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แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

(ปรับปรุงข้อมูลตามมติที่ประขุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์20 ป ีในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 ณ วนัที ่8 พ.ย.60  
และสอดรับกบัการนําเข้าข้อมูลแผนปฏิบตัิการประจําปีในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ) 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานบุํารงุศลิปะและวฒันธรรม เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทาํนุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม ช่วยพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแขง็และ

แข่งขันได้ (รองวิจยัและบริการสังคม และ
รองกิจการนักศึกษา) 

1. ร้อยละของงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํทั้งหมด (รองวิจัยและบริการสังคม) 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90  1. ขับเคลื่อนงานวิจยัที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์

ความเป็นเลิศและชดุโครงการที่

มีผลกระทบสูง 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2. ร้อยละของการอ้างอิงถึงผลงานที่ตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน

อาจารย์ประจําทั้งหมด (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 
 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

85    

2. ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทาํนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  (รองวิจัยและ
บริการสังคม และรองกิจการนักศึกษา) 

3. ร้อยละขององค์ความรูแ้ละสิ่งประดิษฐ์ที่

นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน  ท้องถิ่นต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (รองวิจยัและ
บริการสังคม) 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

35 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

45 
2. เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดี

ระหวา่งมหาวิทยาลัยและชุมชน 

โดยเฉพาะการวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

ศูนย์บริการวิชาการ /สํานักวิชา 

/หน่วยให้บริการวิชาการ /

อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี /สถาบนัวิจัย
วิทยาการสุขภาพ  

3. มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ 

และทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 

4.0 เพื่อการพฒันาประเทศ (รองวิจัยและ
บริการสังคม และรองกิจการนักศึกษา) 

4. จํานวนข้อเสนอโครงการวจิัยเชงิพื้นที่ที่

ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก (รอง
วิจัยและบริการสงัคม) 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

160 

โครงการ 

3. สร้างเครือขา่ยและพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวจิัยที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่และเชิงประเด็น 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

5. ร้อยละของผู้เขา้รับบริการที่มคีวามรู้

เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ (รองวิจยัและ
บริการสังคม) 

ร้อยละ 

95

ร้อยละ 

95

ร้อยละ 

95 ร้อยละ 

95  4. ส่งเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถในการให้บริการ

แก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ของท้องถิ่นภาคใต้  และการ

ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

ศูนย์บริการวิชาการ /สํานักวิชา 

/หน่วยให้บริการวิชาการ 

 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/

หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ (รอง
วิจัยและบริการสงัคม) 

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90 ร้อยละ 

90    

 7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอง
กิจการนักศึกษา) 

10 

กิจกรรม 

10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
40 

กิจกรรม

5. เป็นศูนย์กลางของการทาํนุ

บํารุง รักษาและการเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคใต้ รวมถงึส่งเสริม

ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ /

ส่วนกิจการนักศึกษา /สํานักวิชา 

/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

 8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้อง

กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรอื

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา) 
 

10 

กิจกรรม 

10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
40 

กิจกรรม   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการต่อประโยชน์ของการทาํนุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม (รองกิจการนักศึกษา) 

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90 ร้อยละ 

90    
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้อง

กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรอื

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา) 
 

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90 ร้อยละ 

90

 11. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรม (รองกิจการ
นักศึกษา) 
 

ร้อยละ 

95

ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 

95  6. จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ

และวัฒนธรรมอาเซยีนในระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

การศึกษาที่เน้นการทํา

วิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการ

ค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาเซยีนให้ลุ่มลึก

ยิ่งขึ้น 

สํานักวิชาศิลปศาสตร์ /สํานัก

วิชาอื่น ๆ /ศูนย์นวัตกรรมการ

เรียนและการสอน /อาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณ ์ 

4. มีการพัฒนาอาจารย์ดา้นตําแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงพฒันานักวิจัยและกลไก
สนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (รอง
วิจัยและบริการสงัคม และรองบริหาร) 

12. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 
 

ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

20  7. ส่งเสริมความพรอ้มและ

สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย

และการเขียนตํารา  รวมถึง

ปรับปรุงกลไกการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม / 

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร

ระดับปริญญาโท  (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 

ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

40    

 14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

60    

 15. ร้อยละของอาจารย์ที่ทาํวิจัยต่อจาํนวน

อาจารย์ประจําทั้งหมด (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 
 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 
 8. เสริมสรา้งบรรยากาศ

วิชาการและขับเคลื่อนการวิจัย

โดยนักวิชาการ ผ่านกลไกสภา

นักวิจัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 16. จาํนวนครั้งของวารสารวิชาการที่มกีาร

พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล 

TCI/ACI/ Scopus/ISI) (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 
 

2 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ 3 ครัง้ 10 ครั้ง 9. ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการ

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง 

ผ่านวารสาร ฐานขอ้มูลและสื่อ

ต่างๆ ที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับบริบทยุคสมัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
/อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

/ส่วนสื่อสารองค์กร  

 17. จํานวนผลงานวจิัยที่ภาคเอกชนนําไป

พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม (รองวิจัย
และบริการสงัคม) 
 

>หรือ= 

3 เรื่อง 

>หรือ= 

3 เรื่อง 
>หรือ=  

3 เรื่อง 
>หรือ= 

3 เรื่อง 
>หรือ= 

12 เรื่อง

10. พัฒนางานวิจัยและผลิต

ผลงานวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน

เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มบนฐาน

นวัตกรรม โดยมีอุทยาน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็น

กลไกประสาน 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี /สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนษุย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. มหาวิทยาลัยได้รบัการยอมรับให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสูง (รองวางแผนและ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา และรองบริหาร) 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
 1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและ

กํากับระบบและกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ      

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียน

และการสอน /สํานกัวิชา /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (รอง
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
   

      2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบ

ภายในให้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานของทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย

เป็นองค์การธรรมรฐั 

หน่วยตรวจสอบภายใน /

ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์  

      3. ปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง

ให้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณ

การเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่าง

ทันการและสามารถลดความเสี่ยง

ได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ส่วนแผนงานแลยุทธศาสตร์  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

      4. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ

การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดย

คํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด

ในการวัด 

ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร ์

      5. ปรับปรุงข้อบังคบัฯว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอด 

คล้องกับหลักการบริหารบุคคล

สมัยใหม่ และส่งเสริมบุคลากรให้มี

ความก้าวหน้า มีความมั่นคง และ

มีความสุขในการทํางาน 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ  (รองทุกท่าน) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)  (รอง
บริหาร) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 
 6. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม (Participative 

Management) เป็นกลไกสําคัญ

ในการเสริมสรา้งพลังความสามัคคี

ของบุคลากรทุกภาคส่วนของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร /ทุกหน่วยงาน 

3. มีการบริหารจัดการงานทีร่วดเร็ว 

ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา รองบริหาร
และรองกิจการสภามหาวิทยาลัย) 

4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงาน

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบ

สารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อนําไปสู่การเป็น 

paperless office 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล /ทุก

หน่วยงาน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

      8. ปรับปรุงระบบการใชจ้่าย

งบประมาณและกระบวนการ

จัดซื้อจัดจา้งให้มีความรวดเร็ว  

โดยเฉพาะการใช้งบลงทุนรวมถึง

เร่งรัดปฏิรูประบบการใช้

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์ /ส่วนการเงิน

และบัญชี /ส่วนพัสดุ  

      9. ใช้ระบบ More Effective 

Monitoring ในการกํากับการนาํ

นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการ

ประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย  

(Objective) และแบบทีมที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น  

สํานักผู้บริหาร /ส่วน

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

/ทุกหน่วยงาน 

      10. มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร

ของมวล. (Organization Culture 

Study)ให้มีความชดัเจนเพื่อสรา้ง 

Cultural Shift /Cultural 

Change และปรับเปลี่ยนองค์กร

ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง “High 

performance Organization”   

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร

 5. จํานวนครัง้ของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ (รองกิจการสภา
มหาวิทยาลัย) 

0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้  11. ส่งเสริมให้มีกลไกและ

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 

ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

/ส่วนนิติการ /หน่วย

ตรวจสอบภายใน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

และชุมชน (Community) โดย

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทจุริต รวมถึงมกีารพัฒนา

ระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุกและ

วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น

การทจุริตเชิงนโยบายบนฐาน     

ธรรมาภิบาล 

 6. จํานวนครัง้ของการร้องเรียนด้านการทุจริต

หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย (รอง
กิจการสภามหาวิทยาลัย) 

0 ครัง้  0 ครัง้  0 ครัง้   0 ครัง้     
4. บุคลากรมีคณุวุฒิและสมรรถนะการ

ทํางานสูงขึ้น (รองบริหาร และรอง
วิชาการ) 

7. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก (รองบริหาร) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

60 

>หรือ= 

ร้อยละ 

60 

>หรือ= 

ร้อยละ 

60 

>หรือ= 

ร้อยละ 

60 
 12. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่

ประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้

ตามแผนของมหาวทิยาลัย      

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร /สํานักวิชา 
 8. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการ (รองวชิาการ) 
>หรือ= 

ร้อยละ 

40 

>หรือ= 

ร้อยละ 

40 

>หรือ= 

ร้อยละ 

40 

>หรือ= 

ร้อยละ 

40 
 13. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา

ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์

จะศึกษาต่อ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร /สํานักวิชา 

 9. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ (รองบริหาร)      
คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 14. ส่งเสริมให้สํานักวิชาและ

นักวิชาการมีความเป็นอิสระและ

เป็นผู้นําในทางวิชาการ โดยเฉพาะ

ให้เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้าง

ความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา 

รวมถึงเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร /สํานักวิชา /ศูนย์

นวัตกรรมการเรียนและการ

สอน /สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

ความรู้วิชาการและทักษะ

ภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิด

กับอาจารย ์(รองบริหาร) 
คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ

หรือตําแหน่งงานทีสู่งขึ้น (รองบริหาร) 
>หรือ= 

ร้อยละ  

5 

>หรือ= 

ร้อยละ 

5 

>หรือ= 

ร้อยละ 

5 

>หรือ= 

ร้อยละ 

5 
 15. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนศึกษาต่อตามความ

ต้องการของหน่วยงานและได้รับ

การอบรมทั้งสายบรหิารและสาย

ปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนา

ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่

ทุกระดับ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร /หน่วยงานสาย

สนับสนุน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. หลักสูตร การเรยีนการสอนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล (รอง
วิชาการ และรองวางแผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี 

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)          

>หรือ= 

ร้อยละ  

90 

>หรือ= 

ร้อยละ  

90 

>หรือ= 

ร้อยละ  

90 

>หรือ= 

ร้อยละ  

90 
 1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้น

คุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ

หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ

ความต้องการของสังคม รวมถงึ

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติและระดับ

สากล ทั้งระดับปรญิญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

สํานักวิชา /ศูนย์นวัตกรรม

การเรียนและการสอน 

 2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 
 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 
   

 3. ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา) 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100    

 4. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตาม

ความต้องการของสังคม หรือตอบสนองการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ 

Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ (รอง

>หรือ= 

40 

หลักสูตร 

>หรือ= 

6 

หลักสูตร 

>หรือ= 

8 

หลักสูตร 

>หรือ= 

7 

หลักสูตร 

>หรือ= 

61 

หลักสูตร

2. ส่งเสริมและปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ -

Dual degree , International 

program , English program /    

สํานักวิชา /ศนูย์นวัตกรรม

การเรียนและการสอน/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

วิชาการ) Bilingual , ความเป็นสากลและ

ความเป็นผู้ประกอบการ  

2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ที่

นําไปประยุกต์ใช้ได้ (รองวิชาการ) 
5. ร้อยละของนักศกึษาทุกหลักสูตรที่สอบผ่าน 

Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ 

/Comprehensive Exam (รองวิชาการ) 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90  3. มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Formative 

Assessment) 

สํานักวิชา /ศูนย์นวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนย์บริการการศึกษา /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียน

แบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/ราย

สัปดาห์ (รองวิชาการ) 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

90    
 7. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิด

กับนักศึกษา (รองวชิาการ) 
คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

   
 8. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการ

ประเมินผู้เรียน (รองวิชาการ) 
คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

   
3. มรีะบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็น

สากลและส่งเสริมนวัตกรรม (รองวิชาการ 
และรองกิจการตา่งประเทศ) 

9. ร้อยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน (รองวิชาการ) 
ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

95  4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการ

คิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง

นวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ 

รวมถึงคณาจารย์มกีารพัฒนา

ทักษะและความรู้ด้านการเรียน

การสอนที่ต่อเนื่องและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

  

สํานักวิชา /ศูนย์นวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร (รองวิชาการ) 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

   
 11. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการวาง

ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน (รองวิชาการ)  

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 
 12. ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณสมบัติผู้สอน 

(Descriptor) ผ่านเกณฑ์ UK Professional 

Standards Framework (UKPSF) ตั้งแต่ระดับ 

Associate Fellow ขึ้นไป   (รองกิจการ
ต่างประเทศ) 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40    

 13. จาํนวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือ

นานาชาติทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (รอง
วิชาการ) 

>หรือ= 

1,050 

แห่ง 

 

 

>หรือ= 

1,100 

แห่ง 

>หรือ= 

1,100 

แห่ง 

>หรือ= 

1,100 

แห่ง 

>หรือ= 

1,100 

แห่ง 

5. ขยายความร่วมมอืกับ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการที่มี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

องค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริม

โครงการสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันา

อาชีพ /สํานักวิชา  

 14. จาํนวนผู้เรียนทีเ่ขา้ร่วมการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทาํงาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี

เพิ่มขึ้น (รองวิชาการ) 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

1,500 

คน 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

6,000 

คน 
  

 15. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น

นานาชาติ (Bilingual /English program/ 

International program) (รองกิจการ
ต่างประเทศ) 

ร้อยละ 

1.5 

ร้อยละ 

2.0 
ร้อยละ 

2.5 
ร้อยละ

3.0  6. วางรากฐานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาวให้

สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ 

วิทยาลัยนานาชาติ /

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ 

อัครราชกุมารี /วิทยาลัย

ทันตแพทยศาสตร์นานา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

World Class University  โดย

สร้างความเป็นนานาชาติ 

(Internationalization) ในด้าน

การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรนานาชาติ

คุณภาพสูงในสาขาที่เป็นจุดเด่น

ของประเทศและสาขาที่ดึงดูด

นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงจัด

สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อยู่

อาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับ

สากล  

ชาติ /สํานักวิชา /ศนูย์

นวัตกรรมการเรียนและการ

สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 16. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR 

ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 

คะแนนขึ้นไป (รองกิจการต่างประเทศ) 

N/A N/A N/A >หรือ= 

ร้อยละ 

50 
 7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการใช้ภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้สอด 

คล้องกับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดให้

ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษา 

อังกฤษ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

รวมถึงปฏิรูปการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษและจดัทดสอบ

ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาแรกเขา้ทุกคนและ

ก่อนสําเรจ็การศึกษาต้องผ่านการ

ทดสอบความสามารถดา้นการใช้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถาบันภาษามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ /สํานักวิชา 

ศิลปศาสตร์ /สํานักวิชา

อื่นๆ /ศูนย์นวัตกรรมการ

เรียนการสอน /ศูนย์บริการ

การศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit 

Exam)  

 17. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam) (รอง
วิชาการ) 

N/A N/A N/A >หรือ= 

ร้อยละ 

60 
 8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย

ของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเข้า

ทุกคนต้องทดสอบความสามารถ

ด้านการใช้ภาษาไทยและก่อน

สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการ

ทดสอบความสามารถดา้นการใช้

ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 

สํานักวิชาศิลปศาสตร์ /

สํานักวิชาอื่นๆ /ศูนย์ 

บริการการศึกษา 

 18. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam) (รองวิชาการ) 
N/A N/A N/A >หรือ= 

ร้อยละ 

60 
 9. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถด้านทกัษะดิจิทัล 

(Digital Literacy) ของนักศึกษา 

โดยนักศึกษาแรกเขา้ทุกคนต้อง

ทดสอบความสามารถดา้นทักษะ

ดิจิทัลและก่อนสําเรจ็การศึกษา

ต้องผ่านการทดสอบความสามารถ

ด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(Exit Exam) 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

/สํานักวิชาอื่นๆ /ศนูย์ 

บริการการศึกษา 

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม (รองวิชาการ และ
รองบริหาร) 

19. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้(รองวิชาการ) 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 10. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการ

เรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ

พอเพียงแก่ความต้องการในการจัด

การศึกษาอย่างมคีณุภาพ ทั้ง

ศูนย์บริการการศึกษา /ศูนย์

บรรณสารและสื่อการ 

ศึกษา /ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

ปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการ และระบบ

สารสนเทศที่จาํเป็นสําหรับการ  

จัดการศึกษาสมัยใหม่ 

/ศูนย์เทคโนโลยีดิจทิัล /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และ

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการ

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา และ
รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

1. ร้อยละของนักศกึษาที่มีคะแนน passport 

ความดี ผ่านเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(รองกิจการนักศึกษา) 

N/A N/A N/A ร้อยละ 

100  1. พัฒนาคณุลักษณะที่พีง

ประสงค์ของบัณฑิต /การเป็น

บัณฑิต “คนดี” 

ส่วนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา 

 2. ร้อยละของนักศกึษาที่ทําผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย (รองกิจการนักศึกษา) 
ร้อยละ

5 

ร้อยละ

5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ

5  2. มีมาตรการในการลงโทษ

นักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

ส่วนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา

 3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา

ตรงสาขา  (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)                         

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90  3. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบ 

การ โดยบรรจุรายวชิา “การ

เป็นผู้ประกอบการ" ไว้ในกลุ่ม

วิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) 

และพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับ Thailand 4.0  

สํานักวิชา /ศูนย์นวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 

 4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 

ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ

สามารถสรา้งงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 

1 ปี  (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)                         

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90   

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

บัณฑิต (รองวางแผนและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา) 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจา้งที่มี

ต่อผู้สําเร็จการศึกษา (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา)                         

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 6. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)       

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
  

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและ

ทางสังคม (รองกิจการนักศึกษา รองวิขา
การ และรองวิจัยและบริการสงัคม) 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพ

ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา (รอง
กิจการนักศึกษา)                         

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

1,000 

โครงการ/

กิจกรรม

4. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและทาง

สังคมของนักศึกษา รวมถึง   

ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม   

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ เป็นทั้ง"คนดีและคน

เก่ง" 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียน

และการสอน /ส่วนกิจการ

นักศึกษา /สํานักวิชา /

ศูนย์บริการการศึกษา  

 8. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (รองกิจการ
นักศึกษา)                         

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

  
 9. ร้อยละของนักศกึษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้น

สภาพจากผลการเรยีน) (รองวิชาการ)           

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ

5   
 10. จาํนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ (รองวิชาการ)  

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

140  

ชิ้นงาน 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้แข่ง

ขันทางวิชาการทัง้ในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจให้นักศึกษามี

ความมุ่งมั่นทีจ่ะก้าวไปสู่ความ 

สําเร็จ รู้จักขีดความ สามารถ

ทางวิชาการเมื่อเปรยีบ เทียบ

กับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียน

และการสอน /สํานกัวิชา/

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

นานาชาติ และมีเครือข่ายทาง

วิชาการที่อาจจะทํางานร่วมกัน

ในอนาคต 

 11. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

ของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(รองวิจัยและบริการสังคม)                

>หรือ= 

ร้อยละ  

40 

>หรือ= 

ร้อยละ  

40 

>หรือ= 

ร้อยละ  

40 

>หรือ= 

ร้อยละ  

40 

6. ส่งเสริมให้บัณฑติศึกษามี

ผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการ  เช่น การ

จัดประกวดวิทยานพินธ์ทั้ง

ระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก โดยการจัดตั้งเครือขา่ยของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อร่วม

เป็นเจา้ภาพ  รวมถงึมีการ

นําเสนอผลงานร่วมกับ

นักศึกษานานาชาติ     

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /ศูนย์บรกิาร

การศึกษา  

 12. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

ของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

(รองวิจัยและบริการสังคม)                

>หรือ= 

ร้อยละ  

80 

>หรือ= 

ร้อยละ  

80 

>หรือ= 

ร้อยละ  

80 

>หรือ= 

ร้อยละ  

80 
  

4. มีกระบวนการรบัและคัดเลือกนักศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ (รองวิชาการ) 
13. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการ
รับนักศึกษา (รองวชิาการ)                

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 7. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และ

เกณฑ์การรับนักศึกษาให้มี

ความหลากหลาย ตรงตาม

ความต้องการของหลักสูตรและ

สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงประชากรของ

ประเทศ  

ศูนย์บริการการศึกษา /

สํานักวิชา /ส่วนสื่อสาร

องค์กร /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 14. ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี

ชื่อเสียงเขา้ศึกษาต่อ (รองวิชาการ)               

>หรือ=

ร้อยละ 

20 

>หรือ=

ร้อยละ 

23 

>หรือ=

ร้อยละ 

26 

>หรือ=

ร้อยละ 

29 
 8. สรา้งกลไกดึงดูดให้คนเก่ง

เขา้มาเรียนให้มากที่สุด 

โดยเฉพาะคนเก่งทกุคนจะต้อง

ได้เรียนที่มหาวิทยาลัย 

ศูนย์บริการการศึกษา /ส่วน

สื่อสารองค์กร /สํานักวิชา  
 15. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์

เขา้ศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (รองวิชาการ)   

>หรือ= 

ร้อยละ 3 

>หรือ= 

ร้อยละ 3 
>หรือ= 

ร้อยละ 3 
>หรือ= 

ร้อยละ 3  9. พิจารณาคา่ธรรมเนียมการ

ศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละ

สาขาวิชา โดยกําหนดให้

สอดคล้องกับการลงทุนและ

ผลตอบแทนของบัณฑิต 

ศูนย์บริการการศึกษา /

สํานักวิชา /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวทิยาลยัสีเขียวแหง่ความสุข 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมือง

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้ง

ทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การ

กําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การ

ขนส่ง และการให้การศึกษาด้าน

สิ่งแวดล้อม) (รองบริหาร) 

1. มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินของ UI 

GreenMetric โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน

(รองบริหาร) 

ได้รับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 17 

ของ

ประเทศ 

ได้รับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 15 

ของ

ประเทศ 

ได้รับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 13 

ของ

ประเทศ 

ได้รับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 10 

ของ

ประเทศ 

 1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและภูมิ

ทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่ม

รื่นสวยงามในระดับแนวหน้าของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยาน

พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

และพักผ่อนของนักศึกษาและ

ประชาชน 

ส่วนอาคารสถานที่ /ส่วน

ภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งแวดล้อม /อุทยาน  

พฤกษศาสตร ์

      2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา 

(Maintenance  System) ทั้ง

อาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมให้

เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย

ระดับสากล   

ส่วนอาคารสถานที่ /ส่วน

ภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งแวดล้อม /โครงการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
      3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ

น้ําให้มีประสิทธิภาพและสอด 

คล้องกับหลักการรีไซเคิลและเกิด

ประโยชน์สูงสุด เน้นให้บุคลากร

ทุกส่วนมีความรู้ในการกําจัดขยะที่

ถูกต้องและนาํน้ําเสียมาใช้

ประโยชน์ในการรดน้ําไม้ดอกไม้

ประดับทั่วมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

/ โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
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       4. การจัดการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถ

ให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดทําที่

จอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยไม่เกะกะ เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้โดยสะดวก  รวมถึงให้

ความสําคัญกับการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัย 

ส่วนบริการกลาง /ส่วน

กิจการนักศึกษา 

2. นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัย

ในมหาวิทยาลัยมีความสุข (รองบริหาร 
และรองกิจการนักศึกษา)                       

                                                      

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสรา้ง

บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง

ความสุข (รองบริหาร รองกิจการนักศึกษา
และรองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)                              
 

2. ร้อยละของนักศกึษาที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตาม

เกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป 

(หมายเหตุ : ไม่รวมเกณฑ์วัดสุขภาพทาง

การเงิน) (รองกิจการนักศึกษา) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ  

80 
 5. เร่งรัดซ่อมบํารุงหอพักทั้งของ

นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้ง

สิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ใน

สภาพที่ดีโดยรวดเรว็  เพื่อให้

นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอย่าง

มีความสุขในมหาวทิยาลัย 

ส่วนอาคารสถานที่ /ศูนย์

บริหารทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตาม

เกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป 

(หมายเหตุ : ไม่รวมเกณฑ์วัดสุขภาพทาง

การเงิน) (รองบริหาร) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

75 

>หรือ= 

ร้อยละ 

75 

>หรือ= 

ร้อยละ 

75 

>หรือ= 

ร้อยละ 

75 
 6. ส่งเสริมระบบหอพักสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรตาม

นโยบาย Residential University 

โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย 

โดยให้ความสําคัญกับระบบหอพัก

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งแวดล้อม  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

ให้เป็นเหมือนบ้านที่สองของ

นักศึกษาและบุคลากร 

       7. เร่งรัดการซ่อมบํารงุอาคาร

สถานที่  ห้องทดลองและ

ห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์และเป็น

ที่เชื่อถือต่อบุคลากรภายในและต่อ

ผู้มาเยือน                                

ส่วนอาคารสถานที่ /ศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี /ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัล /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  
       8. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความ

จําเป็นพื้นฐานทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของ

นักศึกษา บุคลากรและบุคคล 

ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับ

มหาวิทยาลัย 

ส่วนอาคารสถานที่ /ส่วน

ภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งแวดล้อม /ส่วนกิจการ

นักศึกษา /ส่วนทรัพยากร

มนุษย์และองค์กร /หน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง 
       9. เสริมสรา้งบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและ

บุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน

มหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอํานวย

ความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือน

ชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับ

การเป็น Residential University  

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

ส่วนอาคารสถานที่ 

       10. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

ส่วนกิจการนักศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                   
/รองอธิการบดีที่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

เป็นไปตามแนวคิดเมือง

มหาวิทยาลัย 

4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ

นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ (รอง
กิจการนักศึกษา และรองบริหาร)              
 

4. ร้อยละของนักศกึษาที่มีความเขา้ใจและมีส่วน

ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รอง
กิจการนักศึกษา) 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 
 11. มีการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร

ใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์

พลังงานและให้ความสําคัญกับการ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้

การศึกษาเกี่ยวกับการอนรุักษ์

สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาเพื่อ

ปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริม

พื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชา

ต้องเรียน 

โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว /ส่วนอาคารสถานที่ /

ส่วนกิจการนักศกึษา /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 5. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วน

ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   (รอง
บริหาร)    
 

                              

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 

>หรือ= 

ร้อยละ 

80 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                 
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหนา้และ

เข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (รองวิจัยและ
บริการสังคม) 

1. จํานวนประชาชนที่เขา้ถึงหลักสูตร/แหล่ง

เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long 

learning  (รองวิจยัและบริการสังคม) 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

40,000 

คน

1. เสริมสรา้งความร่วมมือ

ระหวา่งมหาวิทยาลัยกับองค์กร

ภาครัฐและเอกชนให้เข้มแขง็ทั้ง

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ศูนย์บริการวิชาการ /สํานัก

วิชา /หน่วยให้บริการ

วิชาการ 
2. มีเครือขา่ยภายนอกให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการดําเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

(รองวิจัยและบริการสังคม และรอง
วิชาการ) 

2. จํานวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 

และเครือขา่ยอุดมศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย 

การเรียนการสอนและอื่นๆ   (รองวิจัยและ
บริการสังคม)   

>หรือ= 

15 แห่ง 

>หรือ= 

15 แห่ง 
>หรือ= 

15 แห่ง 
>หรือ= 

15 แห่ง 
>หรือ=

60 แห่ง

2. จัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติ เพื่อ

เป็นเวทีในการนาํเสนอ

ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างนักวิจัยและ

ผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวด

ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี      

3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมอืกับ

เครือขา่ยทั้งในและต่างประเทศ (รองวจิัย
และบริการสงัคม รองกิจการต่างประเทศ 
และรองกิจการนักศึกษา) 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือขา่ยภายนอก (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ=

60 

โครงการ/

กิจกรรม 

3. เสริมสรา้งเครือขา่ย

ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความ 

ก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการ

สอน การวิจัยและอื่นๆ  

สํานักวิชา /ศูนย์สหกิศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ /สถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม /ศูนย์ 

บริการวิชาการ /อุทยาน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

/ศูนย์กิจการ นานาชาติ /
สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ /อุทยานวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                 
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 4. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํา

ร่วมกับเครือขา่ยภายนอก (รองวิจัยและ
บริการสังคม)  

>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

60 เรื่อง  

 

 

 
 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ

ศิษย์เก่า (รองกิจการนักศึกษา) 
>หรือ=

5 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ=

6 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

7 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ=

8 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

26 

โครงการ/

กิจกรรม 

4. เสริมสรา้งความร่วมมือ

ระหวา่งมหาวิทยาลัยและ

สมาคมนักศึกษาเก่าของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการ

และการพัฒนามหาวิทยาลัย  

เพื่อทราบความต้องการของ

ศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการ

ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่

ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากร

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ส่วนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา

 6. ร้อยละของนักศกึษาแลกเปลี่ยนต่อจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด (รองกิจการต่างประเทศ) 
ร้อยละ  3 ร้อยละ  5 ร้อยละ  5 ร้อยละ  5 5. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากร 

(Student & Staff Mobility) 

กับสถาบันการศึกษาและ

ผู้ประกอบการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ /ศูนย์

สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ /สํานักวิชา /หน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง 
 7. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร

แลกเปลี่ยนต่อจํานวนอาจารยแ์ละบุคลากร

ทั้งหมด (รองกิจการต่างประเทศ) 

ร้อยละ  3 ร้อยละ  5 ร้อยละ  5 ร้อยละ  5  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                 
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 8. ร้อยละของสัญญาตาม MOU ทีA่ctive 

เป็นประโยชน์และเสริมสรา้งการพัฒนาให้

มวล. (รองกิจการต่างประเทศ) 
 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 

95  
4. มีการแสวงหาความร่วมมือเชงิรุกกับ

หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน (รองวิจัย
และบริการสงัคม)  

9. จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก (รอง
วิจัยและบริการสงัคม) 

>หรือ= 

60   

ล้านบาท 

>หรือ= 

70   

ล้านบาท 

>หรือ= 

80   

ล้านบาท 

>หรือ= 

90   

ล้านบาท 

>หรือ= 

300   

ล้านบาท 

6. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร

ระหวา่งประเทศ 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ / 
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสนิทรัพย์ของมหาวทิยาลยัเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. มหาวิทยาลัยมีศกัยภาพในการพึ่งตนเอง

และแข่งขันได้  (รองวิจัยและบริการ
สังคม) 

1. จํานวนผลงานวจิยั/นวัตกรรมที่ได้รับการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร (รองวิจัยและบริการสังคม)           

6  

เรื่อง 

6  

เรื่อง 
6   

เรื่อง 
6  

เรื่อง 
24

 เรื่อง 
1. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์

หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ

นําไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์

ทางธุรกิจในอนาคต 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ 

 2. มูลคา่เชงิพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ (รองวิจยัและ
บริการสังคม) 

>หรือ=  

2 

ล้านบาท 

>หรือ=  

2 

ล้านบาท 

>หรือ=  

2 

ล้านบาท 

>หรือ=  

2 

ล้านบาท 

>หรือ=

8 

ล้านบาท 
 

2. มีสินทรัพย์ที่สรา้งมูลค่าและคุณคา่

เพิ่มขึ้น  (รองวางแผนและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา) 
                                                      

3. มีการวางแผนและบริหารจัดการ

สินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   

3. ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์

ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา) 
 

>หรือ= 

ร้อยละ    

5 

>หรือ= 

ร้อยละ    

5 

>หรือ= 

ร้อยละ    

5 

>หรือ= 

ร้อยละ    

5 
 2. จัดทําโครงการและแผนการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับนโยบายการ

พัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทํา

แผนแม่บทในการใช้ประโยชน์

จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะทีด่ินเพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ

จัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อ

เป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน

อนาคต 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับ

ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปร

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 
 3. แสวงหาแหล่งเงินทุนจาก

การบรจิาคและการบริหาร

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนเพื่อ

ส่วนการเงินและบัญชี /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

             แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์	Page	29	

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

อ้างอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ

ตลาดทุน  (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 

สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา) 
 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน

หรือร่วมทุนกับภายนอกที่สร้างรายได้เพิ่ม

ให้กับมหาวิทยาลัย (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา) 
 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

4 

โครงการ

4. ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐ

และเอกชน (Public Private 

Partnership) เพื่อส่งเสริมให้

เอกชนเข้าร่วมลงทนุกับ

มหาวิทยาลัยในการสร้าง

ศูนย์บริการนักศึกษาตาม

แนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศนูย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสงูและเปน็เสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. ศูนย์การแพทย์มสี่วนสําคัญในการ

สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อ

ความเป็นเลิศสู่สากล (รองวิจัยและบรกิาร
สังคม) 

1. จํานวนผลงานวจิยัด้านการ

รักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ (รองวิจัยและ
บริการสังคม) 

5    

เรื่อง 

5    

เรื่อง 
6     

เรื่อง 
6   

 เรื่อง 
22    

เรื่อง 
1. สรา้งความร่วมมอืกับทุกภาค

ส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

แสวงหาบุคลากร องค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนําเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการใน

ศูนย์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาเครื่องมือทาง

การแพทย์เพื่อให้บริการทาง

การแพทย์ที่ทันสมัย   

ศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 2. จํานวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือ

จํานวนการให้บริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวิจัยและบรกิาร
สังคม 

1  

หลักสูตร 

1  

หลักสูตร 
1  

หลักสูตร 
1  

หลักสูตร 
4  

หลักสูตร 
2.  มุ่งเน้นการศึกษาปัญหา

สุขภาพในพื้นที่ (Area-based 

research)  ที่เน้น long term 

follow up  เพื่อสร้างนวัตกรรม

และเป็นต้นแบบในระดับ

นานาชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ /ศูนย์บริการ

วิชาการ /สํานักวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ /ศูนย์

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

      3. มีการบูรณาการการวิจัยทาง

การแพทย์ของวิทยาศาสตร์

สุขภาพร่วมกับสหสาขาอื่นๆ เช่น 

โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน วัสดุ

ศาสตรเ์พื่อการพัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย์  

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ /

ศูนย์บริการวิชาการ /ศูนย์

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

2. ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

3. จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

> หรือ= 

15,000 

คน 

> หรือ= 

30,000 

คน 

> หรือ= 

90,000 

คน 

> หรือ= 

120,000 

คน 

> หรือ= 

255,000 

คน 

4. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

สาธารณูปการ  รวมถึงการ

กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  

ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และ

วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไว้   

ส่วนอาคารสถานที่ /ศูนย์

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

      5. มีโครงสรา้งการบริหาร

โรงพยาบาลที่สามารถร่วมกัน

กํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์

การแพทย์ โดยกําหนด

ภาระหน้าที่ การสอน การวิจัย 

และการให้บริการทางคลินิก   

และกําหนดสัดส่วนค่าตอบแทน

ของทั้งสามฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ  ศูนย์

การแพทย์ และสํานกัวิชา)  

รวมถึงมรีะบบกลไกในการ

ประเมินภาระงานอย่างเหมาะสม 

และสามารถให้บริการทางคลินิก

ได้ในวันทําการ โดยได้รับ

ค่าตอบแทน  

ศูนยก์ารแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
 6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ

ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

 พัฒนาการให้บริการ

 

3. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์

ความรู้ทางการแพทย์ (รองวิชาการ และ
รองวิจัยและบริการสังคม) 
 

5. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่

ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(รองวิชาการ) 

ร้อยละ

5 

ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 

 7. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็น

แหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนและ

ทางการแพทย์  รวมถึงติดต่อ

สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและ

ในต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนย์

การแพทย์อีกทางหนึ่ง  

ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 6. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวิจัยและบรกิาร
สังคม) 

N/A N/A 1 ศูนย ์ 2 ศูนย์ 3 ศูนย์ 8. จัดตั้ง Excellent center   

1) ด้านมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ

หลอดเลือด 3) เวชศาสตร์ผู้สูงวัย

และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ 

ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 

5) Traveling medicine (รวม

การบูรณาการทางการแพทย์ 

ภาษา การท่องเที่ยว ระบบการ

เคลื่อนย้าย ขนส่ง เป็นต้น)  

ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ /สถาบันวิจยั

วิทยาการสุขภาพ /หน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง 

4. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร

ทางการแพทย์ (รองวิชาการ) 
7. จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผลิตได้

(รองวิชาการ) 
N/A N/A 412 คน 819 คน 1,231 คน 9. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการ

วิจัย การเรียนการสอนและการ

ให้บริการการรักษา  โดยมีแหล่ง

ปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่าย

ให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้

โครงสรา้งของศูนยก์ารแพทย์ 

(Teaching and research 

ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ /สถาบันวิจยั

วิทยาการสุขภาพ /หน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่

แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป  

 8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่

กําหนด (รองวิชาการ) 
 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศกัยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

1. นักศึกษามีศักยภาพและเขา้ร่วมการ

แข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น (รอง
กิจการนักศึกษา) 

1. จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้าน

กีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือ

ได้รับ (รองกิจการนักศึกษา) 

35 

รายการ  

/รางวัล 

40

รายการ/

รางวัล 

45 

รายการ/

รางวัล 

50

รายการ/

รางวัล 

170

รายการ    

/รางวัล 

1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การ

แข่งขันทั้งกีฬาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง

สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา

และสุขภาพกับหน่วยงาน

ภายนอก 

ส่วนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ /สํานักวิชาอื่นๆ / 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ

สุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง (รอง
กิจการนักศึกษา) 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุง่ฝึกฝนให้

นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น   

(รองกิจการนักศึกษา)                           

10 

โครงการ/

กิจกรรม 

15

โครงการ/

กิจกรรม 

20 

โครงการ/

กิจกรรม 

25

โครงการ/

กิจกรรม 

70

โครงการ/

กิจกรรม 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ

สุขภาพของสํานักวิชา องค์การ

นักศึกษา สภานักศกึษาและ

สโมสรนักศึกษา โดยให้นักศึกษา

เขา้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถงึทั้ง

เพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้

นักศึกษามีจิตใจเปน็นักกีฬาและ

เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 

ส่วนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ /สํานักวิชาอื่นๆ /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. ร้อยละของนักศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด (รองกิจการนักศึกษา) 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
  

3. มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียน

การสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน (รองกิจการ
นักศึกษา)  

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(รองกิจการนักศึกษา) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
 3. ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละ

อุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน

การกีฬาและสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 

 

 

ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน

อาคารสถานที่ /ศูนยบ์ริหาร

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ตัวชี้วัดหลกั                
/รองอธิการบดทีี่กํากับดแูล 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ 
61 62 63 64 61-64

4. มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รองกิจการ
นักศึกษา) 

5. จํานวนนักศึกษาเขา้ใหม่ที่มี

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รองกิจการ
นักศึกษา) 

10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 70 คน 4. รับนักศึกษาที่มีความสามารถ

พิเศษด้านกีฬาเพื่อขยายโอกาส

ทางการศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 

 

ศูนย์บริการการศึกษา /ส่วน

กิจการนักศึกษา /ส่วน

สื่อสารองค์กร /สํานักวิชา  
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