อมให้บริการ และ
สนับสนุนการเรียนการสอนของโครงการศูนย์กีฬา ฯ  ทั้งน้ี โครงการศูนย์กีฬา ฯ ไม่มีรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจ  โดยมีประเด็นเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี 

 

ประเดน็เสี่ยง ข้อเสนอแนะ 
1.  ไมม่ีแผนซอ่มบํารุงรักษาสนาม และอุปกรณ์/ 

เครื่องมือกีฬา  
 

1.  ควรจัดทําแผนซ่อมบํารุงรักษาทั้งระยะสั้น 
และระยาว และกํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

2.  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบํารุงรักษา  
สาเหตุจากวิเคราะห์รายการเพ่ือขอต้ังงบประมาณผิด
ช่องทาง 

2.  ควรกํากับดูแลให้การเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ  
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

3.  การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากความไม่พร้อมของสนาม    

3.   ควรเ ร่งแจ้ งซ่อมสนาม  และอุปกรณ์/ 
เครื่องมือกีฬาที่ชํารุด  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4.  ผู้บริหารขาดข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพระบบงาน  และวัดประสิทธิภาพของการ
ทํางาน 

4.  ควรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ  โดยสรุปให้เห็นขอ้มูลผลการประเมิน
เชิงสถิติในภาพรวม  พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
จากการดําเนินงานอย่างชัดเจน  และนําแจง้ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือนําผลไปปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

 
5.2  ระบบพัสดุ   

หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบพัสดุของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีตกลงราคาในอํานาจของหน่วยงาน  และกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ 
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ผลการตรวจสอบ 
 

ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาใน

อํานาจหน่วยงานและกรณีจําเป็นเร่งด่วนดําเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ 

- ไม่ม ี- 

2.  มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการควบคุม
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ไม่ม ี- 

3.  การปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้  
ในส่วนการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณี
จําเป็นเร่งด่วน พบว่าได้ปฏิบัติตามกระบวนการ
ควบคุมที่วางไว้  แต่กรณีการจัดซื้อในอํานาจของ
หน่วยงาน  มีบางส่วนที่ ไม่ได้ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมที่วางไว้  ได้แก่  หน่วยงานผู้ซื้อหรือจ้าง
จัดทํารายงานผลการตรวจรับล่าช้า  และกระบวนการ
สอบทานเอกสารรายงานผลการจัดซื้อหรือจ้างไม่
รอบคอบ  สาเหตุเน่ืองจากผู้รับผิดชอบขาดความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้  
มีความเสี่ยงให้การดําเนินการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธี 
ตกลงราคา ในอํานาจของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
เสียหายขาดความน่าเช่ือถือ 

1.  ส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชีควร
สื่อสารและทําความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
ตามกระบวนการควบคุมที่วางไว้  ได้แก่  การจัดทํา
รายงานผลการตรวจรับทันทีที่ เสร็จภาระงาน  
ตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของรายงานผล
การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในอํานาจของ
หน่วยงาน กรณีราคาไม่เกิน 20,000 บาท หรือไม่
เ กินวง เ งินที่ ไ ด้ รับมอบอํานาจทุกครั้ ง   และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบชุดรายงานผลการจัดซื้ อหรือจ้ าง  ฯ  
ทุกฉบับก่อนส่งเบิกจ่ายเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี 

2.  ผู้บริหารทุกระดับควรกําชับให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและหลักเกณฑ์ที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด 

 
 

 
 

 
 

วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับฟังรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย จํานวน  11 เรื่อง  
และลงพื้นที่เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง  และโครงการศูนย์
กีฬาและสุขภาพ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สรุปผลการตรวจเย่ียม ดังน้ี 

6.1  การประชุมร่วมกับผู้บริหาร  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย จํานวน  11 เรื่อง  ได้แก่  1) การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 2) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  3) 
การเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร  4) การจัดการเรียนการสอน  5) งานบริการวิชาการ  6) การบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  8) ความเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย  9) ความเป็นสากล  10) การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และ 11) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  โดยผลการดําเนินงานใน
รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ส่วน ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 

6.  การตรวจเยี่ยมมหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ์  จังหวัดนครศรธีรรมราช   



47 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการ  ฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี  
6.1.1  มหาวิทยาลัยควรนําเรื่อง Lean Hospital มาใช้ดําเนินการในศูนย์การแพทย์ ฯ ต้ังแต่ระยะ

เริ่มต้นเพ่ือจะได้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และในเร่ืองการผลิตแพทย์เพ่ิม มหาวิทยาลัยควร
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในอนาคต 

6.1.2  ในปัจจุบันหน่วยงาน พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ  รวมถึงสภามหาวิทยาลัย มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันในคําจํากัดความ หรือ         
คํานิยามของคําต่าง ๆ  เช่น  “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” “ความเป็นสากล” “Active Learning” เป็นต้น 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรระดมสมองเพื่อพิจารณากําหนดคําจํากัดความ หรือคํานิยามของคําต่าง ๆ ดังกล่าว
เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนตรงกัน แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
หลังจากน้ันฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบ  เพ่ือที่คณะกรรมการ ฯ จะได้ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

6.1.3  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง
ในแต่ละด้าน เพ่ือทําหน้าที่ประมวลระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ว่าฉบับไหนที่มีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน และฉบับไหนที่ได้ยกเลิกไปแล้ว  รวมถึงพิจารณาปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

 

 6.2  โครงการพัฒนาระบบเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง  อาคารและเตาเผาขยะ เดิมอยู่ในสภาพชํารุด
เสียหายจากการกระทําของผู้ไม่ประสงค์ดีที่จงใจเข้าไปทําลายระบบไฟของเครื่องมือและอุปกรณ์เตาเผาขยะ
โดยตัดสายไฟทั้งหมดที่มีจนเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงไม่อาจใช้งานได้ นอกจากน้ันอุปกรณ์และบริเวณ
อาคารก็มีสภาพสกปรกไม่น่าดูและทรุดโทรมอย่างมาก 

การติดตามผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน  รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.  นายไพรวัลย์ เกิดทองมี  นักวิทยาศาสตร์   ผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการน้ี คณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

ข้อมูลที่ได้รบัการชี้แจง ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
1. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

เตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง ให้สามารถใช้งานได้จริง  
โดยได้ทดลองใช้งานเตาเผาขยะคร้ังแรกเมื่อวันที่  
14  ธันวาคม 2558 และได้ใช้งานมาอย่างต่อเน่ือง 
 

   คณะกรรมการรับทราบ 

2. ด้านความปลอดภัย 
          2.1  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
ภายในและภายนอกอาคารบําบัดของเสียพร้อมทํารั้ว
ก้ันเขตบริเวณบ่อพัก  และอยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์
ประเภท  หน้ากาก และเสื้อคลุมเพ่ือความปลอดภัย

 
1.  ควรเร่งดําเนินการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์

ป้องกันความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงสําหรับ
บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเผาขยะติดเช้ือในปัจจุบัน  
เพ่ือความม่ันใจในการป้องกันอันตรายและความ
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ของบุคลากรในขณะปฏิบัติงาน  รวมทั้งตรวจสุขภาพ
พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน 

2.2  มหาวิทยาลัยได้ทดสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของระบบเตาเผา 
3  รายการ  พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)  ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  และออกไซด์ของก๊าซ
ไนโตรเจน (NOX เช่น NO2)  ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
รวมท้ังได้ศึกษาผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยบุรี  และเจ้าหน้าที่
สิ่ งแวดล้อมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมายและ
พระราชบัญญัติขยะติดเช้ือ   

 

ปลอดภัยให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
2.  ควรจัดระบบควบคุมความปลอดภัยใน

การจัดเก็บขยะตลอดกระบวนการต้ังแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง  เช่น  เตรียมความพร้อมของห้องเย็นพัก
ขยะ  รถขนขยะติดเช้ือ  และควรจัดให้มีระบบ
ติดตามประเภทของขยะที่นํามากําจัด  ต้ังแต่ต้น
ทางจนถึงการเผากําจัด  เป็นต้น รวมท้ังควรพัฒนา
เครื่องมือลําเลียงขยะติดเช้ือสู่ เตาเผาแทนการ
ลําเลียงด้วยมือ  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
ขยะติดเช้ือขณะปฏิบัติงาน 
 

 

 3.  แผนงานในอนาคต 
มหาวิทยาลัยจะจัดทําแผนงานและงบประมาณ  

เพ่ือดําเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
 3.1  การตรวจวัดมลพิษที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
 

3.2  จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในด้าน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   การเผาขยะ  
การระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย  
 
 
   

3 .3  ติด ต่อใ ห้หน่วยงานภายนอกมา 
ประเมินตรวจวัดค่ามลพิษเพ่ือออกใบรับรองตาม
มาตรฐานการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจํานวน 19 รายการ  
ใช้งบประมาณ  130,000 บาท  และเมื่อได้รับ
ใบรับรองจะสามารถให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกได้ 

3 . 4   ข อ จ ดท ะ เ บี ย น จั ด ต้ั ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม ประเภท 101 เตาเผาขยะติดเช้ือ  
เพ่ือให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และ
แจ้งการจัดต้ังเตาเผาขยะต่ออุตสาหกรรมจังหวัด         

 
 
 

1.  ควรจัดทําแผนเวลาดําเนินงานพัฒนาเตาเผา
ขยะติดเช้ือ (Timeline) ให้ชัดเจน  รวมทั้งแผนงานการ
จดทะเบียนจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภท 101  

2.  ควรจัดทําขั้นตอนและวิธีการของการ
ปฏิบัติงานไว้ให้เป็นเอกสารอย่างชัดเจน  พร้อมทํา
เครื่องหมายแสดงลําดับการทํางานของเคร่ืองจักรไว้
บนเครื่องควบคุมของเตาเผาขยะ  เพ่ือช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย   

3.  ควรเร่งตรวจสอบมลพิษทางอากาศและ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบทั้ง  19 รายการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายอันมีความ
จําเป็นสําหรับการใช้งานเมื่อศูนย์การแพทย์ ฯ เปิด
ดําเนินการ และสําหรับการรับจ้างหน่วยงาน
ใกล้เคียงกําจัดขยะพิษและติดเช้ือ  

4.  ควรจัดทําผังแสดงกระบวนการทํางานของ
เตาเผาไว้ในจุดที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเย่ียมชมใน
อนาคตของผู้ ใ ช้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.  การแต่งต้ังทีมงานการบริหารจัดการระบบ
เตาเผาขยะ  ควรมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
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 ปฏิบัติงาน (จป.) ควบคุมดูแลตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 

และความปลอดภัยของบุคลากรร่วมอยู่ด้วย  
6.  หากมหาวิทยาลัยจะให้บริการรับกําจัด 

ขยะติดเช้ือแก่หน่วยงานภายนอก  ควรศึกษาความ
เป็นไปได้ให้ชัดเจนในเรื่องของศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการกําจัดขยะติดเช้ือในแต่ละวัน
เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ ก ร ะ ท บ ต่ อ ทั้ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
บุคคลภายนอกและการกําจัดขยะติดเ ช้ือจาก 
ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย 
 

 
6.3  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มีภารกิจและเป้าหมายในการดําเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย  

สนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  บริการสนามและอุปกรณ์  บริการวิชาการด้าน
กีฬา  และการหารายได้ 

การติดตามผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
จากผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  ดร.นันทพงศ์  หมิแหละหมัน   ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  

ในการน้ี คณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

ข้อมูลที่ได้รบัการชี้แจง ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
1.  โครงการศูนย์กีฬา ฯ ได้รับนโยบายจากคณะ

ผู้บริหารให้หารายได้จากการให้บริการเ พ่ิมขึ้น  
เพ่ือการน้ีได้ปรับปรุงสนามกีฬาและอุปกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ เสร็จแล้วหลายรายการ เช่น สระว่ายนํ้าสระ
เล็ก  ระบบไฟฟ้าของสนามกีฬากลาง  เป็นต้น  และ
อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง/ ซ่อมแซมเคร่ืองกรอง
นํ้าและบริเวณท่ีชํารุดของสระว่ายนํ้า  โดยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ในการน้ี ได้มีการปรารภกันระหว่าง
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเกี่ยวกับการสร้างสนามกอล์ฟของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 9 หลุม  เพราะสนามกอล์ฟใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีน้อยมาก  มีเพียงในค่าย
วชิราวุธเท่าน้ัน 

1.  ควรทบทวนพันธกิจ/เป้าหมาย และตัวช้ีวัด
การดําเนินงานของโครงการศูนย์กีฬา ฯ ให้ชัดเจนว่า
กําหนดไว้อย่างไร  และดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ทั้งหมดทุกพันธกิจ  โดยไม่ควรมุ่งเน้น
เฉพาะเร่ืองการจัดหารายได้เท่าน้ัน   

2.  ควรจัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยสําหรับ
ผู้ ใช้บริการของแต่ละสนามกีฬาที่มีมาตรฐานสูง  
โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและฝึกฝนจนมีความชํานาญ  รวมท้ัง
จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อกรณี
ฉุกเฉิน  ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการสนามกีฬาประสบ
อุบัติเหตุ  เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือในด้านมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของโครงการศูนย์กีฬา ฯ และเพ่ือ
ควบคุมและลดความรุนแรงของสถานการณ์ลง  เช่น  
กรณีมีเหตุเด็กจมนํ้า  เจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลด้านความ
ปลอดภัยของสระว่ายนํ้าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็ก
ภายในก่ีวินาที  หากเด็กหมดสติต้องทําอย่างไร 
เช่นเดียวกับการโทรแจ้งรถพยาบาลฉุกเฉิน  ซึ่งทุก
มาตรการต้องกําหนดกํากับไว้อย่างชัดเจนว่าต้อง
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ข้อมูลที่ได้รบัการชี้แจง ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
ดําเนินการโดยฉับไวภายในเวลาเท่าใด  เป็นต้น 

3.  ควรหานักกีฬาที่มีช่ือเสียงมาซ้อม/แข่งขัน
กีฬาที่สนามของมหาวิทยาลัยเพ่ือการโปรโมทให้มี 
ผู้นิยมมาใช้บริการสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย  
เช่น  เชิญนักกีฬาฟุตบอลมาซ้อมที่สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สื่อมวลชนจะตามมาทํา
ข่าวนักกีฬาที่มีช่ือเสียง  สนามกีฬามหาวิทยาลัยก็
จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น  เป็นต้น 

4.  ควรจัดระบบสาธารณูปโภคสําหรับอาคาร 
ที่พักนักกีฬาให้มีความสะดวกสบายและเพียงพอกับ
จํานวนคนที่เข้ามาพัก  รวมท้ังต้องให้ความสําคัญกับ
ความสะอาดของสถานที่ตลอดระยะเวลาให้บริการด้วย 

5. ควรมุ่งให้สนาม/อุปกรณ์กีฬาแต่ละประเภท
ของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและความเป็นเลิศ  
เพ่ือให้เป็นที่ประทับใจและดึงดูดประชาชนเข้ามาใช้
บริการ แม้ทําไม่ได้ทั้งหมดในคราวเดียวก็ควรมุ่งมั่น
ค่อย ๆ ทําทีละประเภทกีฬา 

6.  ควรสร้างจุดเด่นของสนามกีฬาให้มีความ
น่าสนใจมากกว่าคู่แข่งในย่านน้ี  และควรประมวล
ข้อมูลเรื่องคู่แข่งในท้องถิ่น  เพ่ือให้ทราบว่าใครคือ
คู่แข่งสําคัญและมหาวิทยาลัยจะให้บริการที่ดีกว่า
คู่แข่งได้อย่างไร 

7.  ควรปรับปรุงสระว่ายนํ้าหลักให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานของสระว่ายนํ้าที่ดีเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
เดิมขึ้นอีก 

8.  การมีสนามกอล์ฟน้ัน มิใช่ความคิดฟุ่มเฟือย
หรือเป็นไปไม่ได้  เพราะกีฬากอล์ฟได้รับความนิยม
สูงมากและเป็นกีฬาที่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้ใน
ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศมีสนาม
กอล์ฟของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมาก หากจะสร้าง 
ก็ควรใช้หลักการเดียวกันคือต้องให้ได้มาตรฐาน  
โดยควรพิจารณาสถานที่ที่จะสามารถรองรับการ
ขยายเพ่ิมจํานวนหลุมกอล์ฟจาก 9  เป็น 18 หลุม
ได้ในอนาคต โดยกําหนดการใช้พ้ืนที่มิให้กระทบต่อ
การศึกษาทางวิชาการด้านอ่ืนตามแผนหลักของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลที่ได้รบัการชี้แจง ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
2.  การหารายได้ รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 

2559  โครงการศูนย์กีฬา ฯ สามารถจัดหารายได้ 
สูงกว่าแผนที่วางไว้  และได้ดําเนินการเพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบั ติการของโครงการศูน ย์ กีฬา  ฯ  เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์กีฬา ฯ และจัดหารายได้  
ได้แก่   
 2.1  เปิดสอนทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ 
โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬา ฯ และให้
หน่วยงานภายนอกเช่าสนามเพ่ือเปิดสอนในแต่ละ
ชนิดกีฬา   
 2.2  เข้าร่วมประชุมสมาคมกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการกีฬา  
ซึ่ งสมาคมกีฬา ฯ ไ ด้ เสนอช่ือผู้ จัดการโครงการ 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ส ม า ค ม กี ฬ า จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  รวมทั้งให้แนวทางในการร่วมกัน
พัฒนาด้านกีฬาของจังหวัด  และร่วมกันจัดแข่งขัน
กีฬาระดับประเทศ  ในกรณีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจ้าภาพ   จากที่ประชุมดังกล่าว   ผู้จัดการ
โครงการศูนย์กีฬา ฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
บุคคล/องค์กรภายนอกให้ไปใช้บริการสนามกีฬาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และได้รับการตอบรับดังน้ี 

2.1.1  รายการที่มีการอนุมั ติให้ใช้
สถานที่เรียบร้อยแล้ว มี 2 รายการ  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอก  ได้แก่  ทีมเด็กรักบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอเช่าสนามฟุตบอลหน้าสระว่ายนํ้า  และผู้ฝึกสอนว่ายนํ้า
ภายนอกขอเช่าสระว่ายนํ้าสระเล็กเพ่ือการเรียนการสอน 

2.1.2  รายการที่มีการเจรจาด้วยวาจา 
3 รายการ  ได้แก่  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
และโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม  อําเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ส่งนักเรียนมาเรียนกีฬาว่ายนํ้า  
กีฬา เทน นิส   และกีฬาแบดมิน ตัน   อี กทั้ ง ใน
ปีงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะ
เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัย 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและอาเซียน ครั้งที่ 21  
ซึ่งคาดว่าจะได้รับรายได้จากการให้บริการสถานที่และ
ที่พักสําหรับนักกีฬา 

 

9.  การกําหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ให้
สามารถเลี้ยงตัวเองได้  ควรพิจารณาโดยคิดคํานวณ
จากรายได้ที่ไม่รวมเงินสนับสนุนจากค่าลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา  โดยควรประมาณการรายรับที่
เพียงพอต่อค่าบริหารจัดการของโครงการศูนย์กีฬา ฯ  

10.  ควรคิดอัตราค่าบริการอย่างเป็นระบบ  
สามารถบอกถึงที่มาของตัวเลขค่าบริการที่กําหนด
ได้  รวมทั้งต้องมีความชัดเจนว่าอัตราค่าบริการท่ี
กําหนดไว้น้ันได้รวมบริการอะไรให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้
บริการบ้าง 

11. ในการหารายได้ ควรพิจารณาหาผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (sponsors) ของแต่ละสนาม
กีฬา  ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
และสนาม/อุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยบางส่วน
จะได้รับการปรับปรุงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธ์ิตอบแทนในการโฆษณาใน
ลักษณะที่เหมาะสม  

12.  ควรเพ่ิมจํานวนสนามแบดมินตันให้มากขึ้น  
เน่ืองจากเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันม ี
ผู้จองใช้สนามมากกว่าที่มหาวิทยาลัยจะให้บริการ 
ที่ดีได้  ปัจจุบันมีสนามแบดมินตันอยู่เพียง 4 สนาม 
ถ้าพิจารณาเปลี่ยนสนามบาสเกตบอลและสนาม
วอลเลย์บอลในอาคารกีฬาในร่มที่อยู่ข้างเคียงซึ่งมี
สภ าพ พ้ื นที่ เ ห ม า ะสมสํ า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ นสนาม 
แบดมินตันได้ดีอยู่แล้วให้เป็นส่วนขยายของสนาม
แบดมินตันจะมีเหตุผลและจะเพ่ิมจํานวนสนามได้
เป็นทั้งหมด 8 สนาม จะทําให้มหาวิทยาลัยมีรายได้
จากการให้บริการกีฬาแบดมินตันเพ่ิมขึ้นและสนอง
ความต้องการของบุคลากรและชุมชนดีขึ้น ส่วน
วอลเล่ย์บอลและบาสเกตบอลย่อมอยู่ในวิสัยที่จะ
สามารถพัฒนาขึ้นในสถานที่ใหม่ให้มีมาตรฐานที่ดี
สําหรับกีฬาแต่ละประเภทน้ัน  

13.  ควรหาวัสดุ/ อุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพดี  
ราคาถูกมาจําหน่ายเ พ่ือหารายได้เสริมให้ กับ
โครงการศูนย์กีฬา ฯ โดยจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาดเล็กน้อยแต่ยังคงได้กําไร  เช่น  ลูกแบดมินตัน 
ลูกเทนนิส  เป็นต้น 
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6.4  การประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคู่มือ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ ข้อ 4 ไว้ว่า “…ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม” ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและ
ข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ในประเด็นที่เป็นข้อสังเกต 
จากการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

6.4.1  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ไม่มีระเบียบการเบิกจา่ยชัดเจน 

6.4.2  เงินสํารองจ่ายของโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตรวจนับเงินสด  
เงินฝากธนาคารและใบสําคัญแทนตัวเงินได้จํานวนมากกว่าวงเงินสํารองจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  

6.4.3  การรับเงินค่าบริการของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ไม่มีกระบวนการควบคุม
หลักฐานการรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 

6.4.4  การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนการเงินและบัญชี  และส่วนพัสดุ 
ไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของปีงบประมาณ 2535 - 2547 

6.4.5  ผังบัญชีของมหาวิทยาลัยมีบัญชีจํานวนมาก  ช่ือบัญชีมีความคล้ายคลึงกัน  ทําให้มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานผังบัญชี  และการสืบค้นบัญชียากขึ้น   

6.4.6  การรับรู้สินทรัพย์สําหรับแปลงปลูกยางพาราและแปลงปลูกสนประดิพัทธ์  มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ รวม 6 แปลง 

6.4.7  ลูกหน้ีค้างชําระนาน กรณีลูกหน้ีเงินยืมคอมพิวเตอร์  ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการฟ้องคดีและ 
ศาลตัดสินคดีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ    

6.4.8  การติดตามให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 เรื่อง โครงการสัมมนาเครือข่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
เน่ืองจากข้อช้ีแจงของมหาวิทยาลัยมีเหตุผลไม่เพียงพอ 

 

ทั้งน้ี  คณะกรรมการ ฯ จะนําประเด็นที่รับทราบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกประเด็นหารือ
กับผู้บริหารเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระบบระเบียบที่เหมาะสมต่อไป 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
เฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

 
                      

 
 สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจและแสดงความห่วงใยการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จํานวน  
๑๑ เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ (๑) การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๒) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๓) การเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร (๔) การจัดการ
เรียนการสอน  (๕) งานบริการวิชาการ (๖) การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหาร
เร่งด่วน (๗) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (๘) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (๙) ความเป็นสากล (๑๐) การ
ปรับ/แก้ไขระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และ (๑๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน   
 
 ๑. การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  ๑.๑ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ฯ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ได้จัดการประชุมเพ่ือควบคุมการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ 
เป็นประจําทุกเดือน  มหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างในที่ประชุมบริหาร และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ วันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งการก่อสร้างได้ดําเนินการไปแล้ว ๒๔๙ วัน คงเหลือระยะเวลาอีก ๑,๑๕๑ วัน งานแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ ๒.๘๕ ตํ่ากว่าแผนร้อยละ ๑.๒๒ รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 

 ๑) งานถมดินบริเวณศูนย์การแพทย์ ฯ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๒ (ประมาณ ๒๑๘,๕๔๖ ลบ.ม. 
จากทั้งหมด ๕๒๓,๐๔๔  ลบ.ม.) แบ่งเป็น  (๑) งานถมดินบริเวณการก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จร้อยละ ๖๔ (ประมาณ ๑๐๓,๔๓๙ ลบ.ม. จากทั้งหมด ๑๖๒,๒๘๘ ลบ.ม.) 
และ (๒) งานถมดินบริเวณถนนและลานจอดรถ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๒ (ประมาณ 
๑๑๕,๑๐๗ ลบ.ม. จากทั้งหมด ๓๖๐,๗๕๖ ลบ.ม.) 

 ๒) งานถมดินบริเวณที่พักบุคลากรแล้วเสร็จร้อยละ ๘๑ (ประมาณ  ๒๗๔,๔๙๖ ลบ.ม. 
จากทั้งหมด ๓๓๙,๘๙๑ ลบ.ม.) แบ่งเป็น (๑) งานถมดินบริเวณการก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จร้อยละ ๙๗  (ประมาณ ๒๑๖,๑๖๓ ลบ.ม. จากทั้งหมด ๒๒๒,๐๘๔  ลบ.ม.) 
และ (๒) งานถมดินบริเวณถนนและลานจอดรถ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ (ประมาณ 
๕๘,๓๓๓ ลบ.ม. จากทั้งหมด ๑๑๗,๘๐๗ ลบ.ม.) 

ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach) 

๑.  ผลการดาํเนินงานในเรื่องที่สภามหาวทิยาลยัให้ความสนใจหรือหว่งใย 



๕๔ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 ๓) งานล้อมรั้วโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๒๘ 
 ๔) งานตอกเสาเข็มอาคารหลักแล้วเสร็จร้อยละ ๑๗ 
 ๕) งานสร้างสํานักงานสนามแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ 
 ตามแผนงานหลักผู้รับจ้างมีกําหนดเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑ ในเดือนมกราคม 

๒๕๕๙ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายดังกล่าว เพราะงานล่าช้ากว่าแผนเน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมาฝนตกชุกทําให้
ไม่สามารถทํางานถมดินได้ ผู้รับจ้างแจ้งว่าประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกงวดที่ ๑ และงวด 
ที่ ๒ พร้อมกัน ตามรายการงวดงานในสัญญากําหนดให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๘ รวมเป็นค่างานเบิกสะสม ๕๒๕,๖๑๖,๐๐๐ บาท แต่จากสภาพการดําเนินงานจริงคาดว่า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๓ งวด คิดเป็นจํานวนเงินสะสม ๑๘๕,๑๓๖,๒๐๐ บาท  
  ๑.๒ การดําเนินการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ ฯ  
 สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพร้อมในการ
จัดต้ังศูนย์การแพทย์ ฯ และให้บริการในส่วนที่สามารถกระทําได้ไปก่อน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องการมีศูนย์การแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนที่จะเปิดให้การบริการ        
ในลักษณะของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โดยใช้พ้ืนที่ของอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับบริเวณ
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ ระบบปรับอากาศ ระบบกําจัดนํ้าเสีย จัดหา
วัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ตลอดจนดําเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือให้ทันได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ เมื่อย้ายหน่วยให้บริการจากอาคารไทยบุรีไปยังอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จะสามารถส่งต่อการ
บริการกับคลินิกกายภาพบําบัดและเปิดให้การบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก่
บุคลากรและประชาชนได้มากย่ิงขึ้น  
 มหาวิทยาลัยจะใช้การทํางานวิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาการบริการของศูนย์การแพทย์ ฯ โดยจะทําการสํารวจความต้องการและความคาดหวังด้านการบริการ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเก็บข้อมูลระยะแรกได้ประมาณเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙ ในด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี  (๑) กําหนดโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์ ระยะเริ่มแรก (๒) กําหนดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานและลูกจ้าง ระยะ ๖ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ (๓) จัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งและโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน (๔) วางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง และ (๕) วางแผนด้านระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 



๕๕ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 ๒. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ๒.๑ ด้านแผนยุทธศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ โดยจัด
ประชุมหารือผู้บริหารระดับนโยบาย รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวม ๑๑ ครั้ง และ
ได้ปรับลดตัวช้ีวัดจากเดิม จํานวน ๕๗ ตัวช้ีวัด เหลือ ๒๖ ตัวช้ีวัด ซึ่งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ในประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายหลังที่ได้มีการ
ปรับแก้ไขข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ แล้ว  
ได้นําเสนอต่อที่ประชุมบริหารในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานเพ่ือทราบและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ   

 ในการปรับลดตัวช้ีวัดข้างต้น ได้มีการปรับ/แก้ไขภาษาที่บรรยายเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการดําเนินงาน ให้มีความกระชับและจัดทําคําอธิบายตัวช้ีวัดให้ชัดเจนมากข้ึน   
ผลการดําเนินงานรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้ 
จํานวน ๑๖ ตัวช้ีวัด จากจํานวน ๒๖ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  
  ๒.๒ ด้านแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน โครงการตามโครงสร้างแผน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกําหนดแผนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ คือ (๑) แผนงาน
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย ซึ่งมี ๓ งาน ได้แก่ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ งานสนับสนุน 
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และ (๒) แผนงานสนับสนุน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมี ๑ งาน คือ งานสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานทั้ง ๒ แผนข้างต้น รวม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงนโยบาย จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 
๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมกับกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่
สนใจจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยในวงกว้าง และจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขึ้นด้วย
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานสนับสนุน
การดําเนินงานเชิงนโยบาย มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท จากที่จัดสรร ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๗ ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย มีการนํา
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งบประมาณจํานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปจัดซื้อจัดจ้างซิลเลอร์แอร์ (Air Condition Chiller) ให้กับ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์ แต่ได้มีการจัดสรร
งบกลางมาเพ่ิมเติมในแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีผลการใช้
จ่ายแล้วจํานวน ๓ ,๙๐๐ ,๐๐๐ บาทและอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน ๓๕๕ ,๐๐๐ บาท รวม 
๔,๒๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๗ จากงบประมาณ ๓๓,๘๕๕,๐๐๐ บาท 
 
 ๓. การเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร  
  ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเพื่อเพ่ิมผลิตภาพของ
บุคลากร ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา ให้มีความเข้มข้นตาม
ระดับตําแหน่งทางวิชาการคืออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปรับปริมาณ
ภาระงานรวมทุกด้านจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา เป็นไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ หน่วย
ภาระงานต่อปีการศึกษา โดยให้มีภาระงานสอนเท่าเดิมคือไม่น้อยกว่า ๕๗๖ หน่วยภาระงาน เพ่ือรักษาระดับ
คุณภาพการสอน  ส่งเสริมคณาจารย์ให้ทํางานด้านการวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ เพ่ือใช้เป็นผลงาน
ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

  ๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่ทั้งระบบ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
รองรับการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยยังคงยึด
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถ่ิน  เป็นเลิศสู่สากล” และหลักการบริหารแบบ  
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าวอาจมีความจําเป็นต้องมีการควบรวม
หน่วยงาน เปลี่ยนช่ือหน่วยงานใหม่ ยกระดับหน่วยงาน หรือจัดต้ังหน่วยงานใหม่  

๓.๓ การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยจะนําระบบคุณภาพมาใช้ทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคลากร บริหาร
หน่วยงาน โดยจะนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational criteria for performance 
excellence : EdPEx) มาใช้ในหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน และจะใช้กระบวนการทํางานที่
มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในหน่วยงานสนับสนุน 
แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นระยะที่ให้บุคลากรเรียนรู้แนวคิดและเกณฑ์ EdPEx/TQA 
  ๓.๔ การพัฒนางานประจํานําสู่การพัฒนานวัตกรรม (Routine to Innovation : R2I) 
มหาวิทยาลัยได้เริ่มดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ผ่านโครงการพัฒนางานประจํานําสู่
การพัฒนาคุณภาพงาน (Routine to Quality : R2Q) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของงานประจําอย่างต่อเน่ือง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมี
นโยบายที่จะยกระดับการทํางานประจําให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากการทํางาน 
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และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสร้างผลงานให้ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ปัจจุบันมีบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ย่ืนข้อเสนอโครงการมาแล้ว ๒๑ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่าน้ีอาจพัฒนา 
ต่อยอดไปสู่การขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป 
 

 ๔. การจัดการเรียนการสอน   
  มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ในภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๕๘ และ ๒/๒๕๕๘ มีรายวิชาระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ จํานวน 
๓๒๗ รายวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ๑,๐๐๙ รายวิชา หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ในรอบคร่ึงแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนและการวัดและประเมินผล รวมท้ังมีการสนับสนุนทุนให้อาจารย์ทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนเชิงรุก ซึ่งมีอาจารย์ย่ืนขอรับทุน ฯ จํานวน ๕ โครงการ มีการจัดทําวารสาร “นวัตกรรมการเรียนรู้” 
ซึ่งเผยแพร่เป็นรูปเล่มและในรูปแบบออนไลน์ที่ URL: http://jli.wu.ac.th นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม 
การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัดให้
มีทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมทั้งนําหลักสูตร Patient Safety ซึ่งสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก มาเป็นเครื่องมือให้คณาจารย์และ
นักศึกษาของสํานักวิชาด้านวิทยาการสุขภาพ ๔ สํานักวิชา ได้ทํางานและเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ   
  ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
พบว่าในจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๕๙ หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจํานวน ๔๗ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๙.๖๖) และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน ๑๒ หลักสูตร  
(ร้อยละ ๒๐.๓๔) หน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนคือส่วนส่งเสริมวิชาการได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็น
ต่อการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร สามารถสืบค้นและดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตรได้ง่ายผ่าน URL: 
http://cur-das.wu.ac.th 
 
 ๕.  งานบริการวิชาการ 
  สํานักวิชาและศูนย์บริการวิชาการ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัย
แหล่งทุนจากภายในและภายนอก รวมท้ังมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  
    
 ๖. การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน  
   ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและ
ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน ได้มีการเร่งรัดการดําเนินการตามมาตรการท่ีวางไว้และได้ติดตามผลในเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ พบว่าความเสี่ยงบางกรณียังดําเนินการบริหารไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
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ความเสี่ยง ได้มีมติให้ขยายเวลาการดําเนินการไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ในแต่ละกรณี ดังน้ี 

 ๖.๑ การสํารองข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล 
       ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําระบบ Second Site สําหรับการสํารองข้อมูลในเบ้ืองต้น 

เพ่ือใช้งานช่ัวคราว มีการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและสํารองข้อมูลระบบตามมาตรการการสํารองข้อมูล
ขั้นสูงสุดบนอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายแห่งที่สองที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘ และจัดเก็บข้อมูลบนเคร่ือง Server Backup ขนาด ๑๐ เทระไบต์ (TB)  
บนเครือข่ายความเร็วสูงผ่านสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกที่ความเร็ว ๑๐ Gbps มีการจัดทําแบบรายงานผล
การดําเนินการสํารองข้อมูล กําหนดการเข้าใช้ของผู้รับผิดชอบระบบที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบ นอกจากน้ีได้เตรียมจัดทําโครงการจัดระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมโดยบรรจุ
ไว้ในมาตรการ/โครงการตามแผนแม่บทไอซีทีเพ่ือของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

  ๖.๒ แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ 
       มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและด้านแผนอุทกภัย/วาตภัย   
  ๖.๓ การประกันภัยอุปกรณ์หลัก เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง 
         มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกอาคารและทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร จํานวน ๙ อาคาร 

ได้แก่ อาคารคอมพิวเตอร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารไทยบุรี อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ๒ ,  ๓ ,  ๕ ,  ๖ ,  ๗  และ  ๘  เ พ่ือทํ าประ กันภัย  ประกอบด้วยสิ่ งปลู กสร้ า ง ตัวอาคาร  
(ไม่รวมฐานราก) รวมถึงโครงสร้างถาวรต่าง ๆ ส่วนปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม กําแพง ระบบต่าง ๆ ที่ติดต้ังหรือ
มีภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ฯลฯ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์เครื่องมือ คลังเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องทางการแพทย์และการเรียนการสอน ด้วยทุนประกันทั้งสิ้น ๓๒๐ ล้านบาท จากการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทผู้รับประกัน ผลปรากฏว่าบริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
คัดเลือกด้วยราคาเบี้ยประกัน จํานวน ๑๐๓,๑๐๓.๘๘ บาท ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๖.๐๐ น.) สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

  ๖.๔ ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน 
        มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุนในหลายประเด็น 

เช่น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ได้ดําเนินการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยคัดเลือกบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเพ่ิมเติมอีก ๑บริษัท  ด้านความปลอดภัยได้มีการเวียนแจ้งเก่ียวกับการเปิดบัญชี 
ในนามมหาวิทยาลัยหรือมีส่วนของช่ือมหาวิทยาลัย ว่าหากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงการเปิดบัญชีในนาม
มหาวิทยาลัยหรือหากจําเป็นให้มีการแจ้งต่อส่วนการเงินและบัญชีก่อนเปิดบัญชี เพ่ือบันทึกเป็นหลักฐาน 
ป้องกันการแอบอ้างการใช้ช่ือมหาวิทยาลัยไปเปิดบัญชีในทางเสียหาย ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการจัดทํา
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนและได้จัดทํารายงานทางการเงินของแต่ละกองทุน  
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การวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือส่งให้กับโครงการต่างๆ (กองทุน) ทราบและพิจารณาเพ่ือดําเนินการปฏิบัติหรือ
กําหนดแผนที่เก่ียวข้อง   

 ๖.๕ การจัดการขยะ 
 ส่วนอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข TOR ในการจัดจ้างเหมาบริการเก็บและ

กําจัดขยะทั่วไปให้มีความรัดกุมและติดตามควบคุมการดําเนินการของผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด  
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนการจัดการขยะติดเช้ือ ขยะมีพิษ และ

ของเสียจากห้องปฏิบัติการ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเตาเผาขยะจนกลับมาใช้งานได้อีกคร้ัง ได้ตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ติดต่อท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยบุรี เพ่ือศึกษาคู่ขนานผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติขยะติดเช้ือ ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการขอจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท ๑๐๑ เตาเผาขยะติดเช้ือกับอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 ๖.๖ การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ   
       มหาวิทยาลัยได้รายงานเร่ืองน้ีไว้ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ ข้อ ๑.  

หน้า ๕3 - ๕4 
 ๖.๗ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
       ใ น ปี งบประมาณ  ๒๕๕๘  มหา วิทยาลั ย ไ ด้ ดํ า เ นิ นกา รบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง  

ทั้งในมาตรการด้านการลดอุบัติเหตุ ได้แก่ (๑) จัดทําประกาศ กําหนดบทลงโทษ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย  
(๒) ป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยงในเขตการจราจร (๓) การปรับปรุงระบบจราจรที่สําคัญบางส่วน  
(๔) มาตรการด้านยาเสพติด การจัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและกวดขันเฝ้าระวัง ประสานหน่วยงานภายนอก
เพ่ือจัดระเบียบสังคม (๕) มาตรการด้านป้องกันการโจรกรรม ทําการติดต้ังกล้องวงจรปิด การประสานความ
เข้าใจกรณีทรัพย์สินต่างๆ สูญหาย และ (๖) ด้านสุขอนามัย ดําเนินการคัดกรองสุขภาพของนักศึกษาทุกคนเพ่ือ
การป้องกันโรค 

 
 ๗. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยได้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ จากเดิม           
ที่กําหนดภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีการลงทุนเพ่ิมด้านครุภัณฑ์และไม่มีการสอบวัดความรู้เพ่ือรับใบประกอบ
วิชาชีพหลักสูตรตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม  คณะทํางานพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติเห็นควรให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุก ๆ ๓ ปี อย่างไร 
ก็ตามสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ขอให้ชะลอการปรับ
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและให้ดําเนินการพิจารณาใหม่ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ดังน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยังคงกําหนดไว้ในอัตราเดิมตามประกาศ
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙  
 

 ๘. ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย   
  ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นเป้าหมายที่ได้วางไว้ต้ังแต่ก่อต้ังมหาวิทยาลัย ส่วนประกอบ
สําคัญของความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย คือ มีอาคารสถานที่เพียงพอกับคนอยู่อาศัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และมีสถานที่สําหรับการพบปะกันแบบไม่เป็นทางการ ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในส่วนที่เป็นหอพักนักศึกษา และกําลังวางแผนการดําเนินการในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย 

๘.๑ หอพักนักศึกษา 
 เน่ืองจากหอพักเป็นที่พักของนักศึกษาส่วนใหญ่และจํานวนมาก มหาวิทยาลัยยึดมั่นใน

ความหมายของหอพักที่ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กําหนดไว้คือหอพักต้องเป็น
ทั้ง “ที่เรียนรู้และที่อยู่อาศัย” ในการดําเนินการได้มีการสํารวจพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข คือ 
(๑) สภาพหอพัก ไม่มีสถานที่/ห้องส่วนกลางสําหรับการทํางานหรือการทํากิจกรรมต่าง ๆ (๒) จํานวนนักศึกษา
ที่พักอยู่ในหอพักมากเกินกว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้พักอาศัยกันอย่างหนาแน่น (๓) สภาพหอพักทรุดโทรม  
ไม่มีการวางแผนซ่อมแซม (๔) ศูนย์อาหารกลางคืน มีสภาพไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะ (๕) สัญญาณ 
wifi ไม่ทั่วถึง (๖) นักศึกษาขาดประสบการณ์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหอพัก และ (๗) ขาดการช่วยเหลือ
นักศึกษาในด้านการเรียน ทั้งน้ีได้พยายามแก้ไขปัญหาในส่วนที่สามารถแก้ไขได้ ส่วนปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขก็จัดทําเป็นแผนไว้เสนอผู้บริหารชุดต่อไปดําเนินการ รายละเอียดของการดําเนินการ มีดังน้ี   

๑) สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกายภาพ 
มหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดเรื่องจํานวนหอพัก จึงออกแบบให้มีจํานวนห้องนอนมากที่สุด 

ช้ันล่างจึงถูกจัดให้เป็นห้องพักไปด้วย ทําให้ไม่มีพ้ืนที่โล่งสําหรับเป็นที่พักผ่อนและท่ีทํางานของนักศึกษา  
ห้องในตัวหอพักที่เคยถูกออกแบบไว้ให้เป็นห้องทํางานและห้องพักผ่อนของนักศึกษา ในระยะต่อมาส่วนใหญ่ 
ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องนอนเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาที่ต้องการอยู่หอพัก การแก้ไขในเบ้ืองต้นคือการสร้าง
ความเป็นระเบียบในการอยู่อาศัย ทั้งในแง่ของการดูแลรักษาความสะอาดที่ดําเนินการโดยแม่บ้านประจํา
หอพักซึ่งมีอยู่หอพักละ ๒ คน การดูแลความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย และการช่วยให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวอยู่กับเพ่ือนร่วมหอพักด้วยความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะรักษาระเบียบการอยู่
ร่วมกันและการร่วมกันรักษาความสะอาด โดยให้นักศึกษาแต่ละหอพักเลือกนักศึกษาด้วยกันเป็น
คณะกรรมการหอพัก คณะกรรมการหอพักจะดูแลให้นักศึกษาในหอพักทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก 
และร่วมกับผู้ประสานงานหอพักซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนกิจการนักศึกษาที่อยู่ประจําหอพักละ ๑ คน  
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน ๆ และร่วมกันดูแลหอพัก  
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มหาวิทยาลัยพยายามท่ีจะหาแนวทางแก้ปัญหาส่วนน้ีเพ่ิมเติม และวางแผนระยะยาวที่จะให้
นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก ประการแรก พยายามปรับห้องที่ยังใช้เก็บของตาม
หอพักต่าง ๆ ให้เป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ี เพราะมหาวิทยาลัยไม่เคยสร้างห้องเก็บของไว้เลย ในขณะ 
ที่หอพักต้องมีของสํารองไว้ใช้ประโยชน์ เช่น ฟูก หมอน และมีของที่ชํารุดต้องซ่อมแซมอยู่เสมอ เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ 
รวมท้ังมีของหมดอายุการใช้งานต้องรอจําหน่าย จึงต้องมีการใช้ห้องบางส่วนเพ่ือจะเก็บของเหล่าน้ี ในระยะ
เฉพาะหน้าที่ยังไม่สามารถสร้างสถานที่เก็บของได้ ได้พยายามหาที่เก็บของนอกหอพัก เพ่ือย้ายของออกจาก
ห้องและคืนห้องให้แก่นักศึกษาในหอพัก พร้อม ๆ กันน้ีก็เร่งทําเรื่องจําหน่ายสิ่งของที่หมดอายุการใช้งาน  
เพ่ือไม่ให้มีสิ่งของตกค้างอยู่ตามหอพักหรือตามอาคารต่าง ๆ ประการที่สอง พยายามบรรจุแผนเร่งด่วนในการ
สร้างอาคารช้ันเดียวรูปตัวไอ (I) ที่ลงทุนไม่มากในบริเวณพ้ืนที่หอพัก เพ่ือให้นักศึกษามีที่พักผ่อนและที่ทํางาน 
โดยเฉพาะการทํางานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดภายในหอพักได้ ขณะนี้สามารถบรรจุแผนการสร้าง
อาคารดังกล่าวไว้ในแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ ๑ หลัง และคาดว่าภายใน ๓ ปีจะสร้างได้ครบถ้วน อย่าง
น้อยอีกประมาณ ๔ หลัง 
 ปัญหาของอาคารหอพักที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือหอพักสร้างมาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว  
ส่วนต่าง ๆ ของอาคารจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาลักษณะน้ี 
ในขณะที่ปัญหาดังกล่าวก็ปัญหาใหญ่เกินกว่าที่หอพักหรือส่วนกิจการนักศึกษาจะดําเนินการได้เอง ปัญหาที่
หนักที่สุดตอนน้ีคือ อาคารหอพักหลายหลังหลังคารั่วซึม ในฤดูฝนนํ้าจะไหลลงมาในตัวอาคารรวมท้ังในห้องพัก
ของนักศึกษา ท่อนํ้าเป็นสนิมทําให้นํ้าที่ไหลออกมาเป็นสนิม ขณะนี้อ่างนํ้าในหอพักที่รองน้ําจากนํ้าประปาจะมี
คราบสนิมเปรอะเป้ือนเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบจะเสนอแผนงานไว้ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป 
 ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ “ภูมิทัศน์” และถือว่าเป็นจุดเด่นของหอพัก 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่กว้างขวาง และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปลูกต้นไว้อย่างสมบูรณ์มาแต่ต้น เพียงแต่ว่าที่ผ่าน
มายังไม่สามารถสร้างระบบการดูแลภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามได้อย่างที่ควรจะเป็น มหาวิทยาลัย
พยายามแก้ปัญหานี้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ๓ ประการ คือ ประการแรก หญ้าต้องได้รับการตัดสั้นตลอด 
ประการที่สอง ต้นไม้ต้องได้รับการตกแต่ง ก่ิงแห้ง เถาวัลย์ และกาฝากต้องถูกกําจัดออกทั้งหมด ประการที่สาม 
คูระบายน้ําที่แต่เดิมมีหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มต้องได้รับการขุดลอกให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ ประการที่สี่ 
ส่วนของหอพักและศูนย์อาหารกลางคืนแต่เดิมที่ถูกขวางไว้ด้วยหญ้า ต้นไม้ และคูน้ํา ที่ไม่ได้รับการตกแต่งให้
สะอาดและโล่งเตียน ต้องได้รับการปรับปรุงทั้งหมด เพ่ือให้พ้ืนที่ ๒ ส่วนเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เดียวกัน ประการที่ห้า 
เศษส่ิงของที่มักถูกทิ้งกองเป็นขยะรวมเป็นจุด ๆ อยู่ในสนามบริเวณหอพัก ต้องได้รับการกําจัดออกอย่าง
รวดเร็วและในอนาคตจะต้องไม่มีอีก  
 ภูมิทัศน์ของหอพักยังได้รับการปรับปรุงที่สําคัญต่อไปอีก ๓ เรื่อง เรื่องแรก การจัดตกแต่ง
สวนหย่อมในบางที่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ความสวยงาม เรื่องที่สองการแก้ปัญหาคูระบายนํ้าซึ่งในปัจจุบันตอนปลายคู 
มีระดับสูงกว่าส่วนกลางทําให้นํ้าไม่ไหลลงสู่แหล่งนํ้าตามที่กําหนดไว้แต่ขังอยู่ตามคูทําให้เกิดนํ้าเน่าเหม็น  
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เรื่องที่สามการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว โดยการปลูกต้นประดู่เพ่ิมเติมอีกหลาย
ร้อยต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้พบเห็นต้นประดู่และช่อประดู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา  
และขณะน้ีเตรียมที่จะปลูกต้นไม้ที่ออกดอกในฤดูแล้งเพ่ิมเติม เพ่ือให้ในบริเวณหอพักยังคงมีความสดช่ืน
สวยงามแม้ในฤดูแล้ง 
 นอกจากน้ีในบริเวณพ้ืนที่หอพักยังมีสนามกีฬาอยู่หลายสนาม เช่น สนามฟุตบอล สนาม
วอลเลย์บอล สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น ซึ่งสร้างมาแต่เดิม แต่ต่อมามหาวิทยาลัยได้สร้างศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ 
สนามกีฬาในบริเวณหอพักจึงถูกปล่อยปละละเลย ไม่มีการซ่อมแซม โดยหวังว่านักศึกษาจะไปเล่นกีฬาในสนาม
ของศูนย์กีฬา แต่ในความเป็นจริงนักศึกษาก็ไปเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายในสนามกีฬาดังกล่าวจํานวนไม่มาก 
เน่ืองจากต้องเดินทางออกจากหอพักไปอีกไกลพอสมควร มหาวิทยาลัยจึงเร่ิมซ่อมแซมสนามกีฬาภายในหอพัก 
โดยหวังว่านักศึกษาจะมาออกกําลังกายกันมากขึ้น ซึ่งพบว่าแม้การซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าวยังไม่เรียบร้อย 
ก็มีนักศึกษาสนใจมาออกกําลังกายกันมากแล้ว เน่ืองจากสะดวกเพราะอยู่ภายในบริเวณหอพักน่ันเอง 

๒) อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 
เรื่องที่ส่วนกิจการนักศึกษากําลังดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือศูนย์อาหารกลางคืน 

ที่ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม มีปัญหาความไม่สะอาด อาคารบางส่วนหรือส่วนของอาคาร
ทรุดโทรม มีการจําหน่ายอาหารแบบไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การใช้กล่องโฟมใส่อาหาร การใช้ลวดเย็บกระดาษ
เย็บกระทงหรือกล่องอาหาร อีกทั้งระบบการจัดการร้านค้าก็อยู่ในสภาวะที่ขาดระเบียบที่ชัดเจน ดังปรากฏว่า 
มีการย้ายร้านค้าชุมชน (ร้านค้าที่สร้างขึ้นเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนสาธิต ฯ) เข้ามาต้ังอยู่ในบริเวณศูนย์
อาหารกลางคืน โดยการสร้างร้านค้าเป็นเพิงง่าย ๆ ต่อเน่ืองเป็นแถวเกือบ ๒๐ หลัง และชาวบ้านยังต่อเติม
ร้านค้าดังกล่าวตามใจ มีการย้ายร้านอาหารจากหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาอยู่ที่ศูนย์อาหารกลางคืนและต้ังแผง
ค้าขายขึ้นเองอย่างไร้ระเบียบ ทีวีที่ติดต้ังไว้ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารเสียหมดทุกเคร่ือง เครื่องทํานํ้า
เย็นที่ถูกตรวจพบว่ามีสารปรอทและถูกรื้อออกไปหลายปีแล้วก็ยังไม่มีการหาเคร่ืองใหม่มาติดต้ัง นักศึกษายังคง
ซื้อนํ้าขวดด่ืมทั้งสิ้น 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ปัญหาเก่ียวกับสาธารณูปโภคหลายอย่างลุล่วงไปได้  
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดได้เกือบทั้งหมด แก้ไขปัญหาการจําหน่ายอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะได้เป็นส่วน
ใหญ่ และปัญหาอ่ืน ๆ ก็แก้ไขได้ ยกเว้นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัยเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ 
เช่น การวางระบบระบายนํ้าใหม่ การซ่อมแซมอาคารที่เสื่อมโทรม การสร้างห้องนํ้าเพ่ิม การสร้างร้านค้าถาวร
ให้แก่แม่ค้าจากชุมชนสาธิต ฯ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นเร็ว ๆ น้ี 

 ในศูนย์อาหารกลางคืนมีร้านค้าและบริการอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น  
ร้านสะดวกซื้อ ร้านซักรีดเสื้อผ้า ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านทําผม เป็นต้น ซึ่งถือว่ายังสามารถ
ดําเนินการไปด้วยดี  มหาวิทยาลัยมีแนวทางที่จะสนับสนุนบริการด้านน้ีให้สะดวกสบาย มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือ
ลดการออกไปใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
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 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้องค์การนักศึกษาจัดตลาดนัดขึ้นบริเวณหน้า
หอพักสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในสิ่งที่หาซื้อไม่ได้จากศูนย์อาหารกลางคืน 
ซึ่งพบว่าตลาดนัดดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมาก จนมีพ่อค้า
แม่ค้าจากชุมชนรายรอบเข้ามาค้าขายจํานวนมาก และกลุ่มนักศึกษาจํานวนหน่ึงได้หาสินค้ามาขายเพ่ือหา
รายได้พิเศษด้วย 

 ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างมากและต่อเน่ืองแต่ยังแก้ไขไม่ได้ 
คือ สัญญาณไวฟาย (Wifi) ตามหอพักต่าง ๆ อ่อนมาก และเป็นมานานพอสมควรแล้ว ทั้งน้ีเน่ืองจากอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสูง มหาวิทยาลัยไม่ได้ต้ัง
งบประมาณส่วนน้ีไว้จึงต้องปรับเปลี่ยนงบประมาณส่วนอ่ืนมาใช้ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการให้ถูกระเบียบ 
จึงต้องใช้เวลา รวมทั้งศาลาในพ้ืนที่บริเวณหอพัก และศูนย์อาหารกลางคืนยังไม่มีไวฟายใช้ ทําให้นักศึกษา 
ไม่สนใจที่จะไปใช้พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างที่ควรจะเป็น มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์รับสัญญาณ 
ไวฟายชุดใหม่และจะขยายไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ในบริเวณหอพักให้ทั่งถึงมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในภาคการศึกษาหน้า 
การปรับปรุงสัญญาณไวฟายในหอพักจะเรียบร้อยทั้งหมด 

๓) สร้างพื้นที่พบปะทางสังคม 
เน่ืองจากหอพักมีความแออัด นักศึกษาจึงต้องการพ้ืนที่พักผ่อนภายนอกหอพัก  

ในขณะเดียวกันการที่บริเวณหอพักจะมีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยได้ จะต้องมีพ้ืนที่ที่นักศึกษาจากหอพัก
ต่าง ๆ สามารถพบปะและรู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการ หากอาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ เข้ามาร่วมพบปะใน
พ้ืนที่ดังกล่าวด้วยก็จะย่ิงทําให้ประชากรของเมืองมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความสัมพันธ์ในมิติใหม่ ๆ ที่จะ
กลายเป็นพลังผลักดันมหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้น แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัดจึง
พยายามสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวในบริเวณหอพักภายใต้เง่ือนไขที่พอทําได้  

 ประการแรก พยายามสร้างให้พ้ืนที่ศูนย์อาหารกลางคืนเป็นพ้ืนที่พบปะดังกล่าว  
โดยพยายามตกแต่งปรับปรุงให้บริเวณดังกล่าวให้สะอาด เป็นระเบียบน่าน่ังพูดคุยกัน ปรับปรุงอาหารให้อร่อย
และสะอาด สนับสนุนให้มีการนําสินค้าและบริการท่ีจําเป็นมาขาย ซึ่งหลังจากการปรับปรุงพบว่ามีนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารกลางคืนมากขึ้น และพบว่านักศึกษามาใช้บริเวณ 
ศูนย์อาหารกลางคืนในการน่ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมงาน และทํางานกลุ่มมากขึ้น หากบริเวณ 
ศูนย์อาหารกลางคืนมีสัญญาณไวฟายก็จะมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาใช้ศูนย์อาหารกลางคืน
เป็นที่พบปะกันมากขึ้น  

 ประการที่สอง มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสวนหย่อมหลายจุดในบริเวณหอพัก ซึ่งแต่เดิม
ยังไม่มี เพ่ือให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่พักผ่อนและพบปะของนักศึกษา ประการที่สาม มหาวิทยาลัยได้จัดการ
แสดงดนตรีและการแสดงของนักศึกษาในบริเวณพ้ืนที่หอพักเป็นระยะ ในลักษณะที่เป็นการแสดงดนตรีในพ้ืนที่
สาธารณะ และสนับสนุนให้กลุ่ม ชมรม และหลักสูตรต่าง ๆ มาใช้เวทีที่ศูนย์อาหารกลางคืนจัดแสดงกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมดังกล่าวหลายคร้ัง ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 
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๔) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน่ืองจากมีนักศึกษาอยู่รวมกันในหอพักจํานวนมาก ซึ่งกล่าวได้ว่านักศึกษาประมาณ

ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยพักอยู่ในหอพัก ดังน้ันภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย
คือการใช้หอพักเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประการแรก จัดกิจกรรมพัฒนาการอยู่ร่วมกันของ
นักศึกษา ให้นักศึกษารู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถออกไป 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ ประการที่สอง จัดกิจกรรมพัฒนาตัวเองของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความคิด
และจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตได้เหมาะสมในสังคมที่ซับซ้อน และมีสมาธิในการเรียน 
โดยหอพักได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาหอพักและภูมิทัศน์
รอบหอพักด้วย 

 หอพักได้สร้างกลไกที่ช่วยให้นักศึกษาเข้ามาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง  
ซึ่งในระยะแรกนักศึกษาอาจมาโดยไม่เต็มใจ แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึนตัวเองก็ได้รับการพัฒนาและเห็น
เป็นเรื่องปกติในการเข้าร่วมกิจกรรม กลไกดังกล่าวน้ีคือการสร้างกฎเกณฑ์เรื่องคะแนนหอพัก คือนักศึกษา 
ที่ต้องการอยู่หอพักในปีต่อไปต้องรวบรวมคะแนนหอพักของตนไว้ ใครได้คะแนนในอันดับสูง ๆ ก็จะได้สิทธ์ิ 
ในการอยู่หอพักก่อนคนอ่ืน และคะแนนดังกล่าวก็จะได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ น่ันเอง ดังน้ัน  
จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาหอพักจะมีกิจกรรม ๆ ต่างให้ฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ีหอพักยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการติววิชาให้แก่นักศึกษา เน่ืองจากความจริงว่า
สัดส่วนในออกจากการศึกษากลางคันของนักศึกษายังอยู่ในระดับสูง และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาช้ันปี ๑ 
เน่ืองจากยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนที่แตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษาได้ และด้วยข้อเท็จจริงว่า
นักศึกษาปี ๑ เกือบทั้งหมดพักอยู่ในหอพัก หอพักจึงได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจกรรมการติววิชาต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษาและจะต้องทําอย่างจริง โดยประสานงานกับฝ่ายทุนที่จะให้นักศึกษาที่ได้รับทุนและเรียนดีได้เข้ามามี
ส่วนในการช่วยติวให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง ประสานงานกับสํานักวิชาต่าง ๆ เพ่ือเชิญชวนให้อาจารย์จากหลักสูตร
ต่าง ๆ มาช่วยติวนักศึกษา กระทั่งจัดงบประมาณไว้เป็นค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความสามารถ
ในการติวเข้ามาเสริมการติวให้แก่นักศึกษา ขณะน้ีกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้น คาดว่าภายใน  
๒ ภาคการศึกษา กิจกรรมน้ีจะสามารถดําเนินการได้เต็มรูปแบบ และจะมีส่วนสําคัญในการลดจํานวนการออก
กลางคันของนักศึกษา    
 ๘.๒ ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีอาณาบริเวณท่ีกว้างขวาง มีอาคารสถานที่จํานวนหลายหลัง 
และต้นไม้จํานวนมาก ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมายังได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงไม่เพียงพอ รวมทั้งยังไม่ได้
วางแผนและออกแบบให้มีความเหมาะสมในเชิงของภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยกําลังจัดต้ังคณะกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศิษย์เก่า เพ่ือออกแบบและวางแผนการ
ดําเนินการระยะยาวเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อม ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่  
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ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเมืองมหาวิทยาลัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการอยู่
อาศัย 
 
 ๙. ความเป็นสากล 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการดําเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นสากล กล่าวคือ บุคลากรและ
นักศึกษารับรู้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก รับรู้และยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา/อาจารย์ทั้งขาเข้าและขาออก  สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยมีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หน่ึง คือ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ คือ (๑) อาจารย์และนักวิจัย 
มีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (๒) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งข้อมูล 
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๙.๑ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในต่างประเทศทั้งหมดจํานวน ๔๓ ฉบับ 
ซึ่งเกิดกิจกรรมความร่วมมือ จํานวน ๔๑ ฉบับ  อีก ๓ ฉบับ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้ในคร่ึงหลังของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
  ๙.๒ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ แต่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
เรียนในหลักสูตรปกติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ของนักศึกษาทั้งหมด
จํานวน ๗,๖๗๙ คน และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศทํางานอยู่ จํานวน ๔ คน 
 ๙.๓ นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
มาเลเซีย ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ๔๗ คน เข้าร่วมโครงการของสํานักวิชาศิลปศาสตร์ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสํานักวิชาแพทยศาสตร์ รวม ๗ โครงการ 

๙.๔ ความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย (๑) โครงการ Visiting Professor ๒ โครงการ
มาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย (๒) โปรแกรม In Country Study ของนักศึกษาสํานักวิชาศิลปศาสตร์  
ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเชีย เวียดนาม และประเทศจีน (๓) นักศึกษาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ จํานวน ๑ คน ไปสหกิจศึกษา ณ ประเทศแอฟริกาใต้ และมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาจากประเทศ
แอฟริกาใต้ ๑ คน และประเทศแคนาดา ๑ คน เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (๔) โครงการระยะส้ัน เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าร่วมร่วมกิจกรรม ณ ประเทศมาเลเชีย และ ประเทศจีน จํานวน ๓ โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วม 
๑๕ คน (๕) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจํานวน ๒๖ คน ได้ไปเข้าร่วมประชุมต่างๆ จํานวน ๑๒ โครงการ และ  
(๖) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ จํานวน 3 โครงการ   
  
 



๖๖ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 ๑๐. การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
  มหาวิทยาลัยได้มีคณะทํางานในการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ทบทวนและปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ  ดังน้ี 
   ๑๐.๑ ด้านการศึกษา 
 จัดทําข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือรองรับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร
แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจําเป็นที่จะต้องยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่
ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตรและเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาแล้วได้ศึกษาครบตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้นักศึกษาผู้น้ันย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ 

 ๑๐.๒ ด้านการเงิน  
 ๑) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ เป็นการรวมข้อบังคับ ฯ การเงินหลายฉบับไว้ด้วยกันในฉบับเดียวกันเพ่ือทําให้เกิด 
ความคล่องตัวและชัดเจนย่ิงขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 ๒) จัดทําระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  และประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมทดรองจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับดูแลของ 
ฝ่ายบริหารและเพ่ิมวินัยทางด้านการเงินและการคลังของผู้ยืมเงินมากย่ิงขึ้น  โดยใช้มาตรการผ่านการกําหนด
จํานวนเงินขั้นสูงที่จะอนุญาตให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ยืมได้  นอกจากน้ีกรณีคืนเงินยืมล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
จะต้องมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของเงินยืมทดรองค้างชําระ  
 ๓) จัดทําประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้กําหนดให้นับเวลาการ
ปฏิบัติงานให้สั้นลง และให้สิทธิพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน 
โดยเคร่ืองบินและสามารถเบิกค่าเดินทางได้ 
     ๔) จัดทําประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ปรับปรุงอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงจากเดิมที่ให้เบิกแบบ
เหมาจ่ายเท่ากันทุกประเทศ มาเป็นอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายตามกลุ่มประเทศ  
  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยกําลังทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศ ฯ และระเบียบ ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่  
  ๑) (ร่าง) ประกาศ ฯ เรื่อง อัตราการนําส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ 



๖๗ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

  ๒) (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการชําระหน้ีของนักศึกษา 
 ๓) (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๑๐.๓ ด้านบริหารงานบุคคล 
   ประกาศ และข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข คือ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔)  หมวดที่ ๖ เรื่อง
วินัยและการรักษาวินัย 
     
 ๑๑. ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชน  
  ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องมีการปรับตัว แนวทางที่เหมาะสม
กับบริบทพ้ืนที่กับฐานงานวิชาการท่ีพัฒนามาต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยสร้าง Social Engagement, Social Enterprise, Contextual Innovation  
ซึ่งนอกจากสร้างประโยชน์กับพ้ืนที่และมีส่วนในการพัฒนาประเทศแล้ว ยังมีคุณค่าทางวิชาการระดับสากล  
เป็น The Best of Both Worlds เพ่ือตอบโจทย์น้ีหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และเครือข่ายสังคม คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
ร่วมกับ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ สามารถรวบรวมกําลัง สนับสนุนแบบ 
"รวมบริการประสานภารกิจ"  ให้งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สํานักวิชา และหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และชุมชนสังคม เป็นหลักในถ่ินและเป็นเลิศสู่สากลได้ 
ผ่านโครงการและกลไกของหน่วยงานเหล่าน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 

 
 คณะกรรมการ ฯ ได้รวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละคณะได้ให้ไว้ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 จํานวน 18 ประเด็น  และติดตามผล
ว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
   จากการติดตามในรอบคร่ึงแรก  ของปีงบประมาณ 2559  มีจํานวนทั้ งสิ้น 18 ประเด็น  
คณะกรรมการ ฯ พบว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว จํานวน  8 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 44.44  
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน 10 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 61.90 
 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเดน็ 

ไดด้ําเนนิการแล้วตามมต ิ
ที่ประชุม/ขอ้สงัเกต/

ข้อเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แล้ว  

(ร้อยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 2 - 2 0.00 
คณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน 2 2 - 100.00 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 9 4 5 44.44 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

2 2 - 100.00 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเส่ียง 

3 - 3 0.00 

รวม 18 8 55.55 44.44 
 

    ประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้วจํานวน 8 ประเด็น ได้แก่  (1) การให้ทุนสนับสนุน
เ พ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สํ าหรับพนักงานสายปฏิบั ติการ วิชาชีพและบริหารทั่ ว ไป 
(2) การให้ผู้สมัครดํารงตําแหน่งอาจารย์ กลุ่มภาษาตะวันออก ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน  (3) การแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา
เกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  (4) (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  (5) (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....  (6) (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. .... (7) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2559  และ (8) ผลการดําเนินงานของหน่วย 
ที่จัดหารายได้ 
    ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 10 ประเด็น ได้แก่  (1) แผนเร่งรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 6 เดือน (2) ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (3) การช่วยเหลือการชดใช้
ทุนของอาจารย์ ดร. นายแพทย์ ปรัชญะพันธ์ุ  เพชรช่วย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย  



๖๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

(4) การวางกรอบข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (5) องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ (6) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างสังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ (7) ขอกําหนดตําหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ  
(8) การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี (9) การจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามแผนปี 2559 และ (10) การจัดทํา Roadmap เพ่ือความเข้มแข็ง ความมี
ประสิทธิภาพ และความต่อเน่ืองของระบบงานบริหารความเสี่ยง 

รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 ปรากฏในเอกสาร
รายละเอียดประกอบหน้า 118 ถึงหน้า 132   

อน่ึง สําหรับผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 
2558 ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ ฯ ในระดับ
หน่ึงแล้ว ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 



              

 

6 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

ต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 

 

จุดเด่น 
 

 
 

จุดเด่น 
 

1.  แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสารธารณูปการ
หลายประการ  แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถแก้ปัญหาให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง 

2.  มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนย์บริการสุขภาพ (ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนช่ือเป็นคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมศูนย์การแพทย์ฯ)  ทําหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์ ฯ  เช่น   
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (พยาบาล/เทคนิคการแพทย์)  เป็นต้น  

3.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่จํานวนมาก 
ตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมเตาเผาขยะ แบบลูกกลิ้งให้กลับมาใช้งานได้โดยบุคลากรของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4.  งานด้านการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ  ยังคงสามารถดําเนินการได้ดีจนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ แม้ว่าการบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัจจัยภายนอก ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากร
มีความรับผิดชอบดําเนินการตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   

5.  มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Active Learning) จํานวนมาก 
6.  งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่  ทําได้เกินเป้าหมาย  ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้ง

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
7.  มีการพัฒนาหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทุกด้านให้มีคุณภาพมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  และ

มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านกายภาพ  ด้านการดํารงชีวิต  และพื้นที่
พบปะทางสังคม 

8.  Walailak Journal of Science and Technology (WJST)  ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล 
Scopus 

 
 

 
 

1.  เน่ืองจากในปัจจุบันหน่วยงาน  พนักงาน  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ รวมถึง
สภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันในคําจํากัดความหรือคํานิยามของคําต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดขึ้นและปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย  
ได้แก่ “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” “ความเป็นสากล” “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”  
“มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรกําหนดคําจํากัดความหรือคํานิยามเพ่ือให้  
ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจนตรงกัน  แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หลังจากน้ัน
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ จะได้ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ

   จุดเด่น 

   จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะมีการดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง แต่พบว่าผลการดําเนินงานยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร  เว้นแต่ในส่วนของหอพัก
นักศึกษาที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา  ทั้งน้ีเพราะในส่วนของ
ทีมบริหารและผู้ เ ก่ียวข้องมีความเข้าใจในความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ ไม่ตรงกัน ซึ่งในประเด็นน้ี
คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าทีมบริหารและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรทําความเข้าใจในความหมายของการเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและความประสงค์ของศาสตราจารย์  
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจตรงกัน 

2.  ผู้บริหารและบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญตามระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
ต้องเห็นความสําคัญและต้องดําเนินการอย่างฉับไวยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งน้ีพบว่าความเสี่ยงหลาย
เรื่องที่ได้รับการระบุเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงที่จําเป็นต้องได้รับการบริหารให้ผลกระทบลดลง
โดยเร่งด่วน แต่ผลการดําเนินงานจริงยังไม่ได้รับการบริหาร หรือบริหารแต่ก้าวหน้าล่าช้ามาก ซึ่งเมื่อคํานึงถึง
ความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากเกิดขึ้นผลกระทบจะสร้างความเสียหาย
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มาก  

3.  โรงกําจัดขยะพิษและขยะติดเช้ือ มีความจําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต เน่ืองจากจะมี
ศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรได้รับการพิจารณาพัฒนาให้เป็นโรงกําจัดท่ีได้ระดับ
มาตรฐานขั้นสูงสุดและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องคํานึงถึงมาตรการ
ป้องกันมลพิษที่บุคลากร และหรือชุมชนใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ ประโยชน์ที่จะได้นอกจากเพื่อรองรับ
ขยะพิษและขยะติดเช้ือจากศูนย์การแพทย์ฯ แล้ว ยังสามารถให้บริการรับจ้างกําจัดแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนภายนอก อันจะเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผลพลอยได้ 
อีกด้วย 

4.  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
อุปกรณ์และสนามสําหรับกีฬาหลากหลายประเภทซึ่งอาจทําแผนทยอยพัฒนาไปทีละประเภทตามกําลังทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านการศึกษา การเสริมสร้าง
พลานามัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกผู้มาขอรับบริการโดยจัดบริการให้ไม่กระทบต่อการใช้งาน
เพ่ือภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการน้ีต้องซ่อมบํารุง และกําหนดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้ทุกราย 

5.  โครงการศูนย์แพทย์ ฯ ดําเนินการได้ล่าช้าจากที่เคยกําหนดไว้มาก ด้วยประสบปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถแก้ไขให้โครงการดําเนินต่อไปได้ 
จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2559 แล้วเสร็จไปร้อยละ 2.85 ตํ่ากว่าแผน (ที่ปรับใหม่แล้ว) ร้อยละ 1.22  
ความล่าช้าหลัก ๆ ขณะนี้เกิดจากงานถมดินและงานเสาเข็ม ดังน้ัน มหาวิทยาลัยยังคงต้องเร่งรัดการก่อสร้างน้ี
ต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด โดยอาจต้องเพ่ิมทรัพยากรในส่วนน้ีเข้าไปอีก เพ่ือให้ติดตามควบคุมได้
ใกล้ชิดขึ้นไปอีก การดําเนินการจัดต้ังศูนย์แพทย์ฯ ระยะเริ่มแรก (คลินิกปฐมภูมิ) ที่กําหนดไว้เดิมคือจะ
สามารถเปิดให้บริการในลักษณะหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกได้ต้นปี (พ.ศ. 2559) แต่จนถึงขณะที่จัดทํารายงาน
ฉบับน้ี ยังปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่แล้วเสร็จ ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณหลักในการดําเนินการในส่วน
น้ีอยู่แล้ว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนให้ชัดเจนย่ิงขึ้นและดําเนินการไปตามแผนน้ัน  และเมื่อศูนย์
การแพทย์ ฯ พร้อมเปิดให้บริการ ควรดําเนินการเพ่ือให้เป็น Lean Hospital (เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มีหน่วยบริการสุขภาพที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในภูมิภาคน้ี) จําเป็นต้องมีทีมงานเฉพาะดําเนินการอย่างจริงจัง  
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โดยเริ่มจากการศึกษาให้เข้าใจถึงระบบที่เรียกว่า Lean Hospital จากตําราและการดูงานทั้งในและต่างประเทศ   
ถือว่าเป็นการเตรียมการที่สําคัญ (critical preparation) ระหว่างที่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ  อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการติดตาม ฯ ยังคงเสนอให้หาผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างโรงพยาบาล มาเป็น
ผู้รับผิดชอบเฉพาะในการจัดต้ังศูนย์แพทย์ฯ แห่งน้ี 
 ในส่วนของการเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะนี้อาศัย 
เฉพาะโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต คณะกรรมการ ฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต้ังเป้าหมายเพ่ือดําเนินการให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ แทนมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการผลิตแพทย์  คือ  
นักศึกษาช้ัน Pre - Clinic เรียนที่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
และปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ศึกษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กับศูนย์แพทย์ ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 

 

 ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ว ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ แล้ว มีความเห็นว่ารายงานฉบับน้ีมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ช้ีให้เห็น
ถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาอย่างชัดเจน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้
นําไปดําเนินการให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  โดยธํารงรักษาและพัฒนาจุดเด่นให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ปรับปรุงการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในจุดที่ควรพัฒนาอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยง  เพ่ือให้มีความก้าวหน้าหรือแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ฝ่ายบริหารขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ที่ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ทุ่มเทเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ และจัดทํารายงานฉบับน้ี   
ซึ่งนับว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และขอขอบคุณผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง  ที่ได้สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 ความเห็นของฝ่ายบรหิาร ตอ่ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายละเอียดประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 6 รายละเอยีดผลการประเมินตามตวัชี้วดั โดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
 

1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการผลิต
บัณฑิต 
   1.1 นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบัณฑิต : ด้านคุณภาพ
ของบัณฑิต  
   1.2 นักศึกษา : ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์  และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   1.3 อาจารย์  : ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ    
            เท่ากับ 3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.01  - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.51  - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.01  - 4.50 
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยมากกว่า  4.5๐ 

 
    1. ความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้งานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  4.33 มีรายละเอียดดังนี้  1) ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย  4.34  2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.32  
3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 4.38  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.37  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.21  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 
    2. ผลการแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 มีการดําเนินการใน 2 ภาคการศึกษา ยังไม่ได้สรุปผลการแสดงความ 
พึงพอใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา  
    3. ไม่ได้ดําเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของอาจารย์ เนื่องจากไม่มีตัวบ่งชี้ใน
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
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2. ความเชื่อมั่นของนักเรียนต่อการมาศึกษาที่ มวล. 
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน มวล. 
ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ไม่เพิ่มขึ้น  
ระดับ 2  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑ - ๒.00 
ระดับ 3  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๑ - ๔.00 
ระดับ 4  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐๑ - ๖.00 
ระดับ 5  เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๖.00 
 

 
จํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,527 คน และในปี

การศึกษา 2559 จํานวน 1,523 คน ดังนั้นจํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน 
มวล. ในระบบโควตาลดลงจากปีก่อน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการการศึกษา) 
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๗๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

    2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ 
admission (ในปีการศึกษา 2559)  ไม่เกิน 2 อันดับแรก 
โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐ 

     ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 ยังไม่มีผลการดําเนินงาน 1* (1) 
 

0.2 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
    หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีระดับคุณภาพน้อยกว่า 2.00 
ระดับ 2  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 2.00 – 2.99 
ระดับ 3  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3.00 – 3.99 
ระดับ 4  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 4.00 – 4.99 
ระดับ 5  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 5.00 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ตวับ่งชี้ที่ 5 

    ในปีงบประมาณ 2559  มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งสิ้น 
131 เรื่อง ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  381 คน ซึ่งเป็นผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus 65 บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 1.00)  ฐานข้อมูล TCI 12 บทความ  (ค่า
น้ําหนักคุณภาพ 0.25)   งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 27 
บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 1.00)  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
27 บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 0.25)  
     จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ตามน้ําหนักคุณภาพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
26.71   คิดเป็นระดับคุณภาพเท่ากับ  5.00 
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

5 5 5 
 

4. จํานวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณที่ประเมิน ฯ          
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ  2 ชิ้นงาน           
ระดับ 2  มีจํานวน  3 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 3  มีจํานวน  4 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 4  มีจํานวน  5 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 5  มีจํานวนมากกว่า ๕ ชิน้งาน 

    ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด 
อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ชิ้นงาน  ได้แก่   
          1) สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata   
          2) เทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการ
ผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ  
          3) กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา  
          4) ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนต่ํา 
(ผู้ให้ข้อมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้) 

3 2 1.2 



๗๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีระดับคะแนนน้อยกว่า 2.00 
ระดับ 2  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 – 2.99 
ระดับ 3  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 3.00 – 3.99 
ระดับ 4  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 4.00 – 4.99 
ระดับ 5  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.00 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ตวับ่งชี้ที่ 6 

    ปีงบประมาณ 2559 มีอาจารย์ประจําและนักวิจัย จํานวน 381  คน มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น  37 ชิ้นงาน  ดังนั้นงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา เท่ากับร้อยละ 9.71 ระดับ
คะแนน 2.43 (เป็นข้อมูลบางส่วน สําหรับข้อมูลจากสํานักวิชาจะรวบรวมในการประเมิน
รอบสิ้นปีงบประมาณ) 
 
 
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัย และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้) 

2 3 1.2 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทาง
วิชาการ  
    6.1 งานอบรม  สัมมนา 
    6.2 งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
    6.3 งานบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
           และวิชาชีพ 
    6.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ 
            เท่ากับ  3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.50 

      ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการวิชาการ เท่ากับร้อยละ 87.40 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) 

1)  งานอบรม สัมมนา (ยังไม่มีข้อมูล) 
2)  งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ (ยังไม่มีข้อมูล) 
3) งานให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 83.90 
4) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 90.90 
 
 
 
 
 

 
 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการวิชาการ  ) 
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7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ 
            เท่ากับ  3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 

   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 
92.11 (ค่าเฉลี่ย 4.61) 
 
 
(ผู้ให้ข้อมูล : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์) 

5 ๒ 2 



๗๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

2.  มิติกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
    1.1 การบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีคะแนนการประเมิน 0.00 – 1.50 
            การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ระดับ 2  มีคะแนนการประเมิน 1.51 – 2.50 
            การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
ระดับ 3  มีคะแนนการประเมิน 2.51 – 3.50 
            การดําเนินงานระดับพอใช้ 
ระดับ 4  มีคะแนนการประเมิน 3.51 – 4.50 
            การดําเนินงานระดับดี 
ระดับ 5  มีคะแนนการประเมิน 4.51 – 5.00 
            การดําเนินงานระดับดีมาก 
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ประเมินของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

   ในปีการศึกษา 2558  (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ยังไม่ได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะประเมินผลและรายงานได้ในการประเมินรอบปีสิ้น
ปีงบประมาณ 2559  

 
1* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
(2) 

 
0.4 

    1.2 การจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน

    ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีการประเมินตัวชี้วัด การพัฒนาระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน  จึงไม่ได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ดังกล่าวจากสํานักวิชา 

1* 
 

(2) 0.4 



๗๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ทั้งในและ
นอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน  หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
ก า ร จั ดการเรี ยนการสอนและ สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ 
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 
1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการในข้อ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการในข้อ 1 และข้อ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  และข้อ 4   
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกข้อ 
เกณฑ์    
1. มีระเบียบ คู่มือ คณะกรรมการ และแหล่งปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยมีประกาศที่เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจสําหรับอาจารย์และ
นักศึกษา  รวมถึงได้จัดทําคู่มือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,500 เล่ม เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสหกิจ ฯ 
จัดทําแฟ้มนิเทศงานสหกิจศึกษา จํานวน 1,500 เล่ม จัดทําแผ่นพับแนะนําระบบสหกิจ
ศึกษาจํานวน 1,000 ฉบับ และสามารถจัดหาแหล่งสหกิจศึกษาได้ตามจํานวนนักศึกษา
สหกิจศึกษาที่ยื่นสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจ 
    2. จัดสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อน
ปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา สําหรับปีการศึกษา  2558  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มี
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 170 คน ผ่านการประเมิน จํานวน 

5 (2) 2 



๗๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

2. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา
และจัดให้มีการนําส่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ให้กับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจ 
3. มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบตัิสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 
และจัดหาสถานประกอบการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อให้มีจํานวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการให้เลือก
ได้หลากหลายและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
4 .  มี การประ เ มินการป ฏิบั ติ สหกิ จศึ กษา  ทั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ  
ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งก่อนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แต่ละปี ต่อผู้บริหารของ มวล. และต่อสถานประกอบการ 
ที่ร่วมโครงการ 

166 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 
595 คน ผ่านการประเมินทุกคน อีกทั้งได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมเสริมเพิ่มเติมให้แก่
นักศึกษาก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จํานวน 11 ครั้ง และได้เข้าพบสถาน
ประกอบการ จํานวน 49 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้การดําเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่จําเป็น   
    3. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดําเนินการจัดหาตําแหน่งงานสหกิจศึกษา 
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยทุกตําแหน่งงานต้องผ่านการรับรองคุณภาพ
งานจากสํานักวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศให้นักศึกษาสมัครงาน โดยในปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 1,486 คน ในสถานประกอบการ 1,036 
แห่ง  โดยในจํานวนนี้เป็นนักศึกษาที่ไปสหกิจนานาชาติ 20 คน ใน 8 ประเทศ   
 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  กําหนดให้มีการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ 1) อาจารย์นิเทศประเมิน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 2) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และ 3) นักศึกษาประเมิน
ตนเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2558 อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบประเมิน 
    5. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นําข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในแต่ละปีมาสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที  ปีงบประมาณ 2559 ได้จัดรับ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกในการพัฒนา
นักศึกษาสหกิจศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และการให้คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือการจัดสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในฐานะที่
มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายด้านสหกิจศึกษา  เช่น โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา หลักสูตรรับรองจาก สกอ. ในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้น          
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

1.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 1.5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 

    1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ แผนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี/รัฐพิธี  

5 (2) 2 



๘๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ 
เกณฑ์  
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและ
การจัดกิจกรรม 
๒ .  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
       - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
กําหนดโดยสถาบัน 
       - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 
         สิ่งแวดล้อม 
       - กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การนํานักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ บูรณาการกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน  และจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถ
ของนักศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ได้แก่  แผน
กจิกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่  การอบรมทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและการปรับตัวแก่
นักศึกษาใหม่  การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกร่วมหอพัก ตลอดจนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มอิสระ และชมรมต่าง ๆ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมให้ครบตามวงจรการ
บริหารจัดการโครงการ (วงจรเดมมิ่ง : PDCA) เริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการและแผน
ดําเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ มีการระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการนั้น ๆ  
ตลอดจนระบุแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการจากผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา  
    3. อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2559                     
    4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
    5. มหาวิทยาลัยได้ประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ดําเนินการดังนี้ 1) รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกรอบ 6 เดือน  2) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามภารกิจ ผลงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาในที่ประชุมหน่วยงาน และ 3) การ
ประเมินผลงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
     6. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนงานเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหารผ่านที่ประชุมหน่วยงาน เช่น การพัฒนาปรับปรุง กติกา
และข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้การดําเนิน
กิจกรรมเป็นไปในทางสร้างสรรค์  พัฒนาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม เปน็ต้น  
 (ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนกิจการนักศึกษา) 



๘๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

2. ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ  
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ 3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ  
เกณฑ์   
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
     - กิ จกรรม วิชาการที่ ส่ ง เส ริมงาน วิจั ยห รืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
๓. จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านกลไก 
การบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งทุกสํานักวิชาให้ความสําคัญและ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัย ดังนี้ 
     ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบทะเบียนงานวิจัยและการพัฒนางาน 
ทางวิชาการ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ และระบบ 
EasyChair สําหรับการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย เป็นต้น 
      ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อย ได้แก่ การเตรียมการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 
      ๓. จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการ
จัดสรรทุนภายในจํานวน 80 โครงการ งบประมาณรวม 8,139,740 บาท 
      4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ดังนี้ 1) สนับสนุนรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 
2559 ได้สนับสนุนงบประมาณแล้ว 500,000 บาท 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย 176,667.54 บาท  3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการภายในประเทศ จํานวน 603,442 บาท  4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ จํานวน 570,368.30 บาท  
5) จัดทําวารสาร Walailak Jourmal of Science and Technology เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ          
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย จํานวน 5 รางวัล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ 
     6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เช่น ในการรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน 

5 
 

4 4 



๘๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

หรืองานสร้างสรรค์ 
4 .  จัดสรรงบประมาณเ พื่อสนับสนุนการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ได้ร่วมกับนักวิจัยและโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อระบุการ
จัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีการ
นําผลผลิตที่ได้ระหว่างหรือหลังการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้จัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี 
(Royalty Fee) เพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ของนักวิจัยและผลงานวิจัย 

3. ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม      
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ  
เกณฑ์  
๑. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างสํานักวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

   1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการบริการโดยการหารือ
ร่วมกันระหว่างแกนนําของชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ และสํานักวิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจ  
โดยได้พิจารณาสภาพปัญหา ความต้องการบริการวิชาการ ประโยชน์ที่ชุมชน มหาวิทยาลัย
และสังคมโดยรวมจะได้รับ  โดยจะพิจารณาความพร้อมของชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่
จะร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ  และความพร้อมของอาจารย์จากสํานักวิชาที่เกี่ยวข้อง ทําให้ได้
ชุมชนในตําบลท่าขึ้น ตําบลท่าศาลา ตําบลโมคลาน ในอําเภอท่าศาลา และชุมชนในตําบล
บ้านตูล ในอําเภอชะอวด เป็นพื้นที่ปฏิบัติโครงการบริการทางวิชาการตามแนวพันธกิจ
สังคม  
     2. มีการพบปะและตกลงร่วมกันระหว่างศูนย์บริการวิชาการ  สํานักวิชา และ
ผู้รับบริการและหรือแกนนําของชุมชน  ในการกําหนดแผนการจัดบริการทางวิชาการ ซึ่ง
ดําเนินการในรูปโครงการและแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2559 
     ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง เช่น เภสัชกร 
ปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิเขต 11  สามารถนําความรู้และทักษะ
ไปใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ จนมีความเข้มแข็งและโดดเด่นสามารถเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้แก่เภสัชกรในพื้นที่  อีกทั้งได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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๘๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๔. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๕. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
6. ทุกสํานักวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
สํานักวิชา 

จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ ด้วยผลงานบทความวิชาการ และการนําเสนอผลงาน 
     5. มหาวิทยาลัยได้ทําข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลโมคลาน รวมทั้งสํานักวิชาต่าง ๆ ได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย เช่น สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้มีโครงการความ
ร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ให้แก่เภสัชกร ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เป็นต้น  
     6. สํานักวิชาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย เช่น สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชา 
สหเวชศาสตร์ฯ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นต้น  ทั้งนี้มีข้อมูลไม่ครบทุกสํานักวิชา 

4. ระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 
เกณฑ์  
๑ .  กําหนดผู้ รับผิดชอบในการทะนุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๒. จัดทําแผนด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผน  
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.ประเมินผลความสําเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

   1.  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
   2.  มีแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของหน่วยงานในระยะยาว และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานประจําปี โดยมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน  ซึ่งได้ดําเนินการ
ให้เกิดผลงานตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   
   3. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมฯ 
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดําเนินงาน 
   4.  ในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดทําแบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม  
   5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร และผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง  
    6. การดําเนินงานด้านการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย  
มีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด คือ การประสานงานกับสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาภาคใต้ :  
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๘๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์
สมุนไพร และจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลและสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 
     

5. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16)   
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 
๒. ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ  
๓. ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   
๔. ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ 
๕. ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
เกณฑ์ 
๑ .  มีการกํ าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบั ติ งาน ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภา มวล.  
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
๔. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้าน 
ศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม (Walailak graduates have practical 
intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and technology 
competence, all integrated with high moral)”  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ได้กําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์   
     2. มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ภายใต้ระบบการ
บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอน มีการจัด
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ มีคณาจารย์ในสํานักวิชา
ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน และมีเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ในรูปแบบต่าง ๆ  2) การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีศูนย์สหกิจศึกษา ฯ รับผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน และมีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
โดยส่วนกิจการนักศึกษา   และมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านดังกล่าวร่วมด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการริเริ่มดําเนินการ
พัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะ 5 ด้านของนักศึกษา  ได้แก่ สํานักวิชาศิลปศาสตร์
รับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์รับผิดชอบ
การทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบการทดสอบ
สมรรถนะด้านทักษะสากล  สํานักวิชาการจัดการรับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะด้านการ

5 2 2 



๘๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

 จัดการ  และส่วนกิจการนักศึกษารับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาแล้วใน 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรมจริยธรรม    
     3. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประเด็นการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ ดังนี้  1) ด้านการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน โดยศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
2) ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม ส่วน
ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ทุกสํานักวิชาที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ  ด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการจัดบริการ
ให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผลการประเมินพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ในภาพรวม  โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ ด้านห้องสมุด  
ร้อยละ 3.68  ด้านห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 3.57 และด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 3.57   
     4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ที่กําหนดและเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  ดังนี้ 
1) มีรายวิชาปฏิบัติทักษะวิชาชีพเป็นการจัดให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามาทั้งหมด นําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขา
วิชาชีพที่เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนได้ฝึกงานและสัมผัส
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โรงพยาบาล และชุมชน ทําให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์และการดูแลในด้านสุขภาพ  โดยดําเนินการผ่านกิจกรรม/โครงการของสํานักวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 4 สํานักวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เ รียน 
เป็นสําคัญ (Active  Learning) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีทักษะความรู้ควบคู่ปัญญา มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ  สามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้  2) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ



๘๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ไตรภาค (Trimester) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา  ให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ทําให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความเชี่ยวชาญให้รู้ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติได้จริง ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า กระตุ้นให้มีการแข่งขันกับตัวเอง
มากขึ้น ฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีศักยภาพในการทํางานให้กับหน่วยงานได้อย่างเต็ม
กําลังความสามารถ 3) มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชากีฬาและ
นันทนาการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ และกลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์  
4) มีการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  มีการจัดกิจกรรม
โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบาย 3 ดี – Decency โดยมีกิจกรรม
ที่จัดขึ้นโดยส่วนกิจการนักศึกษา และสํานักวิชาต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาเพิ่มเติม  มีการมอบรางวัล “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak 
Award)” แก่นักศึกษาที่มีผลงานและคุณงามความดีที่กระทําต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ 
เป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
     5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลทางวิชาการการ/วิชาชีพ รวมถึง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  เช่น  มีนักศึกษาได้รับ
รางวัลนําเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม รางวัลนําเสนอภาคบรรยายดีมาก  ในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สัตวศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย 
ในการแข่งขัน   R2M   การประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัยซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย 
“ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อแคมโพโลแบคเตอร์”  ได้รับรางวัล
ทีมชนะเลิศ ประจําพี้นที่ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  โครงการ WBS Got Talent 
(Marketing Plan Contest#8 by A.P. Honda)  รางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว  จากการ
ส่งงานสารคดี เรื่อง "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต"  รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะ
ทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ   รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ 



๘๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

จากโครงงาน “การพัฒนาเครื่องมือและเกมสําหรับกายภาพบําบัดข้อเข่า” เป็นต้น 
6. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใน   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
เกณฑ์ 
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายด้าน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานภายใน 
2. มีคณะกรรมการ และหน่วยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานและการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
3. มีระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ก่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้าใจในเรื่องความ
เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทุกระดับ 
(ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน) 
4. มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการ
ตรวจสอบภายในอย่าง ต่อเนื่ อง  และครอบคลุมทุก
หน่วยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม

    1. สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติและนโยบายด้านการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามคู่ มือการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางมาตรฐานในการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
    2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Oversight Committee : RMOC) ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยในการให้แนวทาง ควบคุมกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ 
และมีการทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)  ทําหน้าที่ในการบริหารงานระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ  มีประธานเจ้าหน้าที่ 
การบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ในการทํางานของ 
CRO จะมีหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit : RU) เป็น
หน่วยงานระดับดําเนินการส่วนกลาง  ซึ่งในขณะนี้รับผิดชอบโดยงานบริหารความเสี่ยง 
ส่วนแผนงาน  และในระดับหน่วยงานมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่การบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Officer :  RO) เป็นตัวแทนในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงานย่อย  โดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและสนับสนุนการทํางานของ CRO  
    3. ระบบบริหารความเสี่ยงเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม  โดยในช่วงครึ่งปีแรกของ
งบประมาณ 2559 มีกิจกรรมในลักษณะนี้ เช่น กิจกรรมการประชุม CRO พบ RO 
ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบตัวชี้วัดระดับมาตรการและโครงการ/กิจกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง เป็นต้น 
    4. ตามระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดไว้ จะมีการระบุ 
ประเมินความเสี่ยง 2 ครั้ง/ปี  โดยในกระบวนการการดําเนินการจะมีกิจกรรมการประชุม
ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้วจะมีการนําเสนอไปยัง
หน่วยงานเพื่อยืนยันและให้ความคิดเห็นต่อแผนนั้น  ก่อนที่จะมีการดําเนินการต่อไป 
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๘๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบป้องปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
อีกทั้งยังมีการนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

    5. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Oversight 
Committee : RMOC) ได้มีการกํากับดูแลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ  
ทั้งในเชิงกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยในเชิงกระบวนการได้มีการ
กํากับดูแลกระบวนการการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้
กําหนดไว้ ส่วนในเชิงกิจกรรมนั้นในระหว่างที่มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
ร่วมกับฝ่ายบริหาร  โดยได้มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนในแต่ละกรณี รวมถึงได้มี
การให้คําแนะนําเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินงานอย่างเป็นระยะ  และได้
มีการเร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและขยายเวลาการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
ไว้เป็นระยะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  2559   แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการตาม
มาตรการในหลายกรณี  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการ
ดังกล่าว   
      จากผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะเห็นได้ว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ครบถ้วนทุกขั้นตอน  
แต่ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการบางส่วนยังไม่ให้ความสําคัญ  และเร่งรัด 
การดําเนินการให้ครบถ้วนในทุกประเด็นความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  ดังนั้น 
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่มีสําคัญ  และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการก็
ยังคงมีอยู่       
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 

7. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ)  

1. มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีนโยบายการวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษาและช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย  มีระบบและบริการสารสนเทศ 
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประเมิน 
ความพึงพอใจสําหรับร้านค้า  ระบบเหมืองข้อมูลระบบเงินยืมทดรอง  และเว็บไซต์ 
การสรรหาอธิการบดี 
    2. มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย 
โดยครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
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๘๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษา  และช่วยให้
ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ มวล. 
3. มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอสําหรับระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของ มวล. อีกทั้งมีระบบการ
แก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางสารสนเทศที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 
5. มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจด้านที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ  เช่น  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบ
จัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลประชาชน  
เป็นต้น 
พันธกิจด้านที่ 2 ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้
ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ ได้แก่ ระบบรายงานผลการดําเนินการ  ในด้านการบริการการศึกษาและ
งานวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และต้นแบบระบบต้นทุนสํานักวิชา 
พันธกิจด้านที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ GIS เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ โปรแกรมสํารวจความคิดเห็น WU Book Fair และระบบแผนที่
นําทางมหาวิทยาลัย 
พันธกิจด้านที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ระบบงานทะเบียนศิลปะ
และวัฒนธรรมส่วนบุคคล และเว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
    3. มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย โดยได้วางแผน 
ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 0.91 และมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นักศึกษา ในอัตราส่วน 1 : 6.62 รวมถึงวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
เชื่อมต่อได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีระบบการซ่อมบํารุง ซึ่งได้พัฒนาระบบ 
e-Services on mobile และการบริการ Call Center  เพื่อสนับสนุนการทํางานของ 
นายช่างเทคนิคศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
มากที่สุด  
    4. จัดอบรม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ระบบภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ ระบบเว็บไซต์
หน่วยงาน และระบบการใช้ Power Pivot เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
    5 .  ในการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ  



๙๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการดําเนินการสํารองระบบและข้อมูลระบบสารสนเทศไว้เป็นประจํา 
ทุกเดือน  โดยมีการประกาศระเบียบการสํารองข้อมูลระบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ได้มีการวางแผนให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานออนไลน์ควบคุมการสํารองข้อมูลของระบบเครื่องแม่ข่าย  
การจัดตั้งเครื่องแม่ข่ายสํารองข้อมูลแห่งที่ 2 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๙๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

3.  มิติการเรียนรู้และพัฒนา 
  

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
๑.๑ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF 
(มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7) ต่อรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20.๐๐ 
ระดับ ๒  ร้อยละ 20.01 - 4๐.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ 4๐.๐๑ - 60.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ 60.๐๑ - 8๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ 8๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
๑ .๒  ร้ อ ยละของ ร าย วิ ช า ระ ดับป ริญญาต รี ที่ เ น้ น  
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต่อรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ร้อยละ 10 - 19 
ระดับ ๒  ร้อยละ 20 - 39 
ระดับ ๓  ร้อยละ 40 - 59 
ระดับ ๔  ร้อยละ 60 - 79 
ระดับ ๕  ร้อยละ 80 – 1๐0 
 
 

 
      ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรที่เปิดสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จํานวน 64 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 35 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 หลักสูตร โดยทุก
หลักสูตรมีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF ทั้งหมด โดยมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5-6) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยในการจัดทํา มคอ. 3-7  
ของรายวิชาต่าง ๆ ได้มีการจัดทําระบบบริหารหลักสูตร (ระบบ TQF) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอน และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูล มคอ.3-7 ในระบบ
ดังกล่าวได้ ส่วนรายวิชาบางส่วนที่ไม่ได้บันทึกผ่านระบบ ได้มีการจัดทํา มคอ.3-7  
ในรูปแบบเอกสารโดยมีรูปแบบเป็นไปตามกรอบ TQF 
 
 
        การจั ดการ เ รี ยนการสอน ที่ เน้ นผู้ เ รี ยน เป็ นสํ าคัญ เป็ นสิ่ ง ที่ มหา วิทยา ลัย 
ให้ความสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่จะให้ 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
มากขึ้น  ให้ผู้ เ รียนได้เ รียนรู้ ด้วยตนเอง  ซึ่ง รูปแบบ/ วิ ธีการเ รียนการสอนที่ใช้อ ยู่ 
มีหลากหลาย อาทิ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนการสอนภาคสนาม การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
การ เรี ยนการสอนโดยใช้ ชุ มชนเป็นฐาน  เป็น ต้น  ทั้ งนี้ ในปี การศึกษา  2558  
มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
จํานวน  327 รายวิชา  จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน 1,009 รายวิชา คิดเป็น 
ร้อยละ 32.41 
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๙๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๒. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ 
 ๒.๑ อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ต่ํากว่าร้อยละ 16.00  
ระดับ ๒  ร้อยละ 16.00 - 23.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 24.00 – 31.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 32.00 – 39.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 40.๐๐  
 
๒.๒ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ (สกอ. 1.3)      
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ต่ํากว่าร้อยละ 24.00  
ระดับ ๒  ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 3๕.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 36.00 – 47.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 48.00 – 59.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 60.๐๐  
       
 ๒.3 ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไป ศึกษา/อบรม/
ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด        
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐  
ระดับ ๒  ร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๖๕.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐  
ระดับ ๔  ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐               
 

 
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 192 
คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 443 คน คิดเป็นร้อยละ 43.34 
 
 
 
 
 
 
   มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการรวม 102 คน เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 79 คน  และรองศาสตราจารย์ 23 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 443 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.02 
 
 
 
 

 
 

พนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน จํานวน 199 คน   จากพนักงานทั้งหมด 534 คน คิดเป็นร้อยละ  37.26  
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๙๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

  ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกว่า ๙ ระบบงาน 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่  ศูนย์บริการการศึกษา จํานวน 5 ระบบ  ศูนย์บรรณสาร ฯ จํานวน 
4 ระบบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ระบบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ระบบ  ส่วนกิจการ
นักศึกษา 1 ระบบ  ส่วนการเงินและบัญชี 2 ระบบ  ส่วนอาคารและสถานที่ 1 ระบบ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1 ระบบ และอาศรมวัฒนธรรมฯ  1 ระบบ  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  21  
ระบบ 

5 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 

2 
 
 

๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑.  มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย 
๒.  มีการปรับตัวของหน่วยงานด้านการวิจัยให้เหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนไป 
๓.  มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม 
๔. มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
๕. มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ 

       1. มหาวิทยาลัยได้ประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย โดยการ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณหน่วยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน มีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณา
ความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน   
     2. หน่วยงานด้านการวิจัยได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยจะนําจุดแข็ง
ด้านงานวิจัย ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายองค์ความรู้จากสํานักวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นําด้านการวิจัยในระดับสากล 
ส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่กับ 
การวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนให้
งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์  สามารถต่อยอดนําไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการผลิตเชิงพาณิชย์ที่พึ่งพาตนเอง ลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ   
     3. มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุน เป็นผู้พิจารณาให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความเหมาะสม โดยเริ่มสนับสนุน
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๙๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภท 1 สํานักวิชา 1 ชุดโครงการ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้สํานัก
วิชาสามารถเพิ่มผลผลิตด้านการวิจัยตามทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่สํานักวิชากําหนด
ร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ในสํานักวิชา มีสํานัก
วิชาที่ส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการสนับสนุน 3 สํานักวิชา  โดยโครงการมี 2 ลักษณะ คือ 
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัยที่ประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และไม่เกิน 5 โครงการ 
     4.  ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 108  
โครงการ และในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 196  
โครงการ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.48   
     5. ในปีงบประมาณ 2558 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 23.90 ล้านบาท  
และในปีงบประมาณ 2559  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 27.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  17.07 

๔. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่า ร้อยละ 12 
ระดับ ๒  ร้อยละ 12 – 17.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 18 – 23.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 24 – 29.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ดังนี้ 
     1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  2 โครงการ ได้แก่  การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ที่สะดวกและประหยัดในการขยายเชื้อรา Trichoderma harzianum  และกระบวนการ
เลี้ยงปลาดุก /ปลานิล กับการทําวิจัยหัวข้อผลของชนิดและสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต 
ต่อลักษณะทางกายภาพของอาหารปลานิล 
     2. สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 1 โครงการ ได้แก่ การบูรณาการการเรียนการสอนกับ 
การให้บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       รวมโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ / หรือการ
วิจัย จํานวน 3 โครงการ  

 1 3 0.6 

5 .  กา ร เ รี ยน รู้  กา ร พัฒนา  และกา รปรั บ ตั ว ขอ ง  
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้
ความสนใจ/ห่วงใย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ข้อ 

     สภามหาวิทยาลัย ฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ได้กําหนด
ประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย ในปีงบประมาณ 2559 
จํานวน 11 ประเด็น โดยฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการในประเด็น
ต่าง ๆ และคณะกรรมการ ฯ จะได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ฯ ดังกล่าวต่อไป 
     ณ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้ การพัฒนา และ

5 3 3 



๙๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕  บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย ฯ สนใจ 
๒. มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่ 
สภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความสนใจอย่างเหมาะสม 
๓.  มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย ฯ สนใจ เพื่อ
การพัฒนา 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัย ฯ 
รับทราบอย่างสม่ําเสมอ และขอคําแนะนําเพิ่มเติม 
5. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
มหาวิทยาลัย ฯ ให้ความสนใจต่อประชาคมมหาวิทยาลัย 

การปรับตัวในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสนใจ/ห่วงใย ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ ได้รับทราบในช่วง
กลางเดือนมีนาคม 2559 (เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้เห็นชอบแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559) และได้นําไปจัดทําเป็นแผนงานเพื่อจะได้
ดําเนินงานให้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้  และรายงานความก้าวหน้า/ข้อบกพร่องจากการ
ดําเนินงาน  ณ รอบครึ่งปี ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ และจะนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ฯ  ต่อไป 
     2. มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย ฯ  ให้
ความสนใจ/ห่วงใย  เช่น การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ ฯ  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มวล. การจัดการเรียนการสอน การบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นต้น   
     3. มหาวิทยาลัยได้นําประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย ฯ สนใจ/ห่วงใย เสนอต่อ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะและส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  และเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาการดําเนินงานของ มวล. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ จะได้รายงานผลการดําเนินงานในทุกประเด็น
ต่อสภามหาวิทยาลัย ฯ  จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งแรกของปี และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ต่อไป   
    5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ฯ จะได้นํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ  
ทั้งรอบครึ่งแรก และรอบสิ้นปีที่สภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ส่งให้ผู้บริหารทุกระดับ/ทุกหน่วยงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 



๙๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

4.  มิติการเงินและงบประมาณ 
    

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1    ดําเนินการได้   1  ข้อ     
ระดับ 2    ดําเนินการได้   2  ข้อ     
ระดับ 3    ดําเนินการได้   3  ข้อ     
ระดับ 4    ดําเนินการได้   4  ข้อ     
ระดับ 5    ดําเนินการได้ครบทุกข้อ  
หมายเหตุ :  เกณฑ์ (ข้อ) 
1.  มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมงบผูกพัน) ต่อ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.  มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบผูกพัน) ต่อ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับประมาณการ 
3.   มีอัตราของงบประมาณที่ประหยัดได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 
ขึ้นไปของงบดําเนินการ 
4.   สามารถใช้เงินเหลื่อมปีงบประมาณทั้งหมด ได้ภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป         
5.   มีแผนการใช้งบลงทุน  และมีการใช้จ่ายจริงตามแผน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

  1. ในปีงบประมาณ  2559 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,458,677,100 บาท  หลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมีเงิน
สําหรับการใช้จริง จํานวน 1,339,914,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 
470,952,765.61  บาท และมีงบประมาณผูกพันรอการจ่าย 235,838,793.35 บาท  
ดังนั้นอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52.75    
   2. ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 470,952,765.61  บาท  ดังนั้นอัตราการ
เบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 35.15    
   3. ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลอัตรางบประมาณที่ประหยัดได้ในรอบครึ่งปี 
   4. ไม่สามารถใช้เงินเหลื่อมปีงบประมาณทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ถัดไป             
     5.  ในปีงบประมาณ  2559  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบลงทุน  219,715,900 บาท  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายในภาพรวมร้อยละ 95.68  ของงบลงทุน โดยส่วนพัสดุได้
จัดทําแผนจัดหาร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุน  มีการใช้จ่ายจริงร้อยละ 22.66  
มีภาระผูกพันรอจ่าย ร้อยละ 47.52 และอยู่ในกระบวนการจัดหาร้อยละ 23.99 
 
 
 
 

(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน ส่วนพัสดุ และใช้รายงานจากระบบงบประมาณ MIS)      

2 10 4 

     

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   ต่ํากว่าประมาณการ ร้อยละ 25.01 
ระดับ 2   ต่ํากว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 - 25.00 
ระดับ 3   สูง/ต่ํากว่าประมาณการ ไม่เกินร้อยละ 5.00 
ระดับ 4   สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 - 20.00 
ระดับ 5   สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 20.01 ขึ้นไป 

    ปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณรายได้ และในระหว่าง
ปีงบประมาณมีการปรับเพิ่ม/ลด  รวมประมาณการรายได้จํานวน 1,406,018,357.91  
บาท มีรายได้จริงจํานวน 903,252,492.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของ 
ประมาณการรายได้ ทั้งปี  ทั้งนี้หากเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนประมาณการรายได้ 
ครึ่งปีงบประมาณ  ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณมหาวิทยาลัยมีรายได้จริงคิดเป็น
ร้อยละ 128.48 สูงกว่าประมาณการรายได้ร้อยละ 20.01 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน และใช้รายงานจากระบบงบประมาณ MIS)       
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๙๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

3. การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 1.00  
ระดับ 2   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ร้อยละ 1.01 - 2.00  
ระดับ 3   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ร้อยละ 2.01 - 3.00   
ระดับ 4   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตอ่งบดําเนินการ ร้อยละ 3.01 - 4.00  
ระดับ 5   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ มากกว่าร้อยละ 4.00   

     ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
บุคลากรเป็นเงิน 8,680,195.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของงบดําเนินการทั้งหมด 
(งบดําเนินการ 674,993,000 บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 2 

4. การจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
ระดับ 4  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 
ระดับ 5  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการมากกว่าร้อยละ ๒.๐0 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 15,936,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของงบดําเนินการ  
(งบดําเนินการ 674,993,000 บาท) 
  

5 3 3 

* ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ในการประเมินรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 



๙๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 7  งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ  รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1,064,824,229.97 380,665,447.35 35.75 188,149,927.68 17.67 568,815,375.03 53.42 496,008,854.94 46.58 

แผนงานจัดการศึกษา 492,955,478.00 199,627,571.43  40.50 74,902,303.10 15.19 274,529,874.53   55.69 218,425,603.47 44.31 
งานจดัการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
206,493,828.00 83,526,680.23 40.45  38,901,539.95 18.84 122,428,220.18  59.29 84,065,607.82  40.71  

งานจดัการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   126,045,350.00     50,725,762.45     40.24   18,244,245.15    14.47     68,970,007.60   54.72   57,075,342.40     45.28  

  งานจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

     80,561,700.00     39,034,570.06     48.45      1,524,270.00      1.89     40,558,840.06    50.35   40,002,859.94     49.65  

  โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิ่ม 

     79,854,600.00     26,340,558.69     32.98    16,232,248.00    20.33     42,572,806.69    53.31   37,281,793.31     46.69  

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

  446,111,102.00  148,186,131.26     33.22  105,235,041.48    23.59  253,421,172.74   56.81  192,689,929.26   43.19  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา      99,025,450.00     42,237,930.08     42.65      8,481,215.62      8.56     50,719,145.70   51.22   48,306,304.30     48.78  
  งานบริหารจัดการกลาง      88,760,347.00     32,425,874.81     36.53         973,793.55      1.10     33,399,668.36   37.63   55,360,678.64     62.37  
  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

   150,687,190.00     68,173,651.01     45.24    25,270,503.32    16.77     93,444,154.33    62.01   57,243,035.67     37.99  

  งานก่อสรา้ง ปรับปรุงและ 
ซ่อมบํารงุอาคาร 

   106,596,115.00      5,348,675.36       5.02    69,484,528.99    65.18    74,833,204.35    70.20   31,762,910.65     29.80  

  งานบริหารทรัพย์สิน        1,042,000.00                     -         -      1,025,000.00    98.37       1,025,000.00   98.37          17,000.00       1.63  
แผนงานกจิการนกัศึกษา     62,252,969.97    18,063,359.58     29.02      1,354,863.10      2.18    19,418,222.68    31.20   42,834,747.29    68.80  

  งานกิจการนักศึกษา      37,276,120.00     14,768,672.80     39.62      1,239,863.10      3.33     16,008,535.90   42.95   21,267,584.10     57.05  
  งานกิจการนักศึกษา*           242,049.97            21,000.00       8.68           15,000.00      6.20            36,000.00    14.87        206,049.97     85.13  
  งานหอพัก      24,734,800.00       3,273,686.78     13.24         100,000.00      0.40       3,373,686.78    13.64   21,361,113.22     86.36  
 
 

         



๙๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

      2,364,800.00      1,070,870.15     45.28                     -        -      1,070,870.15    45.28     1,293,929.85    54.72  

  งานพัฒนาองค์กร        2,364,800.00      1,070,870.15     45.28                     -        -       1,070,870.15    45.28     1,293,929.85     54.72  
แผนงานสนบัสนนุการ
ดําเนินงานเชิงนโยบาย 

    10,000,000.00      1,444,102.34     14.44      1,296,960.00    12.97      2,741,062.34    27.41     7,258,937.66    72.59  

  งานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

     10,000,000.00      1,444,102.34     14.44      1,296,960.00    12.97       2,741,062.34    27.41     7,258,937.66     72.59  

แผนงานสนบัสนนุการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

    33,855,000.00         385,518.69       1.14      3,515,860.00    10.39      3,901,378.69    11.52   29,953,621.31    88.48  

   งานสนับสนุนโครงการ
ส่งเสรมิพัฒนา 

     33,855,000.00          385,518.69       1.14      3,515,860.00    10.39       3,901,378.69    11.52   29,953,621.31     88.48  

แผนงานตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

    12,153,900.00    10,390,682.20     85.49      1,663,000.00    13.68    12,053,682.20    99.17       100,217.80       0.83  

  งานตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

     12,153,900.00     10,390,682.20     85.49      1,663,000.00    13.68     12,053,682.20    99.17        100,217.80       0.83  

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      5,130,980.00      1,497,211.70     29.18         181,900.00      3.55      1,679,111.70    32.72     3,451,868.30    67.28  

  งานทะนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       5,130,980.00       1,497,211.70     29.18         181,900.00      3.55       1,679,111.70    32.72     3,451,868.30     67.28  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

  108,446,392.73    40,518,874.37     37.36      6,118,256.95      5.64    46,637,131.32    43.00   61,809,261.41    57.00  

แผนงานวิจัยและพัฒนา     52,158,170.55    15,032,756.39     28.82      2,875,788.55      5.51    17,908,544.94   34.34   34,249,625.61    65.66  
งานวจิัย  พัฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    42,204,940.00     13,719,257.59     32.51         194,038.00      0.46     13,913,295.59    32.97   28,291,644.41     67.03  

  งานวิจัย  พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี** 

       6,125,290.55         580,563.00       9.48      2,624,416.55    42.84       3,204,979.55    52.32     2,920,311.00     47.68  

  งานอนุรักษ์พันธกุรรมพืช        2,390,700.00         249,885.00     10.45          40,000.00      1.67          289,885.00    12.12     2,100,815.00     87.88  
  งานสนับสนุนการวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 

       1,437,240.00          483,050.80     33.61           17,334.00      1.21          500,384.80    34.82        936,855.20     65.18  



๑๐๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

    49,288,222.18    25,107,167.99     50.94      2,388,952.40      4.85    27,496,120.39    55.79   21,792,101.79    44.21  

  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน      12,391,300.00      4,514,883.54     36.43         395,940.00      3.20       4,910,823.54    39.63     7,480,476.46     60.37  
  งานบริการวิชาการแก่
ชุมชน** 

     36,896,922.18     20,592,284.45     55.81      1,993,012.40      5.40     22,585,296.85    61.21   14,311,625.33     38.79  

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

      7,000,000.00         378,949.99       5.41         853,516.00    12.19      1,232,465.99    17.61     5,767,534.01    82.39  

  งานสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพวจิัย 

      2,000,000.00            49,367.64       2.47         186,300.00      9.32          235,667.64    11.78     1,764,332.36     88.22  

  งานสนับสนุนการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กบัชุมชน 

       5,000,000.00         329,582.35       6.59         667,216.00    13.34          996,798.35    19.94     4,003,201.65     80.06  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

    88,238,700.00    53,452,957.13     60.58    16,881,143.03    19.13    70,334,100.16    79.71   17,904,599.84    20.29  

แผนงานกจิการนกัศึกษา       1,529,900.00         274,003.03     17.91         821,450.00    53.69       1,095,453.03    71.60        434,446.97     28.40  
  งานกิจการนักศึกษา        1,529,900.00          274,003.03     17.91         821,450.00    53.69       1,095,453.03    71.60        434,446.97     28.40  
แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

    83,915,700.00    52,947,097.10     63.10   15,193,693.03    18.11    68,140,790.13    81.20   15,774,909.87    18.80  

งานบรกิารสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

     47,865,700.00     16,939,437.10     35.39    15,193,693.03    31.74     32,133,130.13    67.13   15,732,569.87     32.87  

งานก่อสรา้ง ปรับปรุงและ
ซ่อมบํารงุอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

     36,000,000.00     36,000,000.00    100.00                     -        -     36,000,000.00  100.00                      -         -  

  งานบริหารทรัพย์สิน             50,000.00              7,660.00     15.32                     -        -              7,660.00    15.32          42,340.00     84.68  
แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

      2,793,100.00         231,857.00       8.30         866,000.00    31.00      1,097,857.00    39.31     1,695,243.00    60.69  

  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน        2,793,100.00          231,857.00       8.30         866,000.00    31.00       1,097,857.00    39.31     1,695,243.00     60.69  
 
 
 

         



๑๐๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

    50,800,835.85    12,383,349.34     24.38      9,805,410.85    19.30    22,188,760.19   43.68   28,612,075.66    56.32  

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

    18,583,346.00      6,285,766.47     33.83     6,560,300.00    35.30    12,846,066.47    69.13     5,737,279.53    30.87  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา        1,000,000.00          267,533.86     26.75           97,300.00      9.73          364,833.86    36.48        635,166.14     63.52  
  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา*      16,453,346.00       5,608,270.00     34.09      6,425,000.00    39.05     12,033,270.00    73.14     4,420,076.00     26.86  
  งานบริหารจัดการกลาง        1,130,000.00          409,962.61     36.28          38,000.00      3.36          447,962.61   39.64        682,037.39    60.36  
แผนงานกจิการนกัศึกษา          800,000.00         199,400.00     24.93                     -        -         199,400.00    24.93       600,600.00    75.07  
  งานกิจการนักศึกษา           800,000.00          199,400.00     24.93                     -        -          199,400.00    24.93        600,600.00     75.07  
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

    26,595,789.85      5,471,727.92     20.57      2,896,060.85    10.89      8,367,788.77    31.46   18,228,001.08    68.54  

  งานพัฒนาบุคลากร      24,918,200.00       5,471,727.92     21.96      1,817,065.00      7.29      7,288,792.92    29.25   17,629,407.08     70.75  
  งานพัฒนาบุคลากร*        1,677,589.85                     -         -      1,078,995.85    64.32       1,078,995.85    64.32        598,594.00     35.68  
แผนงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

      3,421,700.00        258,306.30       7.55         264,050.00      7.72         522,356.30    15.27     2,899,343.70    84.73  

  งานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

       3,421,700.00          258,306.30       7.55         264,050.00      7.72          522,356.30    15.27     2,899,343.70     84.73  

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      1,400,000.00         168,148.65     12.01           85,000.00      6.07         253,148.65    18.08     1,146,851.35    81.92  

  งานทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม        1,400,000.00         168,148.65     12.01           85,000.00      6.07          253,148.65    18.08     1,146,851.35     81.92  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

    67,927,230.00     3,298,175.12       4.86    24,814,311.64    36.53    28,112,486.76    41.39   39,814,743.24    58.61  

แผนงานสนบัสนนุ           
การจัดการศึกษา 

    66,827,230.00      3,105,593.12       4.65    24,599,511.64    36.81    27,705,104.76    41.46   39,122,125.24    58.54  

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา        1,500,000.00          171,088.44     11.41           38,000.00      2.53          209,088.44    13.94     1,290,911.56     86.06  
  งานบริหารจัดการกลาง     33,291,730.00      2,691,710.73      8.09      3,026,711.64      9.09      5,718,422.37    17.18   27,573,307.63   82.82  
  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

     32,035,500.00          242,793.95       0.76    21,534,800.00    67.22     21,777,593.95    67.98   10,257,906.05     32.02  



๑๐๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

      1,100,000.00         192,582.00     17.51         214,800.00    19.53         407,382.00    37.03       692,618.00    62.97  

  งานพัฒนาองค์กร        1,100,000.00         192,582.00     17.51         214,800.00    19.53          407,382.00    37.03        692,618.00     62.97  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

    21,671,910.00     7,436,079.75     34.31      2,206,168.00    10.18      9,642,247.75    44.49   12,029,662.25    55.51  

แผนงานด้านบริการที่มีรายรับ     21,671,910.00      7,436,079.75     34.31      2,206,168.00    10.18      9,642,247.75    44.49   12,029,662.25    55.51  
  งานเรือนวลัย        1,629,430.00          769,463.70     47.22                     -        -          769,463.70    47.22        859,966.30     52.78  
  งานศูนย์กฬีาและสุขภาพ        5,878,280.00       2,201,010.25     37.44         222,260.00      3.78       2,423,270.25    41.22     3,455,009.75     58.78  
  งานศูนย์กฬีาและสุขภาพ*           600,000.00                     -         -                     -        -                     -         -        600,000.00   100.00  
  งานฟารม์มหาวิทยาลัย      11,281,880.00       3,771,359.87     33.43     1,861,908.00    16.50       5,633,267.87    49.93     5,648,612.13     50.07  
  งานอาศรมยาวลยัลักษณ ์        1,609,240.00          456,543.10     28.37         122,000.00      7.58          578,543.10    35.95     1,030,696.90     64.05  
  งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด           673,080.00          237,702.83     35.32                     -        -          237,702.83    35.32        435,377.17     64.68  
รวมงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1,401,909,298.55  497,754,883.06     35.50  247,975,218.15    17.69  745,730,101.21    53.19  656,179,197.34    46.81  

รวมงบประมาณเฉพาะ
มหาวิทยาลัยจัดสรร 

1,339,914,100.00  470,952,765.61     35.15  235,838,793.35    17.60  706,791,558.96    52.75  633,122,541.04    47.25  

รวมเงินงบประมาณรับเข้า
ระหว่างปี 

    61,995,198.55    26,802,117.45     43.23    12,136,424.80    19.58    38,938,542.25   62.81   23,056,656.30    37.19  

 
ข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 

หมายเหตุ  *  เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับระหว่างปี  
             ** เงินวิจัยและบริการวิชาการรับระหว่างปี  
คํานิยาม    จ่ายจริง  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 ผูกพัน  หมายถึง  งบประมาณที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และงบประมาณที่หน่วยงานขอกันไว้เพื่อใช้จ่าย 

 
 



๑๐๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 8  ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลติ/ตัวชีว้ัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน  "มีความรู้คู่การ
ปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรกในรอบ 1 ปีต่อจํานวนผู้เข้า
สอบทั้งหมด 

ร้อยละ 90 N/A N/A      ผลการดําเนินงานรายงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ 

ร้อยละ 85 N/A N/A      อยู่ระหว่างการประเมินผลนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2558  
จะสามารถสรุปผลการประเมินได้  ประมาณไตรมาสที่  3 (มิถุนายน 
2559) 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
มาตรการที่ 1.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําที่โดดเด่นด้านเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
3. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 60 32.41 54.02      มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จํานวน 
327 รายวิชา จากทั้งหมด 1,009 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 32.41 

4. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning ที่สําเร็จในแต่ละปี 

ชิ้นงาน 10 3 30.00      ในปีงบประมาณ  2559 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ที่สําเร็จแล้ว  จํานวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้ 
     1.  การใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับการพัฒนา
ความสามารถนักศึกษาในการจัดนําเที่ยวภายในประเทศ  
     2. การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL ผ่านโครงการ
ออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการ
เรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ  
     3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขั้นแนะนํา 



๑๐๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 

มาตรการที่ 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานระบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ   
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
5 .  ร้ อ ยละของระ ดับความ พึ งพอ ใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 N/A N/A      อยู่ระหว่างการประเมินผลนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2558  
จะสามารถสรุปผลผลประเมินได้ประมาณไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2559) 

เป้าประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม" 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรม
จริยธรรม              
มาตรการที่ 2.1 พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ 5 ด้าน  โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และเน้นระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และมาตรการ      
6. ร้อยละของบัณทิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณ์ต่อจํานวนผู้ เ ข้า รับการ
ประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 50 N/A N/A      อยู่ระหว่างการรอผลสอบซึ่งดําเนินการจัดสอบสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  
ผู้เข้าสอบเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  จํานวน 66  คน  
สามารถรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3  

7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับ
การประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 60 N/A N/A      ผลการดําเนินงานรายงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 

8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้านการ
จัดการผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 60 N/A N/A      ผลการดําเนินงานรายงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง รองรับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
9. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์บริการ
วิชาการ แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง ที่สามารถผลิตความรู้

ศู น ย์ /
แหล่ง 

8 6 75.00      มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 
     1. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรม



๑๐๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
และ/หรือบริการวิชาการที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เกษตร  ปีที่ 3  โดยการใช้คลื่นไมโครเวฟอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 

     2. ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ  ปีที่ 2 
โดยเผยแพร่การจัดการ  ผลงาน  กิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดการ
ความ รู้หลากหลายทางชี วภาพและทางกายภาพในรูปแบบการ
ประชุมสัมมนา  จัดทําจดหมายข่าว  และจัดทําเว็บไซต์    
     3. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง  ปีที่ 3  โดยใช้เทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถพัฒนาพ่อแม่พันธุ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  ปีที่ 3  
โดยพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้โดยเน้น
การใช้ประโยชน์ไม้จากพืชเศรษฐกิจ   
     5. คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการวิชาการ  
โดยส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเหมาะสม
ต่อการใช้งานในแต่ละชุมชนท้องถิ่น  เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม   
     6. ศูนย์บริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
เป็นการให้บริการชุมชนเชิงรุก  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม  ป้องกันโรคของ
ชุมชน  สร้างนวัตกรรมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์  
และช่วยตอบสนอบความต้องการของประชาชน  ชุมชน  รวมทั้งมีส่วนช่วย
ลดความแออัดของการให้บริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐ  และเอกชน 
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 

 
 
 
 
 



๑๐๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
มาตรการที่ 3.1 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและอาหารเพื่อ
สุขภาพ และไม้ผล ข้าวพื้นเมืองและการท่องเที่ยว  รองรับการด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
10. ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่สามารถทําวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือ
สามารถพัฒนาความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้าน
ปาล์มน้ํา มัน การเพาะเลี้ยงกุ้ ง ยางพารา ปศุสัตว์  
พืชสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ ไม้ผลข้าวพื้นเมือง 
และการท่องเที่ยว) ที่รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ     

     อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทําวิจัยเพื่อสร้างความรู้
ใหม่ หรือสามารถพัฒนาความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้านปาล์ม
น้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ไม้ผลข้าวพื้นเมือง และการท่องเที่ยว) ที่รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีจํานวน 99 คน จากทั้งหมด 
811 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.20 โดยแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

     -  วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์/นักวิจัย) ร้อยละ 10 29.90 299.00      1. อาจารย์/นักวิจัย (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) จํานวน 87 คน จากทั้งหมด 
291 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.90  

     -  บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) ร้อยละ 1 2.30 230.00      2. บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คนจากทั้งหมด 520 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.30 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาภาคใต้ตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดและการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
11. จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาวิชาการ 

ชุมชน 15 19 127.00      ชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการ พัฒนาวิ ชาการจากมหา วิทยาลั ย  ทั้ งหมด   19 ชุมขน 
ประกอบด้วย 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 16 ชุมชน ได้แก่ 
     1.1 ตําบลปากแพรก 
     1.2 ตําบลขนาบนาก 
     1.3 ตําบลท่าพญา 
     1.4 ตําบลบ้านเพิง 
     1.5 ตําบลปากพูน 
     1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน 



๑๐๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
     1.7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือ บ้านเพิง 
     1.8 ชุมชนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ 
     1.9 กลุ่มนาข้าวแซมดิน อ.ปากพนัง 
     1.10 ตําบลเสือหึง อ.เชียรใหญ่ 
     1.11 บ้านทุ่งบก ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ 
     1.12 บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
     1.13 บ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 
     1.14 บ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 
     1.15 กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
     1.16 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
2. ศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 3 ชุมชน ได้แก่ 
     2.1 เกษตรกรตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด 
     2.2 เกษตรกรตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง 
     2.3 เกษตรกรตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ่ 

12.  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีผลต่อการแข่งขันของประเทศ 

เรื่อง 28 11 39.28 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลต่อ 
การแข่งขันของประเทศ  11  เรื่อง  ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ํามันหอมระเหยเพื่อ 
เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อรา 

2. โครงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวเจริญเติบโตดีและต้านทานโรค 
3. การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ 

สําคัญในปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.) 
4. การวิจัยและติดตั้งระบบไมโครเวฟกําลังสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบหมุน 
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ 
6. การใช้ประโยชน์เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ LekObot ในโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 



๑๐๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
7. Continuous Astaxanthin Production by Green Alga 

Haematococcus  pluvialis 
8. การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสําหรับโรคผู้สูงอายุ 
9. การเพิ่มมูลค่าเส้นใยของทะลายปาล์มน้ํามันเปล่า : การผลิต 

ไซแลนและคุณสมบัติทางเคมี 
10. การพัฒนาระบบทําความสะอาดรังนกที่บริโภคได้ด้วยคลื่นเหนือ

เสียงแบบหลายความถี่ 
11. ชุดโครงการ ผลของส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

สมุนไพรไทยและยาเคมีบําบัดในการเหนี่ยวนําให้เกิดการตายแบบ 
อะพอพโทซิสและการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งช่องปาก 

 กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความต้องการท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ      
มาตรการที่ 4.1 สร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม     
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
13. ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้าง แรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
สายรับใช้สังคม     

      ผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง แรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัยสายรับใช้สังคมมีจํานวน 41 คน จาก 811 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 5.05  โดยแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

     -  ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย ร้อยละ 15 11.68 77.89 1. อาจารย์/นักวิจัย (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 34 คน จาก 291 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 11.68   

     -  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 1 1.35 134.62 2. บุคลากรสายสนับสนุน  7 คน  จาก 520  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.35    
มาตรการที่ 4.2 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และชุมชนตลอดจนเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
14. จํานวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  
และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้
สังคม 

แห่ง 38 13 34.21      หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับ
ใช้สังคมมีทั้งสิ้น 13 แห่ง  ดังนี้ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 9  แห่ง   โดยแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้     

1.1 หน่วยงานภาครัฐ   ได้แก่ 
1) โรงพยาบาลมหาราช 



๑๐๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2) ศูนย์อํานวยการลุ่มน้ําปากพนัง 
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปากพูน 
4) คณะกรรมการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
6) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช 

1.2 หน่วยงานภาคเอกชน 
1) บริษัท ช โปรเซสซิ่ง ฟู๊ด จํากัด 
2) บริษัทโคดอน  จํากัด 
3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด พณัญชนากาญจน์ 

2. ศูนย์บริการวิชาการ จาํนวน 3  แห่ง ดังนี้ 
1)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต   
     นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
2) สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช 

3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 แห่งคือ  ชุมชนประดู่หอม อ.ท่าศาลา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
15. ร้อยละของนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชน
รายรอบที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแล
สุขภาพองค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 80 104.67 130.84      มีนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จํานวน 157  คนจากกลุ่มเป้าหมาย  150 คน  คิดเป็นร้อยละ 104.67  
ได้แก่ 
     1. โครงการ Happy Body  สุขภาพเต็มร้อย ร้อยใจ มวล. มีพนักงาน
สนใจเข้าร่วม 62 คน จาก 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 124   
     2. โครงการสมาธิบําบัดโรคเรื้อรัง ไม่ต้องใช้ยา (SKT) มีบุคลากรสนใจ
เข้าร่วม 95 คน จาก 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 95   

 



๑๑๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือข่ายภายนอก       
มาตรการที่ 5.1  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรและชุมชนรายรอบ  และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็น Wellness  University 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
16. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
องค์ รวม ที่จัดใ ห้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร  
และชุมชนรายรอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 5 33.33      มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่จัด
ให้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบจํานวน 5 โครงการ  
ประกอบด้วย   
     1. โครงการของหน่วยพัฒนาองค์กร  2 โครงการ  ได้แก่ 

1) โครงการ Happy Body สุขภาพเต็มร้อย ร้อยใจ มวล. 
2) โครงการสมาธิบําบัดโรคเรื้อรัง ไม่ต้องใช้ยา (SKT) 

     2. โครงการจากสํานักวิชาแพทยศาสตร์  2 โครงการ ได้แก่ 
           1)  โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ (ชุมชนนบพิตํา)  
           2)  โครงการบริการวิชาการทางการแพทย์เฉพาะทางสู่ชุมชน 
     3. โครงการจากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  1 โครงการ ได้แก่  
          โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริม
สุขภาพ ฯ 
 

มาตรการที่ 5.2  พัฒนาระบบการทํางานด้านวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อบริการชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
17. จํานวนหน่วย/ โครงการ/กลุ่ม ที่ ทํางานด้าน
วิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการแก่
ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ห น่ ว ย /
โครงการ/
กลุ่ม 

5 1 20.00      สํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้ทํางานด้านวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขา
วิชาชีพที่ให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการ
เครือข่ายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
18. สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตี พิมพ์ระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

เรื่อง  0.25 0.22 88.00      มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus จํานวน 65 บทความ ต่อจํานวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 291 คน 



๑๑๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยเป็นเหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
19. จํานวนการเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูล/
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย 

ครั้ง 20,000 N/A N/A      มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการ  โดยคณะทํางานได้ทําการจําแนก
ข้อมูลที่ต้องค้นคว้าเรียบเรียงแล้วเสร็จ กําหนดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้นเขียน/เ รียบเรียงและติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่ร่วมคิดคําสารานุกรมอาเซียน  ขณะที่การจัดทํา
เว็บไซต์ฐานข้อมูลก็ได้ดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ โดยจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2559 และพร้อมที่จะนําเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในช่วงเวลา
เดียวกัน 

กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ              
มาตรการที่ 6.1 สนับสนุนและแสวงหาทุนอุดหนุนการดําเนินงานตาม MOU ที่ได้จัดทําขึ้นกับสถาบันการศึกษา/องค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
20.  จํ านวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเป ลี่ยน
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับ
สถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศในแต่ละปี 

โครงการ 20 17 85.00      มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์
และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 
จํานวน 17 โครงการ  ประกอบด้วย 
     1 .  โครงการ/กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลั ย 
ในต่างประเทศ (Inbound Exchange Student)  7 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่  
             1)  นักศึกษาจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย  
ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมภายใต้สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์  จํานวน 6 คน  
           2)  นักศึกษาจาก State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 
ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและฝึกสอนภาษาอินโดนี เซีย 
(Indonesian Teaching Practicum Program) จํานวน 7 คน 

3) นักศึกษาฝึกงานจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศ
มาเลเซีย  ฝึกงานในหลักสูตรอาเซียนศึกษา  สํานักวิชาศิลปศาสตร์  จํานวน 6 คน 
                4)  นักศึกษาจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย  
ร่ ว มกิ จ ก ร รม วิ ช าก า รทา ง ด้ านการพยาบาลของประ เทศ ไทย  



๑๑๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(Nursing Practicum Program) ภายใต้สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  จํานวน 9 คน 

5)  นักศึกษาฝึกงานจาก Salzburg University of Applied  
Sciences ประเทศออสเตรีย ศึกษาวิจัยระยะสั้น ภายใต้ศูนย์วิจัยความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร  จํานวน 1 คน 
             6)   นักศึกษาฝึกงานจาก The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เข้าศึกษาระยะสั้นภายใต้สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลสิชล  จํานวน 4 คน  

7)  โครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM  
Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in 
Political Science" ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti Putra 
Malaysia เป็นค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two ways camp)  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
     2. โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ไปต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) โดยสํานักวิชา 
ศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2558  จํานวน 5 โครงการ  ประกอบด้วย 
             1)  โครงการ In-Country Program จัดส่งนักศึกษาไปศึกษา  
ณ University of Malang เมืองมาลัง  ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 
2 ภาคการศึกษา มีนักศึกษา 20 คน และอาจารย์ 1 คน 
            2) โครงการ In-Country ในหลักสูตรอาเซียน  จัดส่งนักศึกษา 
ไปศึกษาภาษามลายู ณ  University Malaysia Perlis (UniMAP)  
เมืองเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  
มีนักศึกษา 22 คน และอาจารย์ 1 คน 

3) โครงการ In-Country Program ประจําปีการศึกษา  2558 
จัดส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ Hai Phong University เมืองไฮฟอง ประเทศ
เวียดนาม เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา มีนักศึกษา 32 คน และ
อาจารย์ 1 คน 



๑๑๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
             4) โครงการ In-Country Program จัดส่งนักศึกษาไปศึกษา  
ณ Chongqing University  ประเทศจีน  เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
มีนักศึกษา 27 คน และอาจารย์ 1 คน 

5) โครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM  
Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in 
Political Science"ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti Putra 
Malaysia เป็นค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two ways camp)  ณ มหาวิทยาลัย  
UPM  นักศึกษา 21 คน อาจารย์  3 คน บุคลากรส่วนวิเทศ ฯ  จํานวน  
1 คน บุคลากรศูนย์สหกิจ ฯ จํานวน 1 คน 
     3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ (Visiting Professor)  2 โครงการ   

1)   โครงการ Visiting Professor เชิญโดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และทรัพยากรเชิญ Professor Dr. Norli Ismail จาก School of 
Industrial Technology, Environment Technology Division, 
Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ (Civil and Environment Engineering) 

2)  โครงการ Visiting Professor เชิญโดยสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ได้เชิญ Assoc. Prof. Dr. Lance C. Fung จาก Murdoch University 
ประเทศออสเตรเลียมาให้คําปรึกษาในการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 

3) สํานักวิชาการจัดการ จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษและ
การศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) ณ MH Coolege 
ประเทศมาเลเซีย มีนักศึกษาจํานวน 3 คน (หมายเหตุ : เป็นโครงการ
รูปแบบพิเศษของสํานักวิชาการจัดการ)  

4) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนสหกิจศึกษานานาชาติภายใต้โครงการความร่วมมือกับ
สํานักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  (WACE-ISO@SUT) โดยรับ



๑๑๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจนานาชาติ จากประเทศอัฟริกาใต้ 1 คนและ 
ประเทศแคนาดา 1 คน มาปฏิบัติงานในประเทศไทย 

5)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ  จํานวน 1 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ  
WACE-ISO@SUT  ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ โรงแรม Coastlands  Musgrave 
Hotel ประเทศอัฟริกาใต้  เป็นระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน 

มาตรการที่ 6.2 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย  รวมถึงบริการวิชาการด้านประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
21. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษาตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 N/A N/A      มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ผ่าน
มาร่วมหารือและกําหนดแผนงานกับงบประมาณแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนและ
เป็นระบบมากขึ้น แต่ละฝ่ายมีแผนงานและได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
และการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน  ได้ขออนุมัติงบประมาณสําหรับการสั่งซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษา กับการจัดอบรมเผยแพร่
ความรู้ และกําลังจะจัดอบรมภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน 
การสอนรายวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน จัดพิมพ์จดหมายข่าวและเปิด
ให้บริการศูนย์ข้อมูล ฯ อย่างเป็นทางการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
22. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบ 
BI ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
ระดับต่าง ๆ ตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 100 N/A N/A      ผู้รับผิดชอบไม่รายงานผล 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
มาตรการที่ 7.1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบ Business Intelligence  (BI)  และระบบ MIS  รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากร 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
23. จํานวนนวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงาน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการ
พัฒนาในแต่ละปี 

กระบวนงาน
/ระบบงาน 

10 24 240.00      นวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี มีจํานวน 24  กระบวนงาน/
ระบบงาน ได้แก่ 
     1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและสุขภาพจิตสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2. การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการออนไลน์ 
3. ระบบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4. การวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร WJST(Walailak  Journal of 

Science and Technology) ด้วยวิธี Scientometric ปี ค.ศ. 
2010 - 2015 

5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. ระบบประเมินความพึงพอใจวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 
7. ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้องคอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
8. การทําเหมืองข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
9. การพัฒนาระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1 
10. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและการให้บริการระบบ

เครือข่ายไร้สายในหอพักนักศึกษา 
11. ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online 
12. การจัดทําระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา Online 
13. เป็นการจัดทําเครื่องบริการอัจฉริยะพร้อมระบบ Self Service 

(เฟสแรก) ที่ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย โดยจะ



๑๑๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
พัฒนาการออกแบบร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ  

14. การพัฒนาระบบบันทึกตารางสอนหลักสูตรออนไลน์ 
15. การพัฒนาระบบการบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาค

การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
16. การพัฒนาระบบสํารองที่นั่งออนไลน์สําหรับบริการการศึกษา 
17. ระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
18. การจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “อย่างฉลาด” 
19. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน 
20. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 5 โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการบัตรสมาชิก Privilege card บัตรสิทธิพิเศษเพื่อ
คนพิเศษ เป็นการให้บริการบัตรผ่านระบบสะสมแต้ม
คะแนนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาใช้บริการมากขึ้น  

(2) โครงการ WU Timeline : หอจดหมายเหตุ ความ  
                  ทรงจํา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

       (3)  โครงการคลังภาพ 
       (4)  โครงการ CLM Tips  เป็นการผลิตคลิปความยาวไม่เกิน  
              5-15 นาที     
       ( 5 )  โ ค ร ง ก า รบ ริห า รจั ด ก า รคลั ง พั ส ดุ และ ใ ห้บ ริ ก า ร 
              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มาตรการที่ 7.2 ผลักดันให้มีการนําระบบการจัดการคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx/ TQA ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
24. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการนําเกณฑ์ 
EdPEx /TQAมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 N/A N/A      อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 



๑๑๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์  รอบครึง่แรกของปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่  8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
มาตรการที่ 8.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว 
มาตรการที่ 8.2 ขยายผลโครงการที่มีความสําเร็จและมีศักยภาพไปสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์  ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
25. อัตราการเพิ่มขึ้นของกองทุนคงยอดเงินต้นและ
กองทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 3 1.67 55.67      มหาวิทยาลัยมีเงินกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอื่น ๆ ในปี 2559 
จํานวน 1,047,754,934.22 บาท เงินกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอื่น  ๆ
ในปี 2558 จํานวน 1,030,590,725.67  มีอัตราเพิ่มขึ้นของกองทุน 
คงยอดเงินต้นและกองทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 1.67  

มาตรการที่ 8.3 มีการจัดการด้านพลังงาน โดยเน้นพฤติกรรมการใช้และการลงทุนทางด้านพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
26. การลดลงของอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ต่อหัว 

ร้อยละ 5 N/A N/A      ผู้รับผิดชอบไม่รายงานผล 

 
 ( ข้อมูล : จากส่วนแผนงาน ณ วันที่ 26 เมษายน  2559) 

 
หมายเหตุ  N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง  ไม่ปรากฏข้อมูลที่ใช้ได้กับกรณี  หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์  ณ เวลาที่จัดทํารายงาน 



 

๑๑๘ 
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รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

..................................................... 
  
ก.  รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) 
   มีจํานวนท้ังสิ้น 18 ประเด็น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 8 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 44.44 และอยู่
ระหว่างการดาํเนินการ จํานวน 10 ประเด็น  คิดเป็นร้อยละ 55.55 

 

1.  สภามหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. แผนเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
   ระยะ 6 เดือน 
     1.1  เ ห็ นชอบในหลั กการแผน เ ร่ ง รั ด พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระยะ  6 เ ดือน   และให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามแผน ฯ ต่อไป 
     1.2 ขอให้เพ่ิมเติมงานในแผน ฯ อีก 2 เร่ือง ได้แก่ 
  1.2 .1  การวิ เคราะห์การดํ าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ . 2558 แล้วนําเกณฑ์นี้มาใช้
สําหรับเป็นฐานในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
             1.2.2 การพิจารณาระบบและกระบวนการ  
ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องการจะเปล่ียนแปลงในยุคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเอง ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย และควรหา
วิธีการท่ีจะนํานวัตกรรมท่ีจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงและ
เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จดังกล่าว 
 
*หมายเหตุ    เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งข้อมูล
เร่ืองนี้มายังผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี) ล่าช้า 
และมหาวิทยาลัยไม่ได้รวบรวม/วิเคราะห์ และมีการสรุป
ในประเด็นต่าง ๆ ตามแผนเร่งรัด ฯ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
จึงรายงานได้เพียงบางส่วน 
 

     มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนเร่งรัด
พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ  ดังนี้ 
     1. ได้ทบทวนตัวชี้ วัดยุทธศาสตร์และค่า
เป้ าหมาย ท่ี ยั ง ไ ม่สามารถรายงานผลได้ ใน
ปีงบประมาณ 2558 พร้อมท้ังปรับลดตัวชี้วัด
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึนจากเดิม 57 ตัวชี้วัด 
เหลือ 26ตัวชี้ วัด การปรับลดตัวชี้ วัดข้างต้น 
มหาวิทยาลัยไ ด้ป รับแก้ ไขภาษา ท่ีบรรยาย
เป้ าประสงค์ เชิ ง ยุทธศาสตร์  กลยุท ธ์  และ
มาตรการดําเนินงานให้มีความกระชับและจัดทํา
คําอธิบายตัวชี้วัดให้ชัดเจนมากข้ึน  
     2. ได้ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
         2 .1 จัด ทําแผนการดํา เนินงานหลัก 
( Roadmap)  เ พ่ื อ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง  ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องของระบบงาน
บริหารความเสี่ยง 
         2.2 เร่งรัดการดําเนินการและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง จําเป็นต้อง
บริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
         2.3 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงตามแผน ปี 2559 
         2.4 การพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
    3. ออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน โดยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
บริหารจัดการ และแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา
ยกร่างการออกแบบโครงสร้างหน่วยงานและ
กําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหน่งบริหารจัดการ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการออกแบบโครงสร้าง
หน่วยงานให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
     4. การนําระบบความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานสายปฏิบัติการ ฯ มาใช้ 

 

 

หมายเหตุ     หมายถึง  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว 
                  หมายถึง  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 



 

๑๑๙ 
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     5. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่
ตําแหน่งชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ ยวชาญพิ เศษ  ระ ดับมหา วิทยาลั ย  และ
คณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ดังนั้นจึงได้
จัดต้ังคณะทํางานชุดย่อยระดับหน่วยงานเพ่ือทํา
หน้าท่ีพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
      6. การพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์ภาระงาน  
ทางวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ (ร่าง) 
ประกาศ ฯ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  ผู้ ดํารง
ตํ า แ ห น่ ง อ า จ า ร ย์  ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
      7. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล  (ฉบับท่ี 4) พ .ศ .  . . . .  
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
      8. การปรับปรุงกระบวนการขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้เร็วข้ึน  
         8.1 มีการจัดทําฐานข้อมูลการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 
ติดตามผล และการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน
การขอกําหนดตําแหน่ง 
         8.2 มีการจัดทําเว็บไซต์ตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล วิธีการ กระบวนการ 
การรายงานความก้าวหน้าในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นการเพิ่มช่องทาง
การศึกษาข้อมูลให้แก่คณาจารย์ สร้างความเข้าใจ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดข้ันตอนและเวลา
ในการติดต่อสอบถามจากท่ีเคยสอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียวและใช้เวลาค่อนข้างนาน 
        8.3 อยู่ระหว่างการจัดทํางานวิจัยเร่ือง 
ปัญหาอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงข้ึน
ของผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบเกณฑ์การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 
        8.5 อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล
และการย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ให้เป็นแบบออนไลน์เพ่ือลดเอกสารและขั้นตอน
การทํางานให้รวดเร็วข้ึน 
      ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงสถาบันการศึกษา

 
 
 



 

๑๒๐ 
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ทุกแห่งต้องมีการปรับตัว  แนวทางท่ีเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนท่ีกับฐานงานวิชาการท่ีพัฒนามาต่อเนื่อง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัย รับใช้สั งคม  โดยสร้ าง  Social 
Engagement, Social Enterprise, Contextual 
Innovation ซ่ึงนอกจากสร้างประโยชน์กับพ้ืนท่ี 
มีส่วนพัฒนาประเทศแล้ว ยังมีคุณค่าทางวิชาการ
ระดับสากล เป็น The Best of Both Worlds  
       มห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ และโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์ และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
สามารถรวบรวมกําลังสนับสนุน แบบ "รวมบริการ
ประสานภารกิ จ "   ใ ห้ งาน วิจั ยและผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์สํานักวิชาและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
และชุมชนสังคม เป็นหลักในถ่ินและเป็นเลิศสู่
สากลได้ ผ่านโครงการและกลไกของหน่วยงาน
เหล่านี้ 

2. ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
      2.1 จํานวนคณาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันยังมีจํานวนน้อย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการกระตุ้นการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ให้เพ่ิมมากข้ึน หรือหากเห็นว่า
ปัญหาความล่าช้าเกิดข้ึนจากผู้ อ่านผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดเวลาท่ีชัดเจนเพ่ือนัดประชุม
พิจารณาผลงาน  
     2.2 ผู้ เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ควรจะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาท่ีลุ่มลึกข้ึน 

 
     มหา วิทยา ลัยอ ยู่ ระหว่ า งการปรับป รุ ง
กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการให้เร็วข้ึน 

 

  
2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  
     เห็นชอบหลักการให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่พนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฯ เร่ือง การให้ทุน
สนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  ฉบับลงวันท่ี 11 
ธันวาคม 2558 แล้ว  

 

2. การให้ผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์ กลุ่มภาษาตะวันออก 
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ในการสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ังเป็น
พนักงาน 
     อนุมัติให้ยกเว้นให้ผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์กลุ่มภาษา

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฯ เร่ือง ให้ผู้สมัคร
ตําแหน่งอาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้น
ภาษาไทย) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือก
และการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน ฉบับลงวันท่ี 

 



 

๑๒๑ 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ตะวันออก ยกเว้นภาษาไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผล
การทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและ
การบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน 

20 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 
 

3. คณะทํางานพิจารณาเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
     3.1 ให้ปรับองค์ประกอบคณะทํางานพิจารณาการเข้า 
สู่ ตํ า แหน่ ง ร ะ ดั บชํ า น าญกา ร  ร ะ ดั บ เ ชี่ ย ว ช าญ  
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับหน่วยงานใหม่ โดยให้
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ
การบริหารจัดการสมัยใหม่  
     3.2 กําหนดอํานาจและหน้าท่ีของคณะทํางาน ดังนี้ 
           1)  กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานตามระดับ
ตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  
           2) กําหนดเกณฑ์ผลงานตามข้อบังคับและ
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าหรือค่างานของพนักงานแต่ละ
ระดับและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กําหนด 
          3) กํ าหนดสมรรถนะ (Competency) แต่ละ
หน่วยงาน และระดับตําแหน่งพนักงาน 

     
 
    1. มหาวิทยาลัยได้ปรับองค์ประกอบคณะทํางาน
พิจารณาการเข้าสู่ ตําแหน่งระดับชํานาญการ  
ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับหน่วยงานใหม่ ตามท่ีคณะกรรมการ ฯ  
ได้ให้แนวทางไว้แล้ว  
     2.  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฯ เร่ือง 
แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ระดับหน่วยงาน ฉบับลงวันท่ี 11 ธันวาคม 
2558  และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ปรับแก้ไข
องค์ประกอบคณะทํางาน โดยให้เ พ่ิมผู้แทน  
จากสํานักวิชา (สายวิชาการ) จํานวน 1 คน เป็น
คณะทํางาน  

 

4. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
     ขอให้ปรับแก้ไข ( ร่าง) ข้อบังคับฯ แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการ ท่ีป รึกษากฏหมาย  ก่อนเ วียนแจ้ ง
คณะกรรมการบริ ห าร ง านบุ คคล  เ พ่ื อ พิ จ า รณา  
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามลําดับต่อไป 

มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนําเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย ฯ เม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว และจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

5. การช่วยเหลือการชดใช้ทุนของ อาจารย์ ดร . 
นายแพทย์ ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1) เสนอแนวทางให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในการช ่วยเหล ือการชดใช ้ท ุน  และหร ือ เบี ้ยปร ับ  
แก่กระทรวงการคลังตามแนวทางท่ี 1 กล่าวคือ ให้กู้ยืม
เงินช่วยเหลือเพ่ือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ 
     2)  จั ด ทํ า ข้ อ มู ล เ สนอสภามหา วิทยา ลั ย เ พ่ื อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
           (1) ข้อมูลจํานวนเงินท่ีต้องชดใช้ทุนและหรือ
เบี้ยปรับ  
           (2 )  ส รุปจํ านวนพนั กง านและยอดเงิ น ท่ี
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเรื่องการชดใช้ทุนและหรือ
เบี้ยปรับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกราย 

 
 
 
    1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
     2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ือง   
การยืมตัว อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ปรัชญะพันธ์ุ   
เพชรช่วย ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
 

        



 

๑๒๒ 
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
          (3) วิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียในการชดใช้ทุนและ
หรือเบี้ยปรับในแต่ละกรณี 
          (4) เหตุผลและความจําเป็น  รวมท้ังผลกระทบ 
ในการช่วยเหลือแต่ละกรณี 
      ท้ังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มี
หนังสือ ท่ี สธ 0201.036/10158 ลงวันท่ี 30  
มีนาคม  2559 แจ้งความประสงค์ขอยืมตัวอาจารย์ ดร.
นายแพทย์ ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย ไปปฏิบัติราชการ  
ท่ีสํานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบท โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการสํานักบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซ่ึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
6. การวางกรอบข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาและจัดทํา ข้อมูลเชิ ง
วิ เ ค ร าะ ห์ เป รี ยบ เที ยบ รูปแบบการจ้ า งพนั กงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐด้วยกัน แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
รูปแบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

        

7. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
พนักงานสายวิชาการ 
     7.1 ขอให้วางหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของ
พนักงานสายวิ ชาการตํ าแหน่ งอาจาร ย์  เ พ่ิม เ ติม  
โดยกําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบสอนหรือการนําเสนอ
เสนอผลงานทางวิ ชาการ เ พ่ือ เป็นการวัดความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางด้านวิชาการ 
   7.2 ขอให้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
ให้มีความชัดเจนท้ังระบบก่อนประกาศใช้ 

มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบ
ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แน ะ ไ ปป รั บป รุ ง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกต่อไป 

        

8. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนและเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างสังกัด 
ศูนย์การแพทย์ ฯ  
     8.1 เพ่ือให้ศูนย์การแพทย์ ฯ สามารถเปิดบริการ
ด้านสุขภาพในระยะแรก ได้ทันตามเป้าหมายจึงได้
พิจารณาดังนี้  
        1) อนุมัติตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา 
        2) เห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ตามท่ีเสนอ 
        3) ให้ไ ด้ รับอัตราเงินเดือนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เร่ือง บัญชีอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นและสูงสุด
ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้ าง มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557  โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ตามคุณวุฒิ อัตราเดือนละ 19,000 บาท  
        4) ให้ได้รับค่าประสบการณ์ในอัตราคงท่ี ปีละ  

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
สรุปได้ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งท่ี 
186/2559 แ ต่ ง ต้ั งคณะ ทํา งานกํ าหนด
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของ
พนักงานและลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ
ฉบับลงวันท่ี 30 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 
     2. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลท่าศาลาแล้ว 
และนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลวิเคราะห์เสนอ
คณะทํางานกําหนดโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและ
เงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัด
ศูนย์การแพทย์ฯ แล้วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 
2559 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน

        



 

๑๒๓ 
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ร้อยละ 5 (เท่ากันทุกปี) ไม่เกิน ๕ ปี โดยให้รวมอยู่ในฐาน
เงินเดือน 
        5) ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ 4,000 บาท  
ต่อเดือน โดยไม่รวมอยู่ในฐานเงินเดือน 
        6) กําหนดรูปแบบการจ้างงานตามสัญญาจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
        7)  ใ ห้ ไ ด้ รับสวัสดิการและประโยชน์ เกื้ อกู ล
เฉพาะตัว ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้น
สวัสดิการบ้านพักให้ได้รับเช่นเดียวกับพนักงานสาย
วิชาการ 
    8.2 ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทํางานกําหนด
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน
และลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ เพื ่อทําหน้า ท่ี
กําหนดตําแหน่ง  โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงิน
ค่าตอบแทน และการคิดค่าประสบการณ์พนักงานและ
ลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ท้ังระบบ โดยมอบหมายให้
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้า
คณะทํางาน และพิจารณากําหนดคณะบุคคลเป็น
คณะทํางานต่อไป  
     8.3 มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ 
ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ค้นหา
ข้อมูลอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล 
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประกอบการพิจารณาการ
จ้างงานพยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ในโอกาส
ต่อไป       

บุคคล  เ พ่ือ พิจารณาในการประชุม  ค ร้ั ง ท่ี 
3/2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 
 

9. ขอกําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ  
     อนุมัติให้กําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เป็นพนักงานประเภทตําแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป กลุ่มตําแหน่งบริหาร
จัดการ เทียบเท่าตําแหน่งหัวหน้าส่วน และการเข้าสู่
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ ดํารง
ตําแหน่งเป็นวาระ  ให้ใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกตาม
ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่ง 
และแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รวมท้ังระเบียบหรือประกาศ
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้ประกาศรับ
สมัครท่ัวไป ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ 
ต้ังแต่วันท่ี 10 - 31 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า
ไ ม่ มีผู้ สนใจสมัคร   และมหาวิทยาลัยจะไ ด้
ประกาศรับสมัครต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะได้ 
ผู้ดํารงตําแหน่ง 

 

 

3.  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
พ.ศ. .... 
    1.1 ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ฯ  โดยไม่ควรปรับแก้ไข

 
 
มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้ปรับ  

 



 

๑๒๔ 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ข้อ 17 เนื่องจากอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติค่าใช้จ่าย  
ข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นมาตรฐานของหลาย
หน่วยงานที่ ถือปฏิบัติแบบน้ี  ส่วนกรณีของค่าใช้จ่าย  
ข้ามปีงบประมาณท่ีไม่ได้ต้ังงบไว้ให้นํามาตัดกับงบผูกพัน
อยู่ในอํานาจของอธิการบดีสามารถอนุมัติได้ และควร
กําชับให้หน่วยงาน/บุคคล ดําเนินการเคลียร์เอกสารให้
ทันภายในกําหนดระยะเวลา 
    1.2 ให้ปรับแก้ข้อบังคับ ฯ ข้อ 24 การปรับปรุงบัญชี
รายได้ ค่าใช้จ่ายโดยปรับเพ่ิมวงเงินจาก 100,000 บาท 
เป็น 500,000 บาท ให้เป็นอํานาจอนุมัติของอธิการบดี 
เห็นควรปรับแก้เนื่องจากเพ่ิมความคล่องตัวในการทํางาน 

แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยมี
ผลประกาศใช้ ต้ังแต่วันท่ี 27 มกราคม 2559 
 

2. (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
    2.1 ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดรายละเอียดในใบยืม
เงินทดรองให้ชัดเจน รัดกุม 
    2.2 สําหรับรายการท่ีจะเกิดข้ึนในลักษณะนี้กรณี
ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 ต้องนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ สําหรับในปีต่อไปให้ประมาณการไว้
เป็นลักษณะงบผูกพันและเสนอกับรายการผูกพันอ่ืน ๆ 
    2.3 รายละเอียดในใบยืมเงินทดรอง จะกําหนดไว้ใน
ประกาศ/แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะจํากัดวงเงินให้
ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายตามตําแหน่ง  

 
 
  1.  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมค ร้ัง ท่ี 
7/2558  เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง
จ่าย ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 แล้ว โดยมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 มกราคม 2559 
   2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้
เร่งรัดพนักงานที่ค้างเงินยืมทดรองจ่าย ตามท่ี
กําหนดอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2559   
      1.1 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในไปพูดคุยกับ  
รองอธิการบดีแต่ละท่าน เพ่ือรับรู้ความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนปฏิบั ติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ิมเติมต่อไป 
     1.2 จากประเด็นตรวจสอบในแบบสํารวจความคิด
เห็นทุกประเด็นมีความสําคัญ แต่มีความเสี่ยงต่างระดับ
กันในการวางแผนตรวจสอบ 
     1.3 ขอให้ติดตามเร่ืองความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
ในแง่ของคุณภาพชีวิตนักศึกษาในหอพักนักศึกษา เพ่ือให้
เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
     1.4 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในพิจารณานํา
ประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มาใช ้ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายในได้นําความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2559 เรียบร้อยแล้ว 

 



 

๑๒๕ 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้อง
วิเคราะห์/ทบทวนประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม่เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน     
     1.6 ขอให้เพ่ิมระดับความสําคัญในประเด็น “ระบบ
การรับเงิน โดยเฉพาะระบบงานท่ีมีรายได้ครบถ้วน
หรือไม่” จากเดิม ระดับ A - 2 (มีผลกระทบสูง) เป็น
ระดับ A - 1 (มีผลกระทบสูงมาก) 
     1.7 สําหรับประเด็นการตรวจสอบในกรณีท่ีพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยมีการยืมเงินทดรองในจํานวนเงินสูงมาก
และคืนเงินช้านั้น เพ่ือประหยัดเวลาการทํางานในเรื่องนี้
หน่วยตรวจสอบภายในสามารถนําเสนออธิการบดีเพ่ือ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายงานผลเรื่องการ
ยืม/คืน เงินทดรอง  มายังหน่วยตรวจสอบภายใน  
เป็นระยะ ๆ ตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่าสมควร  
แล้วหน่วยตรวจสอบภายในจะได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าว  
หากเห็นว่ามีปัญหาเกิดข้ึนก็ให้เสนอต่อผู้ท่ีมีอํานาจเพื่อ
พิจารณาต่อไป ซ่ึงจะทําให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  
มีเวลาสําหรับการตรวจสอบเร่ืองในอ่ืน ๆ ได้มากข้ึน   
2. ผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีจัดหารายได้ 
     ให้แนวทางในการตรวจสอบโครงการท่ีจัดหารายได้
ต่าง ๆ คือ ควรจะดําเนินการตรวจสอบให้ครบวงจรและ
รอบด้านแบบบูรณาการ  เช่น พิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  พิจารณา
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารและดําเนินการโครงการ  
พิจารณาว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือไม่ 
อย่างไร เป็นต้น แล้วขอให้รายงานผลต่อคณะกรรมการ ฯ 
เป็นระยะ ๆ  

หน่วยตรวจสอบภายในได้นําความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการต่อไป 

 

 
5.  คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับ
การบริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
     1.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีระดับสูง จําเป็นต้องบริหารเร่งด่วน 7 กรณี  
เร่งดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ให้แล้วเสร็จ หรือ
ดําเนินการสิ่งท่ีสามารถทําได้ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 และหากมาตรการใดจําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง หรือยังไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จให้
นํามาผนวกไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยงปกติ 
     1.2 มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีระดับสูงจําเป็นต้องบริหารเร่งด่วน ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในด้านต่าง  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานได้แจ้งข้อมูล  
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้แนบข้อมูล
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง  
    2. มหาวิทยาลัยโดยประธานเจ้าหน้าท่ีการ
บ ริหารความ เสี่ ย ง  ( CRO) ประชุ ม ติดตาม
ความก้าวหน้าในเร่ืองนี้เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 
2558 โดย CRO ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบกําหนด
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1) การสํารองข้อมูลสําคัญในฐานข้อมูล 
     (1) ควรเพ่ิมเติมกิจกรรม “การจัดลําดับความสําคัญ
ของข้อมูลท่ีต้องสํารองเก็บรักษาไว้” เพ่ือคัดเลือกข้อมูล 
ท่ี จะสํ ารองใ ห้ เหมาะสมและคุ้ มค่ าสอดคล้องกับ
ความสําคัญในการใช้ข้อมูลในอนาคต 
    (2) ข้อมูลท่ีต้องให้ความสําคัญและเก็บรักษาให้
ปลอดภัยเป็นอย่าง ดี พิ เศษ  คือ  ข้อ มูลประเภทท่ี
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานหรือตลอดไป เช่น ข้อมูล
ทะเบียนนักศึกษาทุกรุ่นเนื่องจากข้อมูลประเภทนี้เป็น
ข้อมูลท่ีบุคคลจําเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตและต้องสามารถ
ขอทดแทนเอกสารเก่าได้เสมอ ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องมี
กระบวนการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาในลักษณะ Second Site และมีการ
อัพเดทข้อมูลตามระยะเวลาอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ 
     (1) การจัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ (Emergency 
Plan/Contingency Plan) ในการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับสูงฯ ในคร้ังนี้ อาจจะยังไม่จําเป็นต้องทําในรูปแผน

สิ่งท่ีคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 
2558 
    3. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงได้แจ้งข้อเสนอแนะให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี เพ่ือใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจดําเนินการต่อไป 
 
     1 .  มหาวิทยาลัย โดยศูน ย์คอมพิว เตอ ร์ 
ได้คัดเลือกและจัดลําดับข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ท่ีสําคัญท่ีต้องสํารองข้อมูลระบบตามาตรการ  
การสํารองข้อมูลข้ันสูงสุดบนอุปกรณ์การจัดเก็บ
ข้อมูลบนเครือข่ายแห่งท่ีสอง ในระยะเร่งด่วน
ประกอบด้วย ระบบ MIS (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  
ร ะ บ บ ส า ร บ ร รณ อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส์  ( ศู น ย์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ) ร ะ บบท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า 
(ศูนย์บริการการศึกษา) ระบบห้องสมุด (ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา) และระบบบริหาร
แ ล ะ จั ด ก า ร ค รุ ภั ณ ฑ์ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ฯ) 
     2 .  มหาวิทยาลัยใ ห้ความสํ าคัญกับการ
ดําเนินงานจัดระบบสํารอง (Second Site Back-
up) โดยพิจารณาท้ังแบบเช่าบริการภายนอกและ
การดําเนินการจัดทําเอง  โดยพิจารณาเก่ียวกับ
อายุการใช้งานข้อมูล โดยเฉพาะทะเบียนของ
นักศึกษาเป็นข้อมูลท่ีสําคัญและมีอายุการใช้งาน
นานมาก ดังนั้น เพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุน  
จึงควรจัดทําโครงการในลักษณะการจัดระบบใหม่
ทดแทนระบบเดิมโดยบรรจุไ ว้ในมาตรการ/
โครงการตามแผนแม่บทโอซีที ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
การเนินการจัดทํา ท้ังนี้ เพ่ือเสนอของบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 2561 ต่อไป ดังนั้น ในช่วงนี้ 
ได้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์และติดต้ังอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Network Storage) ท่ีห้อง
คอมพิวเตอร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 เพ่ือเป็น Second Site ใช้งานไปก่อน 
       
     แผนฉุกเฉิน ด้านอัคคีภัย : ได้ดําเนินการ
จัดทําแผน มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 60 
     แผนฉุกเฉิน อุทกภัย/วาตภัย : มีความก้าวหน้า
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ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต Business Continuity 
Plan หรือ BCP เนื่องจากแผน BCP จะค่อนข้างละเอียด
และเกี่ยวเนื่องในภาพใหญ่ท้ังระบบ รวมถึงการใช้ IT 
ช่วยเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อเนื่องได้ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท้ังนี้ สําหรับ
ระยะเวลาอันสั้นและข้อจํากัดของคณะทํางาน  สิ่งท่ี
น่าจะดําเนินการได้ในข้ันต้นนี้ คือ “แผนฉุกเฉิน”หรือ
“แผนรับมือ” (Emergency Plan/Contingency Plan)  
ซ่ึงจําเป็นเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
การสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ การอพยพ การช่วยชีวิต 
การกู้ภัย เป็นต้น 
      (2) ในการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัยเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับอุทกภัยและวาตภัย เ ร่ือง ท่ี มีความสําคัญ  
อย่างหนึ่ง คือ การจัดการเร่ืองอาหาร น้ําด่ืม โดยควร
วางแผนให้รอบด้านและครอบคลุมท่ีเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถลดโอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์ได้ แต่เราสามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้  
      (3) ข้อมูลท่ีสําคัญอย่างหนึ่งเพ่ือวางแผนรับมือซ่ึง
เก่ียวกับเหตุการณ์อุทกภัยคือข้อมูลซ่ึงระบุว่าอาคารใด 
บริเวณใดภายในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีตํ่าท่ีสุด หรือจุดใด 
ท่ีเสี่ยงต่อน้ําท่วมมากที่สุด จุดใดปลอดภัย และทิศทาง
ของนํ้าจะไหลไปทางใด โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้
คณะทํางานวางแผนพ้ืนท่ีการอพยพได้อย่างแม่นยํา 
บุคคลภายในมหา วิทยาลัยสามารถวางแผนการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้ 
      (4) ในการวางแผนจัดทําแผนฉุกเฉินและซักซ้อม
การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน สามารถขอความร่วมมือการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอหรือจังหวัด เพ่ือลด
ข้ันตอนในการจัดทําข้อมูลวิธีการ อีกท้ังช่วยให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับแผนของอําเภอ/จังหวัดท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมได้   
 
3) การประกันภัย สถานท่ี อุปกรณ์หลัก เคร่ืองจักรและ
ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูง 
    (1) การพิจารณาการประกันภัยอาจจะพิจารณาจาก
งบประมาณท่ีมีอยู่ก็ได้ แล้วคัดเลือกเฉพาะส่ิงท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงเพ่ือทําประกันภัยก่อน ไม่จําเป็นต้อง
ประกันภัยทรัพย์สินท้ังหมดในคราวเดียว แต่ค่อย ๆ
ทะยอยประกันไปทีละส่วน  นอกจาก น้ีอาจจะไ ม่
จําเป็นต้องประกันภัยท่ีตัวอาคารท้ังหมดเสมอไป  
แต่อาจจะประกันเฉพาะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีมูลค่า

ประมาณร้อยละ 40 คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     คณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินเพ่ือทํา
ประกันภัย ในการประชุม เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2559 ได้ข้อสรุปท่ีจะทําประกันภัยในระยะท่ีสอง  
โดยทรัพ ย์สิน ท่ี เอาประกัน ภัยสิ่ งปลูกส ร้าง  
ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมถึงโครงสร้างถาวร
ต่าง ๆ ส่วนปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม กําแพง 
ระบบต่าง ๆ ท่ีติดต้ังหรือมีภายในอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
ปรับอากาศ  ระบบสื่ อโสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ 
ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สํานักงาน 
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สูงหรือมีความสําคัญบางรายการก็ได้ เพ่ือให้วงเงิน
ประกันภัยตํ่าลง หรือในบางกรณีอาจจะประกันเฉพาะตัว
อาคาร  ไม่ประกันเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้เบี้ยประกันถูกลง
เช่นกัน  ท้ั งนี้  ต้อง พิจารณาจากความสํ าคัญของ
องค์ประกอบตามบริบทของหน่วยงานและการใช้
ประโยชน์อาคาร 
     (2) ในการเสนอราคาควรมีการเปิดโอกาสให้หลาย ๆ
บริษัทเข้ามาเสนอราคาเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบ  
โดยควรคัดเลือกบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีความม่ันคง
และมีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าหากเกิด
เหตุการณ์ตามท่ีได้ประกันภัยไว้จริง ๆ บริษัทจะสามารถ
จ่ายเงินตามทุนประกันท่ีกําหนดได้ และในการรับประกัน
ควรคัดเลือกและกระจายการรับประกันไปหลาย ๆ 
บริษัท เพ่ือเปน็การกระจายความเสี่ยง 
     (3) ในการเจรจากับบริษัทประกันภัยควรป้องกัน  
มิให้เกิดการสมรู้ร่วมคิดในการเสนอราคากันได้ 
     (4) แนวคิดการประกันภัยอาคารมี 2 แบบ คือ คิด
ทุนประกันตามมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement 
Cost) และทุนประกันตามมูลค่าท่ีหักเสื่อมราคา ซ่ึงการ
คิดทุนประกันเท่ากับมูลค่าต้นทุนทดแทน จะช่วยให้เม่ือ
เกิดเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนจะทําให้สามารถสร้างหรือหา
ทดแทนสิ่งท่ีประกันได้ เพราะหากประกันไม่เต็มมูลค่า
อาจจะไม่สามารถสร้างใหม่เพ่ือใช้ทดแทนของเก่าท่ี
เสียหายไปได้  ท้ั งนี้  อาจจะพิจารณาความเสี่ยง ท่ี
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ร่วมด้วยว่าหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน
มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณดําเนินการใหม่ได้เท่าไหร่
แล้วประกนัเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากความเสี่ยงท่ียอมรับได้
เท่านั้น หรืออีกในกรณี ให้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นไปได้แค่ไหนท่ีอาคารจะมีความ
เสียหายไปท้ังหมด (Total Loss) หรือจะเสียหายเฉพาะ
บางส่วนเท่านั้น (Partial Loss) เพ่ือกําหนดทุนประกัน
และค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
     (5)  เ ม่ือตกลงและชํ าระเบี้ ยประกัน ภัยเป็น ท่ี
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยควรยืนยันการประกันภัยกับ
สํานักงานใหญ่อีกคร้ังหนึ่งเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ประกันภัย
จริง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงกรณีท่ีตัวแทนหรือสาขาของ
บริษัทประกันภัยไม่ได้ชําระเบี้ยประกันเข้าสํานักงานใหญ่
ของบริษัทจริง ๆ และปลอมแปลงเอกสารกรมธรรม์ 
บางบริษัทใช้รูปแบบเอกสารกรมธรรม์ท่ีปลอมแปลงไม่ยาก 
หมายเหตุ : ในการประเมินราคาอาคารท่ีจะทําการ
ประกันภัย  บริ ษัทประกัน ภัยจะมี วิศวกร  ซ่ึ ง เป็น
ผู้ เชี่ยวชาญในการประเมินราคา รวมท้ังราคาท่ีจะ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ คลังเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการแพทย์ และการเรียนการสอน 
ด้วยทุนประกนัท้ังสิ้น 320 ล้านบาท ดังนี้ 
     1) อาคารคอมพิวเตอร์ ทุนประกัน 20 ล้านบาท 
     2) อาคารบรรณสารฯ ทุนประกัน 50 ล้านบาท 
     3) อาคารไทยบุรี ทุนประกัน 40 ล้านบาท 
     4) อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
     5) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 3 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     6) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     7) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 6 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     8) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 7 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
     9) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
      รวมทุนประกันท้ังสิน 320 ล้านบาท 
ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ รับประกัน 
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 ผลปรากฏว่า 
บริษัท  ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็น 
ผู้ชนะการเสนอราคาคัดเลือกด้วยราคาเบี้ย
ประกัน จํานวน 103,130.88 บาท (หนึ่งแสน
สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
ระยะ เ วลาคุ้ มค รอง  1  ปี  ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  16 
พฤษภาคม 2559 (เวลา 16.00 น.) สิ้นสุดวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.) 
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ก่อสร้างใหม่ ในขณะท่ีทางมหาวิทยาลัยจะมีราคาค่า
ก่อสร้างจริง และราคาตามบัญชี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการเจรจาต่อรอง 
 
4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนและนโยบายการลงทุน 
     ในหลักการ การลงทุนของมหาวิทยาลัยจะแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
      (1) ในส่วนของเงินลงทุน ซ่ึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย 
ได้แต่งต้ัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ.  
3 แห่ง เป็นผู้บริหารเงินลงทุน โดยมีคณะกรรมการ
ลงทุนเป็นผู้กํากับตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นราย
เ ดื อ น  แ ต่ ค ว ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ตั ว เ ที ย บ วั ด 
(Benchmarking) และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบผล
เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ตามท่ีคณะกรรมการ
ลง ทุนจะเ ห็นสมควร  นอกจากนี้  การลง ทุนของ
มหาวิทยาลัยใน บลจ. ควรพิจารณาประเภทของเงินท่ีจะ
นําไปลงทุนอย่างถ่ีถ้วน โดยเงินท่ีนําไปลงทุนควรเป็นเงิน
เย็นอันหมายถึงเงินส่วนเกินความจําเป็นใช้จ่ายหมุนเวียน
ในการดําเนินงานปกติ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่อง 
(Liquidity) ของมหาวิทยาลัย  
     (2) ในส่วนการลงทุนในโครงการ ซ่ึงดําเนินการ  
โดยคณะ ศูนย์ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้การกํากับของ
มหา วิทย า ลั ย  ห รื อมหา วิทย า ลั ย ร่ ว มล ง ทุนกั บ
บุคคลภายนอก ในหลักการโครงการดังกล่าวต้องศึกษา
ความเหมาะสม (Feasibility Study : FS) ของโครงการ
มาระดับหนึ่ งแล้ วก่อน ท่ีจะตัดสินใจลงทุน  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ หรือเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือ
สังคม 
กรณีโครงการใหม ่  ควรทํา  FS ท่ี ชั ด เจน ท่ีแสดงผล  
ตอบแทนจากการลงทุน ท้ังในแง่อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Inter Rate of 
Return : EIRR) และอัตราผลตอบแทนการลงทุนทาง
การเงิน (Financial Internal Rate of Return : FIRR) 
รวมท้ังการพิจารณาจุดคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุน 
ก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน 
กรณีโครงการเดิมท่ีกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ   
     - ควรประเมินผลการดําเนินงานว่ามีผลประกอบการ 
ได้กําไร หรือขาดทุน จุดอ่อน จุดแข็งในการดําเนินการ
อย่างไร โดยเฉพาะสาเหตุท่ีมีผลประกอบการขาดทุน
และจะแก้ไขได้ หรือไม่ อย่างไร 
     - ควรประมวลโครงการใด ๆ ท่ีประสบปัญหาหรือ

 
 
 
      
      1. ในส่วนของเงินลงทุนในสถาบันการเงิน 
ได้มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ติดตาม
ดูแลผลการลงทุนอย่างเคร่งครัด และได้รายงาน
ผลการดําเนินงานของการลงทุนใน บลจ. ต่อ
อธิการบดีเป็นประจําทุกเดือน 
     2 .  ไ ด้นํ า เสนอกรอบวิ ธีการข้ อกํ าหนด
การศึกษาความเป็นไปได้ต่อคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สิน ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ
วันท่ี  13 มกราคม  2559 และจัดทําคู่ มือ 
การจัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     3. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการลงทุนเพ่ือหารายได้ 
ด้วยการจัดทํารายงานทางการเงินของแต่ละ
กองทุน  เป รียบเทียบ  2 ปีงบประมาณ  คือ
ปีงบประมาณ 2557 - 2558 และได้จัดทํา
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี งบประมาณต้ังแต่  
ปี 2554 - 2558 เพ่ือส่งให้กับโครงการต่างๆ 
(กองทุน) ทราบและพิจารณาเพ่ือดําเนินการ
ปฏิบัติหรือกําหนดแผนท่ีเกี่ยวข้อง   
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
สภาวะขาดทุน แล้วพิจารณาโดยควรมีคณะกรรมการ 
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีกํากับดูแล
โครงการเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด  นําผลการประเมินตามท่ี
กล่าวข้างต้นมาศึกษาต่อยอด เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ว่า ควรทําต่อ หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพึงมีได้หรือไม่  
       - การท่ีจะเลือกว่าโครงการใดควรปรับปรุง หรือ
โครงการควรยุติดําเนินการ นอกจากพิจารณาที่ผล
ประกอบการของโครงการแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้
จ า ก วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ขอ ง โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย โ ค ร ง ก า ร 
ของมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) โครงการเพ่ือหารายได้ (2) โครงการเพ่ือการศึกษา 
และ (3) โครงการเพ่ือสังคม ซ่ึงหากเป็นโครงการท่ีหา
รายได้เพียงอย่างเดียวหากประสบสภาวะขาดทุนจนไม่
สามารถฟ้ืนฟูได้ควรยุติดําเนินการ แต่หากเป็นกิจกรรม
เพ่ือการศึกษาหรือสังคม ก็ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ บ ริ ห า ร  ซ่ึ ง อ า จ พิ จ า รณา ใน เ ชิ ง ก า รป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพของระบบงานตามแต่ความเหมาะสม 
 
5) การจัดการขยะ 
    (1) การจัดการขยะท่ัวไป ในรูปแบบการจ้างเหมา
บริการเก็บและกําจัดขยะ ควรมีการควบคุมติดตาม 
การดําเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างโดยการสุ่มตรวจแหล่ง
ท่ีท้ิงขยะในบางครั้งโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าดําเนินการตาม TOR 
อย่างถูกต้อง   
    (2) การจัดการขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อและของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ เป็นท่ีน่ายินดีท่ีมหาวิทยาลัยสามารถ
ซ่อมแซม ระบบเตาเผาขยะให้สามารถใช้งานได้อีกคร้ัง 
แต่ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง
เกี่ยวกับการจัดการขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อและของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ ในประเด็นต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

- ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมการเผาขยะอย่างเป็น
กิจลักษณะ หรือรับขยะจากภายนอกมาเผา ควร
ตรวจสอบความปลอดภัยของการดําเนินการ ความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จนม่ันใจได้ว่าจะกระทบต่อ
บุคคล หรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดก่อน ซ่ึงหากในการ
ตรวจสอบระบบยังพบอันตรายหรือมลพิษบางอย่างอยู่ให้
เร่งดําเนินการปรับปรุงจนมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง 
     (3) สิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการเรื่องขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การสร้างวัฒนธรรมหรือการสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับขยะให้แก่บุคลากร/นักศึกษา ให้มี
จิตสํานึกเร่ืองการจัดการท่ีดีเกี่ยวกับขยะต้ังแต่ต้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงแก้ไข TOR ในการจัดจ้างเหมา
บริการเก็บและกําจัดขยะ ให้มีความรัดกุมและ
ติดตาม ควบคุมการดําเนินการของผู้รับเหมา
อย่างเคร่งครัด 
   2. คณะทํางานได้ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
เตาเผา จนกลับมาใช้งานได้อีกคร้ัง (โครงการ
พัฒนาเตาเผาขยะแบบลูกกลิ้ง) และทดลองใช้
งานเตาเผาแล้ว 
   3. ดําเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยใน
การกําจัดขยะ ขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อและของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ 
   4 .  ดํ า เนินการตรวจสอบผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ของเตาเผาขยะ 
โดยงานความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แล้ว 1 คร้ัง ผลการวิเคราะห์มีค่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับท่ีปลอดภัย 
    5. ดําเนินการติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ไทยบุรี เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
แบบคู่ขนาน โดยประชุมคณะทํางานร่วมกับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยบุรี และเจ้าหน้าท่ี
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เ พ่ือ ดํา เนินงานให้ เป็น ไปตามข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติขยะติดเชื้อ 
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     (4) หากในอนาคตมีการจัดการขยะแบบครบวงจร
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยควรมุ่ง
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการจําหน่ายขยะ
เพ่ือสร้างรายได้ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องทุกระดับไม่ใช่ เฉพาะ
มหาวิทยาลัย และควรบูรณาการกิจกรรมร่วมกับชุมชน
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการขยะให้กับชุมชน 
     (5) สิ่งท่ีมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการจัดการ
ขยะ  คื อการบํ าบั ดน้ํ า เ สี ย  มหา วิทยา ลัยควร ใ ห้
ความสําคัญกับระบบน้ีอย่างเหมาะสม โดยควรวางแผน
ล่วงหน้าว่า เม่ือมีโรงพยาบาลระบบท่ีมีอยู่จะรองรับของ
เสียจากโรงพยาบาลได้หรือไม่ หรือมีวิธีการใดบ้างท่ีจะ
บําบัดของเสียเหล่านี้ 
 
 6) การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ ฯ 
     (1) ในการจัดทําคลีนิกเพ่ือให้แพทย์ท่ีจะกลับมา 
น่าจะสามารถดําเนินการได้ไม่ยากนัก เม่ือเทียบกับ 
การเปิดโพลีคลีนิกโดยท่ัวไป ท่ีอาจจะมีเพียงเคร่ืองมือ
ไม่กี่ชนิด และควรรวบรวมบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้
เพียงพอ ซ่ึงสิ่ งสําคัญคือการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    7.1 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบข้อมูล
เพียงว่า ได้ดําเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วนแล้ว
เสร็จ แต่ท้ังนี้ ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  จึงขอให้มีระบบการรายงานอย่างเป็นรูปธรรม
และขอข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ความหนาแน่นและ
จํานวนการติดต้ังกล้อง ระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไร 
    7.2 โดยภาพรวมหลายกรณียังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จ คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
ได้มีมติให้ขยายเวลาการดําเนินการไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. มหาวิทยาลัยได้มีแผนงาน/โครงการ
โรงพยาบาล เป็น 4 ระยะ  โดยในระยะท่ี 1  
ปี 2559 - 2560 จั ด ต้ั ง ค ลิ นิ ก ป ฐ ม ภู มิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เ พ่ือให้บริการด้าน
การแพทย์ในลักษณะคลินิกปฐมภูมิ ในปี 2559 
ท้ั ง นี้  มี ก า รอนุ มั ติ จั ด ต้ั งหน่ ว ย ง าน  “ศู น ย์
การแพทย์” อย่างเป็นทางการโดยให้หน่วยงาน 
นําร่องอยู่ใน “ศูนย์การแพทย์” และได้ขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 สําหรับศูนย์
การแพทย์ ระยะท่ี 1 จากสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 20 ล้านบาท ท้ังนี้ คลินิกปฐมภูมิจะแล้ว
เสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 
      2 .  มหา วิทยาลัยไ ด้ เจรจากับผู้ บ ริหาร
โรงพยาบาลท่ีเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้น
คลีนิก เพ่ือให้อาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานและช่วย
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิก (โรงพยาบาลตรัง/
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) 
 
     1 .  มหา วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ เ รี ย นแจ้ ง ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน ท้ั งหมด ใน เบื้ อ ง ต้ นแล้ ว  ท้ั ง นี้  
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดําเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
     2. มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมรายงานผลการ
ดําเนินงาน ฯ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 และ
หนังสือไปยังผู้รับผิดชอบ ให้เร่งดําเนินการและ
จัดทําข้อมูลเพ่ิมเติม โดยให้นําส่งข้อมูลวันท่ี 3 
พฤษภาคม  2559 และนํ า เสนอข้อ มูล ต่อ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559          



 

๑๓๒ 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงตามแผน ปี 2559 
     2.1 ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําตัวชี้ วัดมาตรการ  
การบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรการกับโครงการ/กิจกรรม 
     2.2 แผนบริหารความเสี่ยงในระยะเริ่มต้น อาจจะ
ไม่ใช่แผนท่ีสมบูรณ์แบบ หรือต้องสามารถแก้ไขลด  
ความเสี่ยงได้หมดต้ังแต่คร้ังแรก แต่จะต้องใช้วิธีการ
ดําเนินการตามแผนอย่างจริงจัง รวดเร็ว และประเมิน
ความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือเป็นระยะ เพราะความเสี่ยงเป็น
เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ และไม่ทราบได้เลยว่าจะ
เกิดข้ึนเม่ือไหร่ ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุดของการบริหาร 
ความเสี่ยง คือ การเร่ิมดําเนินการจริง ซ่ึงไม่จําเป็นต้อง
พัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์แบบ มีตัวชี้วัดเป็นเลิศ หรือ
การติดอยู่กับกระบวนการจัดทําแผนนานเกินไปเพราะ
อาจจะทําให้ความเสี่ยงท่ีสําคัญไม่ได้รับการบริหารอย่าง
ทันท่วงทีและจะเกิดเป็นเหตุการณ์ความเสียหายข้ึนได้ 

     1. มหาวิทยาลัยได้จัดทําตัวชี้วัดและปรับปรุง
โครงการกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตามมาตรการแล้ว 
      2. มหาวิทยาลัยได้ปรับกระบวนการในการ
ดําเนินการ โดยเปล่ียนจากการปรับปรุงแผน ฯ 
ท้ังหมดย้อนหลัง เป็นขับเคลื่อนการดําเนินการไป
ข้างหน้าตามปกติและเกบ็ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามกําหนดระยะเวลาเดิมเนื่องจากบางมาตรการ
ได้ดําเนินการไปบางแล้ว โดยสิ่งท่ีจะดําเนินการ 
ในระยะต่อไป คือ การนําข้อมูลผลการดําเนินการ 
ท่ีผ่านมามาวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือ ระบุ
ความเสี่ยงใหม่ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และเตรียมแผน/มาตรการบริหารความเสี่ยง  
โดยผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือทบทวน
แผนบ ริ หารความ เสี่ ย ง  รอบค ร่ึ งหลั งของ
ปีงบประมาณ 2559 

 

3. การจัดทํา Roadmap เพ่ือความเข้มแข็ง  
ความมีประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องของระบบงาน
บริหารความเส่ียง 
     ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดทําและนําเสนอ Roadmap หรือแผนการดําเนินงาน
หลักสําหรับขับเคลื่อนกระบวนการทํางานตามระบบงาน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบจะ
สามารถเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และ
ต่อเนื่อง เป็นแนวทางท่ีดีเพ่ือการดําเนินการต่อไป 

     มหาวิทยาลัยได้จัดทํา Roadmap เพ่ือความ
เข้มแข็ง ความมีประสิทธิภาพ และความต่อเนื่อง
ของระบบงานบริหารความเสี่ ยง  โดยฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุป
ข้อมูลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ข้ึนก่อน โดยแบ่งข้อมูลเป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
สิ่ ง ท่ี ดํ า เนิ นกา ร ไปแ ล้ ว  และสิ่ ง ท่ี ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดําเนินการ แล้วนําสิ่งท่ียังไม่ได้ดําเนินการมาเรียบ
เรียงเป็น Roadmap เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งท่ีต้อง
ดําเนินการต่อไปมีอะไรบ้าง  
      หลังจากท่ี Roadmap ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
จะ ไ ด้ ใช้  Roadmap นี้ เ พ่ื อ เป็ นหลั ก ในกา ร
ดําเนินการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยง 
ในปัจจุบัน 
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๑๓๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

รายนาม คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

  
 1.  นายนนทพล  น่ิมสมบุญ      ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบุญ  เจริญเศรษฐมห  กรรมการ 
 4.  ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ    กรรมการ 
 5.  นายรุจาธิตย์  สุชาโต      กรรมการ 

 
รายนามผูท้รงคณุวุฒปิระจําคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 
1.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
2.  นางปิยาภรณ์  เมืองกลาง    

 3.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ                
 4.  นายศศิทธ์ิ  สุชาโต                   

 
รายนามฝา่ยเลขานกุาร 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนนิงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด) 
2.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นางจิราพร  อรชร) 
3.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นายบรรจงวิทย์  ย่ิงยงค์) 

 4.  นางปรีดา  โชติช่วง                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน 
 5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน  

6.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน  
7.  นางสาวกิตติยา  กองผล            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน 

 8.  นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล            เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
9.  นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะแจ๊ะ            พนักงานธุรการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 


