แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี

คํานํา
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ (มวล.) ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขึ้นเพื่อเตรียมพรอมรองรับแผนพัฒนาประเทศตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และ นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจากผลการวิเคราะหพ บวาปจจัย แวดลอมตางๆ ในระดับประเทศและ
ระดับโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
และเทคโนโลยี ตลอดจนมีภาวะความเสี่ยงใหมๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหประเทศ
ไทยตองมีการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูประบบการทํางานใหมีการบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานมากขึ้น รวมถึงมีการนําแนวคิดทางการบริหารเขามาปรับใชในหนวยงานภาครัฐ
เชน การบูร ณาการการทํ างานและการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจนการกํ า กั บ และตรวจสอบหน ว ยงานภาครั ฐ ในรู ป แบบต า งๆ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ต องเรงสํารวจบทบาท รวมทั้งเตรีย มการเพื่อการวางแผนการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ในระยะยาวใหส ามารถตอบสนองตอ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ตลอดจนทบทวนบทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการรวมพัฒนาประเทศในยุคที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ดาน
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนแผนชี้นํา
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต โดยมีหลักการบนพื้นฐานการมีสวน
รวมของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีกรอบแนวคิดการจัดทําแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
กรอบการบริหารและพัฒนาประเทศยุคปจจุบันภายใตรัฐบาล คสช. ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
นโยบาย Thailand 4.0
ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ของมหาวิทยาลัย
และผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปน
อยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ให
เป นไปตามยุท ธศาสตรที่ ได รว มกั น กํา หนด เพื่ อให บรรลุ ผลตามวิ สั ย ทั ศน พั นธกิจ และเป าหมายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยและประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตามวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอไป

(ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา…………………………………………………………………………………………………..1-10
ความเปนมา....................................................................................................................................2
การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯที่ผานมา..............................................................................3-5
เหตุผลและความจําเปน………………………………………………………………………………………………….5-6
ที่มา……………………………………………………………………………………………………………………………..6-7
วัตถุประสงค....................................................................................................................................7
การดําเนินงานชองมหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………………….7-10

บทที่ 2 สภาวการณปจ จุบัน………………………………………………………………………………11-48
สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis).......................11-44
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน......................................................................12-32
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก………………………………………………………….33-44
การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตร....................................................................................47

บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ...............49-80
ปณิธาน………………………………………………………………………………………………………………………….50
วิสัยทัศน.................................................................................................................................50-51
พันธกิจกอตั้ง................................................................................................................................51
พันธกิจยุทธศาสตร………………………………………………………………………………………………………….51
คานิยมรวม...................................................................................................................................52
อัตลักษณ......................................................................................................................................52
สมรรถนะหลัก..............................................................................................................................53
แผนยุทธศาสตร 20 ป............................................................................................................54-69
เปาหมายสูงสุด.............................................................................................................................54
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ……………………………………………………………………………….54-56
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ……………………………………………………………………………….56-58
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ……………………………………………………………………………….59-61
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ……………………………………………………………………………….61-63
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ……………………………………………………………………………….63-64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ……………………………………………………………………………….64-65
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 …………………………………………………………………………………….66
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ……………………………………………………………………………….67-68
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ……………………………………………………………………………….68-69
ตัวอยางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………………………………70-80
ดานการพัฒนางานวิจัย...................................................................................................70
ดานการพัฒนางานบริการวิชาการ............................................................................70-71
ดานการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม...................................................71-73
ดานการพัฒนาบุคลากร............................................................................................73-74
ดานการผลิตบัณฑิต..................................................................................................74-76
ดานการสรางความรวมมือหรือบูรณาการรวมกับภายนอก.......................................77-78
ดานการจัดหาทรัพยากรจากภายนอก......................................................................78-80
บทที่ 4 การนําแผนยุทธศาสตร 20 ป ไปสูการปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล…..81-118
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ..........................................................................................81
การติดตามและประเมินผล...........................................................................................................81
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระยะ 4 ป (พ.ศ.พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ............................................................................................................................83-118

ภาคผนวก..............................................................................................................119-131
ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ…………………………………………………………………………………….120-122
ข รายชื่อผูมีสวนรวมในการระดมความคิดและจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.................................................................123-129
ค ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กับยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตางๆ................................................................................130
ง แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map).......................................................................................131

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ..................................................................................................................28
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับคาเฉลี่ยตนทุน.........29
ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.............49
ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ...............................................................................82
ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กับยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตางๆ...................................................................................130
ภาพที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)………………………………………………………………………………131

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก ประจําปการศึกษา
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7

2557-2558..........................................................................................................................13
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป ประจําปการศึกษา
2556-2557..........................................................................................................................13
จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงที่มาของทุน ประจําปการศึกษา
2553-2558…………………………………………………………………………………………………………….14
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงที่มาของทุน ประจําป
การศึกษา 2553-2558……………………………………………………………………………………………..14
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ประจําปการศึกษา 2553-2558……………………………………….15
การบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากภายนอก ประจําปการศึกษา
2553-2558…………………………………………………………………………………………………………….15
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
การศึกษา 2552-2556……………………………………………………………………………………………..18
บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2553-2558...........................21

ตารางที่ 8
ตารางที่ 9 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา

2553-2558…………………………………………………………………………………………………………….22
ตารางที่ 10 ประเด็นความเสี่ยงดานการดําเนินงานของโครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ……………………………26
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ…………………………………………………………….28
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ………………………………………………………………………………………….45
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญสภาพแวดลอมภายนอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.......................................................................................................46
ตารางที่ 14 การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรและกลยุทธ........................................................................48

บทที่ 1 บทนำ�

บทที่ 1
บทนํา
มหาวิ ทยาลั ย วลัย ลัก ษณ เป นมหาวิท ยาลัย ในกํา กั บของรัฐ ที่ไ ดรั บพระมหากรุ ณาธิคุ ณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพ ลอดุลยเดช พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ” อันเปน
สร อ ยพระนามในสมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอเจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลัย ลั ก ษณ อั ค รราชกุม ารี มี ลั ก ษณะเป น
มหาวิทยาลัย สมบูรณแ บบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรี ย นการสอนครอบคลุม ทั้งดา น
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปน
เมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University * ปจจุบันมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีพันธกิจหลัก
คือ 1) ดา นการจัด การเรี ย นการสอน โดยเป ดหลั กสู ตรการเรีย นการสอนทั้ง ในระดับ ปริ ญญาตรีแ ละ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 64 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 36 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 28 หลักสูตร 2) ดานการวิจัย โดยมีการจัดตั้งกลุม วิจัย จํานวน 5 กลุม หนวยวิจัย
จํานวน 9 หนวย และศูนยวิจัยความเปนเลิศ จํานวน 10 ศูนย 3) ดานการบริการวิชาการ มีการใหบริการ
ทางวิชาการ วิชาชีพแกหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุม ชน เปนจํานวนมาก และ 4) ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเผยแพรงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศอยางตอเนื่อง
ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดระยะเวลากว า 20 ป จะเห็ น ได จ าก
พัฒนาการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ย นโครงสรางการดําเนินงาน ปรับบทบาทภารกิจตาม
แนวทางการบริหารราชการแผนดินและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดสัม มนาผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร กําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
*

เมืองมหาวิทยาลัย หมายถึง เปนชุมชนที่มีนักศึกษา อาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ข องมหาวิทยาลัย
พักอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม มีความสะดวก ปลอดภัย รม เย็น เปนสุข สามารถใชศักยภาพใน
การปฏิบัติภารกิจไดสมบูรณมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เปนแหลงเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยของประชากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และบุคคลทั่วไป กอใหเกิดความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย
ปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตลอดจนเปนเมืองที่นาอยู ผูคนของมหาวิทยาลัย และชุม ชนมีไมตรีเอื้อ
อาทรตอกัน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, “นิยามและขอบเขตของเมืองมหาวิทยาลัย,”รายงานการดําเนินงาน
โครงการเมืองมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556, 1)
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ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนองคการที่มีบทบาทดานการผลิตกําลังคน
ระดับสูงเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ จึงควรจัดใหมีแผนพัฒนาในระยะยาวที่สอดคลองเชื่อมโยง
กับแผนชาติ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเปนไปในทิศทางที่รัฐบาลไดวางไว ซึ่งรัฐบาลยุค
ปจจุบันภายใตการบริหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
หัวหนา คสช. ทําหนาที่นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
รวมทั้งนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดว ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการ
พัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศที่พัฒนาแลว และสรางความสุข ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวจึงไดนําแนวคิดเรื่องการ
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว มาดําเนินการเพื่อใหสอดรับกับการจัดทํารางกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) และนโยบาย Thailand 4.0 โดยการนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาวของมหาวิทยาลัย ควบคูกับการพิจารณาขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) โดยในการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํ าแผนยุ ทธศาสตรร ะยะยาว 20 ป ขึ้ นมา 1 ชุด ซึ่ งประกอบด วยผู บริ หารระดั บสู ง และผูบริ หาร
หนว ยงาน เพื่อ ทําหนา ที่เ ปน ผูแ ทนระดั บหนว ยงานภายในมหาวิ ทยาลัย พร อมกันนี้ ได เชิ ญวิ ทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรภายนอกมาบรรยายพิเศษเพื่อใหความรูแ กคณะกรรมการฯ มีการประชุม ระดม
ความคิดเพื่อยกรางแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ปฯ และนําเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารทุกระดับ

ความเปนมา
มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณได จัดทําแผนพัฒ นาของมหาวิ ทยาลั ย เพื่อใชเปน กรอบทิ ศทางในการ
ดํา เนิ น งานของทุ ก หน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย มาตั้ ง แต ป พ.ศ.2540 โดยในช ว งแรกจั ด ทํ า เป น
แผนพัฒ นามหาวิ ทยาลัย ในแผนพั ฒนาการศึ กษาระดับ อุด มศึ กษา ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ตาม
ชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผน 5 ป) จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ซึ่ ง เป น การวางแผนในบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่สงเสริม
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สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ การจัดทําแผนพัฒนาฯของมหาวิทยาลัย
จึงจัดทําอยูในรูปแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนการดําเนินงานภายใตกลยุทธ/ยุทธศาสตรดังกลาว

การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯที่ผานมา
การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะแรก (พ.ศ.2540-2547) เปนการจัดทําแผนพัฒนาระยะ
กลาง 5 ป ในลักษณะแผนพัฒนามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
ประกอบด ว ยแผน 2 ฉบั บ คื อ 1) แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งมีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่เนนการกระจายโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึ กษา ความกะทัด รั ด ความมี ประสิ ทธิ ภ าพและความคล องตั ว ในการ
ดําเนินงาน ความมีคุณภาพและความเปนเลิศ การสรางโลกทัศนสากล โดยพัฒนามหาวิทยาลัย ใหทันสมัย
มีการใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมในทุกภารกิจ มีการใชทรัพ ยากรในมหาวิทยาลัย รวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลัก “รวมบริการ แยกภารกิจ” พัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยและเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน การใหเอกชนรวมลงทุน
รวมรั บภาระและรับถ ายโอนงาน รวมทั้ งคํา นึงถึง ดุลยภาพ เสถีย รภาพ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ระบบ
ตรวจสอบการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา 1 และ 2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณใ น
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งกรอบการดําเนินงานไดมีการนํา
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ผานการระดมความคิดของนักวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และผูนําชุมชนภาคใตมาผนวกกับวิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยแผนพัฒนาฯดังกลาวมุงพัฒนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศที่มีลักษณะของความเปนสากล ทันสมัย และมีบทบาท
อยา งแทจริ งในการตอบสนองความตอ งการของทองถิ่น และประเทศ ในดานการศึ กษาระดับสู ง การ
คนควาวิจัย ความรูแ ละเทคโนโลยีใ หมที่จําเปนในการพัฒนา และการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคลองตัวสูง 2

1

มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ใน
แผนพัฒนาการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544),” 1.
2
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ใน
แผนพัฒนาการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549),” 6.
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ส อง (พ.ศ.2548-2557) เปนการจัดทําแผนพัฒนา
ระยะยาวและระยะปานกลาง ในลั ก ษณะแผนยุ ท ธศาสตร โดยช ว งแรกใช ชื่ อ ว า แผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ (พ.ศ.2548-2555) ซึ่งมี กรอบการดํ าเนิ นงานโดยวางเปาหมายระยะยาวให
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนอุทยานการศึกษาที่รวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูสังคมอุดมปญญา โดย
เนนพื้นที่ภาคใตตอนบน ภายใต 3 ประเด็นยุทธศาสตร กลาวคือ 1) การพัฒนาสูองคกรแหงความเปนเลิศ
(Excellence Organization) 2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง (Continuous Quality
Development) และ 3) การบูรณาการสู “อุทยานการศึกษา” (Learning Park) โดยแผนดังกลาวนําไปสู
การปฏิบัติไดเพียงระยะหนึ่ง ตอมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย นโยบายในการ
จัดทําแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย ไดปรับ มาเป นแผนระยะปานกลาง (5 ป) โดยใชชื่อ วาแผนยุทธศาสตร
มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ พ.ศ.2551-2555เพื่อ ให สอดรั บกับ ชว งระยะเวลา 5 ป แรกของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งประกอบดวยแผน 3 ระยะ คือ แผนระยะ 5 ปแรก (พ.ศ.2551-2555) ระยะที่สอง (พ.ศ.25562560) และระยะที่สาม (พ.ศ.2561-2565) ตอมาแผนยุทธศาสตรฉ บับ พ.ศ.2551-2555 ไดปรับเปนแผน
ยุทธศาสตรฉบับ พ.ศ.2553-2557 เพื่อใหสอดรับกับชวงระยะเวลาการนําแผนที่แ ลวเสร็จไปสูการปฏิบัติ
และเปนแผนตอเนื่องในลักษณะ Rolling Plan โดยยังคงเปาหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
มุง ไปสูก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย สมบูร ณ แ บบที่ เ นน การวิจั ย และเป น อุท ยานการศึก ษาที่ รว มขั บเคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศสู “สัง คมอุ ดมปญญา” โดยเนนพื้ นที่ ภาคใตต อนบน 3 ภายใต 5 พัน ธกิ จ
ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสิ่งแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล 2) สราง
เสริมคุณคางานวิจัยและบริการสังคม 3) พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรีย นรูใ นระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย และตลอดชีวิต 4) เพิ่มสมรรถนะองคกร และ 5) ชื่นชมคุณคาบุคลากร โดยในชวงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวมหาวิทยาลัย ไดมีการแปลงแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (แผนระดับ 1) ไปสู
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรระยะ 5 ป ในระดับพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน (แผนระดับ 2) และไปสู
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรระยะ 1 ป (แผนระดับ 3) ดวย
การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ส าม (พ.ศ.2558-ปจจุบัน) ชวงแรกเปนการจัดทํา
แผนพัฒนาระยะสั้น (3 ป) ในลักษณะ Rolling Plan โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับปพ.ศ.2557-2559 ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม

3

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “แผนยุทธศาสตรม หาวิทยาลัย วลัย ลักษณ
พ.ศ.2553-2557 ,” 2-3.
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2556 และปรับเปนแผนยุทธศาสตรฉบับปพ.ศ.2558-2560 เพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลาในการบริหารงาน
โดยมีการปรับปรุงแกไขแผนตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ฯ ที่เสนอแนะใหม หาวิทยาลัย พัฒนา
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยูเพื่อสรางความเขมแข็งและโดดเดน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลวเชนกัน ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557 ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตรฉบับนี้ยังคงยึดแนวทางการสรางความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ใน
การจัดทําแผน ทั้งในกลุมผูบริหารระดับนโยบายและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก
รวมถึ งความสอดคล องเชื่ อ มโยงกับ แผนยุท ธศาสตร ร ะดับ ชาติ ระดั บพื้ น ที่ แ ละนโยบายของรั ฐ บาล
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยกําหนดผลสัม ฤทธิ์ข องแผนไว
5 ประการ ดั งนี้ 1) มหาวิท ยาลั ย เปน แหล งพั ฒนาบั ณฑิต คุณ ภาพ ตอบสนองการพัฒ นาในพื้ นที่ แ ละ
ประเทศ 2) มหาวิทยาลัย เปนแหลงเรีย นรู แหลงอางอิงทางวิชาการ ปญญาและนวัตกรรม รองรับการ
พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง และมีศักยภาพพึ่งตนเองได 3) สังคมมหาวิทยาลัยและชุมชนเครือขายสุข ภาพของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น สั ง คมสุ ข ภาพเข ม แข็ ง แบบองค ร วม ทั้ ง การสร า งเสริ ม ป อ งกั น รั ก ษาและฟ น ฟู
4) มหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูระดับนานาชาติแ ละเอื้ออํานวยสังคมสูประชาคมอาเซีย น และ
5) มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง 4 ซึ่งตอมาเมื่อมีการปรับเปลี่ย นผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนและปรับทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ใหมอีกครั้ง โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนแผนระยะยาว 20 ป เพื่อใหสอดรับกับแนว
ทางการบริหารและพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยอธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
ธํารงธัญวงศ) ภายใต 9 ประเด็นยุทธศาสตรซึ่งไดกําหนดไวในแผนฉบับดังกลาว

เหตุผลและความจําเปน
มหาวิ ท ยาลั ย วลัย ลั ก ษณ ตระหนั ก และเล็ ง เห็น ว า การที่ จ ะทํา ให บ รรลุ ต ามเจตนารมณ แ ละ
วัตถุป ระสงคข องการจั ดตั้งมหาวิท ยาลัย วลัย ลั กษณ ที่จังหวัดนครศรีธ รรมราช ในการดําเนินการตาม
พันธกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใ หม
การใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการอนุรักษแ ละฟนฟูศิลปะ
และวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์แ ละศิลปะประยุกต รวมถึงการปรับเปลี่ย น
องคกรใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกโดยยังคงพันธกิจตามที่มหาวิทยาลัยไดวาง

4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “แผนยุทธศาสตรม หาวิทยาลัย วลัย ลักษณ
พ.ศ.2558-2560 ,” ข-ค
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ไวนั้น ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะตองมีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมเผชิญหนากับปญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี
ซึ่งถือ เปน สิ่งทา ทายและมีผลกระทบตอความอยูร อดของมหาวิทยาลัย ดัง นั้น สถาบั นอุดมศึกษาซึ่ง มี
บทบาทในการชี้นําสังคมจะตองมีสวนรับรูรับทราบถึงสภาพปญหาการเปลี่ย นแปลงในดานตางๆ ที่สงผล
กระทบตอสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกันวางแผนรองรับและเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหตอบสนอง
ความตองการของสังคม ของประเทศและของโลกตอไป
ประกอบกับตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยอธิการบดีไดนําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และไดรับความเห็นชอบจากสภาฯในการประชุม ครั้งพิเศษ/
2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ไดมีการกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งทางดานการ
วางรากฐานในการพัฒนาใหเปน World Class University และดานการจัดหาทุนหรือทรัพ ยากรในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปนตองมีแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยเงื่อนไขของการเปนมหาวิท ยาลั ย ระดั บสากลหรือ World Class University นั้ น
จําเปนตองมีความมุงมั่นในการวางรากฐานใหมั่นคงอยางตอเนื่อง และบุคลากรทั้งหมดตองมีเปาหมาย
รวมกันอยางแนวแนในการบรรลุความสําเร็จรวมกัน นอกจากนี้ใ นการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหบรรลุเปาหมายก็ตองใชทุนและทรัพยากรจํานวนมาก แตขอจํากัดการเปนมหาวิทยาลัย ของรัฐซึ่งที่ม า
ของงบประมาณมี ข อบเขตจํ ากัด มหาวิ ทยาลัย จึง ตองมี แ ผนพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาลเพื่อการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จากรัฐบาล ซึ่งการดําเนินงานตามนโยบายการ
บริหารดานการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา และมีแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรข องมหาวิทยาลัย เปนแผน
3 ระยะ คือ 1) แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (ตั้งแต พ.ศ.2561-2580) 2) แผนยุทธศาสตรระยะกลาง 4
ป (ตั้งแต พ.ศ.2561-2564) และ 3) แผนยุทธศาสตรระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561) โดยมีเปาหมายเพื่อให
มหาวิทยาลัยมีแผนระยะยาวที่เชื่อมโยงและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศรวมถึงการเปลี่ย นแปลง
ของสัง คมโลก และเพื่อ ประโยชน ดานการได รับ จัดสรรงบประมาณเพิ่ ม จากรั ฐบาล นอกจากนี้ แ ผน
ดังกลาวจะเปนแผนชี้นําทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขับเคลื่อนการเปลี่ย นแปลง
และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายตามทิศทางที่วางไว

ที่มา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยคณะกรรมการฯไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
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และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซึ่งไดดําเนินการจัดทํารางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด มีการนําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของหลายภาคสวนมาประกอบการจัดทําแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใ หสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจังผานการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่ตองนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ไปถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ก็จะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวน
และนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันลงได
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พิจารณาแลวเห็นวารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 เปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยที่จะนําแผนดังกลาวมาเปนกรอบทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวของ
มหาวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
2. ปรับรูปแบบแนวคิดการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ย นแปลง
ของประเทศ ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย Thailand 4.0

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ป
(พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เพื่อใหการดําเนินงานดานการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตรม หาวิทยาลัย วลัย ลักษณสอดคลอง
ตามแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ของรักษาการแทนอธิการบดีคนปจจุบัน (ศาสตราจารย
ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ) ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ย นนโยบาย
การบริหารดานการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร ซึ่งใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปน 3 ระยะ คือ แผน
ยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ระยะกลาง 4 ป และระยะสั้น 1 ป จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ป
(พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณขึ้น โดยมีสวนแผนงานและยุทธศาสตรทําหนาที่ฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ใ นการระดมความคิด กําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ย นยุทธศาสตรข องมหาวิทยาลัย รวมถึง
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ปรั บ ระบบโครงสร างบทบาทภารกิ จ ระบบริ หารจั ด การและทรั พ ยากรบุค คล ตลอดจนเสริม สร า ง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กําหนด
2. จัดบรรยายพิเศษ
มหาวิท ยาลัย โดยสว นแผนงานและยุท ธศาสตรไ ดจั ดให มีก ารบรรยายพิ เศษเพื่ อใหความรูแ ก
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ฯ ในหั ว ข อ “การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ แ ละกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรขององคกรภาครัฐ” ในคราวจัดประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13
กันยายน 2559 โดยเชิญรองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ปรียากร ผูอํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแหง
ประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) มาเปน
วิทยากรบรรยาย
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย โดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดจัดใหมีการประชุม เชิงปฏิบัติการ ใน
หัวขอ “การวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร” ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ 1/2559 แลวเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไดรวมระดมความคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก (SWOT Analysis) ที่ เ ป น จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ อ น (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่สงผลตอการดําเนินงานชองมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย โดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดจัดใหมีการประชุม เชิงปฏิบัติการ ใน
หัวขอ “การจัดลําดับความสําคัญการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ได
รวมระดมความคิดในการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งไดรวมกันวิเคราะหจากการประชุม เชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 เพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย โดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดจัดใหมีการประชุม เชิงปฏิบัติการ ใน
หัวขอ “การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป และระยะกลาง 4 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ใน
วันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2559 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการ
จัด ทํา แผนยุท ธศาสตร ฯ ได ร วมระดมความคิด ในการกํ าหนดทางเลือ กยุ ท ธศาสตร (TOWS Matrix)
ตลอดจนมีการทบทวนวิสัย ทัศน พันธกิจ คานิย มรวม และจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ใน
ระยะยาว 20 ป ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตปพ.ศ.2561-2580
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4. จัดทําเอกสารขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ
มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดมีการรวบรวมเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ย วของเพื่อ
ประกอบการยกร า งขอ มู ล แผนยุ ท ธศาสตร ระยะยาว 20 ป เพิ่ ม เติ ม ทั้ งในส ว นของเปา ประสงค เ ชิ ง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ
5. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ เบื้องตน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส ว นแผนงานและยุ ทธศาสตรไ ดจั ด ให มี การประชุม หารื อร ว มระหว า งส ว น
แผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม
2559 เพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณใ นเบื้องตน โดยไดมี
การปรับปรุงแกไขแผนดังกลาวตามขอเสนอแนะกอนนําเสนอตอรักษาการแทนอธิการบดีแ ละทีม บริหาร
เพื่อพิจารณาในลําดับถัดไป
6. จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส ว นแผนงานและยุ ท ธศาสตร ไ ด จั ด ให มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) แผน
ยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป และกลยุทธระยะกลาง 4 ป มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ในกลุม ผูบริหารระดับ
นโยบาย ในวั นพุ ธ ที่ 23 พฤศจิก ายน 2559 เพื่ อ พิจ ารณาข อ มูล ทิ ศทางการพั ฒนามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร คานิย มรวม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด และกลยุทธ
7. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส ว นแผนงานและยุ ทธศาสตรไ ดจั ด ให มี การประชุม หารื อร ว มระหว า งส ว น
แผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการตางประเทศ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิจัย และบริ การสัง คม จํา นวน 2 ครั้ง คือ ในวั นพฤหัส บดีที่ 1 ธัน วาคม 2559 และวัน อัง คารที่ 6
ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
8. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ รอบสุดทาย (Final)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส ว นแผนงานและยุ ทธศาสตรไ ดจั ด ให มี การประชุม หารื อร ว มระหว า งส ว น
แผนงานกั บ รั กษาการแทนรองอธิ การบดี ฝา ยวางแผนและยุ ท ธศาสตรก ารพัฒ นา ในวั น พฤหั ส บดี ที่
8 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ปรับปรุง
แกไขรอบสุดทาย (Final)

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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9. จัดประชุมระดมความคิดเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รว มกับ ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ เพื่ อ ให ข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะต อ แผนยุ ท ธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัย ลักษณไดจัด
ใหมีการประชุมระดมความคิดเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ตอแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.
2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ภายหลังที่มีการนําเสนอแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ตอสภามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีม ติใ หม หาวิทยาลัย จัด
สัมมนา (Retreat) รวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) อีกครั้งหนึ่ง
10. ปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตร 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ตามข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากการประชุม ระดมความคิดเชิงนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอแผนยุทธศาสตร 20 ป และมีการนําแผนยุทธศาสตรฯ ที่ปรับปรุงแกไขแลว
เสนอตอที่ประชุมบริหารเพื่อทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หลังจาก
นั้นมหาวิทยาลัยไดนําเสนอแผนยุทธศาสตรตอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อทราบ ในการประชุม ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
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บทที่ 2 สภาวะการณ์ปัจจุบัน

บทที่ 2
สภาวการณปจจุบัน
โลกในยุค ป จจุ บั นต อ งเผชิญ กั บการเปลี่ย นแปลงและการพั ฒ นาอยูต ลอดเวลา ทั้ งจากด า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี ทั้งจากแนวนโยบายของรัฐที่มุงเนน
การพัฒนาประเทศใหกาวทันกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศทั่วโลก โดยมีการควบคุม คุณภาพ
การศึกษา การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองเรงปรับปรุงระบบการทํางาน และ
พัฒนาใหทัน ตอ ความก าวหน าในทุก ดา น เพื่ อใหม หาวิ ทยาลัย มีค วามพร อมรองรับ การเปลี่ย นแปลง
รวมทั้ งเป นองคกรที่สรา งผูนํ าและองคความรูด านวิ ชาการ วิชาชี พ และการวิจั ย และเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตามพันธกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(SWOT Analysis)
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ สามารถจําแนกเปน
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายใน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) ความพรอม/พอเพียง
ของทรัพ ยากร ซึ่งเกี่ย วของกับดานบุคลากรสายงานตางๆ ดานทุน/เงิน/เครื่องมือและอุปกรณ รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 2) ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งเกี่ย วของกับคุณคาของ
ผลผลิตเมื่อเปรีย บเทีย บกับการใชจายงบประมาณ คุณประโยชนข องผลลัพ ธใ นการผลิตบัณฑิตที่มีต อ
ผูรับบริการ เปนตน 3) คุณภาพของการใหบริการ ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของการบริการ ความ
รวดเร็วในการปรับระบบบริการ การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ 4) ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ซึ่ง เกี่ ย วขอ งกั บกระบวนการพัฒ นาการผลิต บัณ ฑิต กระบวนการการจั ดการดา นความต องการหรื อ
การตลาด กระบวนการพัฒนาการบริหารดานตางๆ เปนตน และ 5) การพัฒนาองคการ ซึ่งเกี่ย วของกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน เปนตน
สภาพแวดลอ มภายนอก มหาวิ ทยาลัย ได พิ จารณาในประเด็ นต างๆ ดั งนี้ 1) นโยบายและ
กฎเกณฑของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 2) สถานการณทางเศรษฐกิจโดยรวม 3) สภาพทาง
สั ง คม/วั ฒ นธรรม 4) เงื่ อ นไขด า นเทคโนโลยี 5) ความต อ งการและการต อ รองของผู รั บ บริ ก าร
6) ความสามารถในการตอบสนองและการตอรองของ Suppliers 7) ลักษณะหรือสภาพในการแขงขัน
8) บทบาทของคูแขงรายใหม และ 9) สภาพของบริการทดแทน
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1 เปนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียวที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และเปนสินทรัพยที่สามารถทํา
ประโยชนจากพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยระดับชาติที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนมหาวิทยาลัยที่มี
วิทยาเขตเดีย ว และเปนมหาวิท ยาลัย สมบูรณแ บบที่มีการจัดการเรีย นการสอนครอบคลุม ทั้งทางดา น
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รวมทั้งวิทยาศาสตรสุข ภาพ มีพื้นที่กวา 9,000 ไร โดยมีการ
พิจารณาใชพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย เป นอุทยานการศึกษา ซึ่งประกอบด วยโครงสรางและกิจกรรม ดัง นี้
1) หอเฉลิมพระเกียรติ 2) อุทยานเทอดพระเกียรติ 3) อุทยานสัม มนาและสาธิต 4) อุทยานไทยทักษิณ
5) อุทยานธรรมนิทัศน 6) เขตการศึกษา 7) อุทยานพฤกษศาสตร 8) วนอุทยาน 9) อุทยานโบราณคดี
10) อุทยานสิ่งแวดลอม และ 11) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
หากจะเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย
ซึ่ง มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ เ ช น เดี ย วกั น ไม ว าจะเป น มหาวิท ยาลั ย ขอนแก น (พื้ น ที่ ป ระมาณ 5,000 ไร )
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กํา แพงแสน (พื้น ที่ป ระมาณ 7,000 ไร ) มหาวิ ทยาลั ย เชีย งใหม (พื้น ที่ป ระมาณ 8,000 ไร ) จะพบว า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพื้นที่ขนาดใหญที่สุด

S2 เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตอเนื่องในการดําเนินงานศูนยการแพทย
เพื่อพัฒนาเปนโรงพยาบาลขนาด 750 เตียงที่ใหญที่สุดในเขตภาคใตตอนบน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตอเนื่องในการดําเนินงานศูนย
การแพทย ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั นที่ 2 กรกฎาคม 2556 ไดอ นุ มัติ เ พิ่ ม วงเงิ น กอ หนี้ผู ก พัน ข า ม
ปงบประมาณรายการกอสรางศูนยการแพทยพ รอมระบบสาธารณูปการ จากเดิม ภายในวงเงิน 1,682.3
ลานบาท เปนภายในวงเงิน 2,158 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2560 และ
อนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป
ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ใหขยายระยะ
เวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ เปนปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2562 และมหาวิทยาลัย ไดลงนาม
เลขที่ 95/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา
1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “เอกสารอุทยานการศึกษา”เฉลิม พระเกีย รติ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,” 3-6.
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ดําเนินการ 1,400 วัน รวม 30 งวดงาน ในวงเงินทั้งสิ้น 2,128,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยูใ นระหวาง
การกอสราง

S3 มีบัณฑิตสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพและมีอัตราการไดงานทํา
สูง (เชน หลักสูตรเภสัชศาสตร แพทยศาสตร เปนตน)
ในปการศึกษา 2557-2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบัณฑิตสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบครั้งแรกทั้งหมด และบัณฑิตที่ไดงานทํา ดังนี้
ตารางที่ 1 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก ประจําปการศึกษา 2557-2558
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557
ปการศึกษา 2558
แพทยศาสตรบัณฑิต
97.62
100
เภสัชศาสตรบัณฑิต
90.16
96.67
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
37.68
91.43
หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
73.47
56.52
(สาขาวิชากายภาพบําบัด)

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย)

78.33

84.21

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

ตารางที่ 2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป ประจําปการศึกษา 2556-2557
หลักสูตร
ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
แพทยศาสตรบัณฑิต
97.8
100
เภสัชศาสตรบัณฑิต
100
100
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
100
100
หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
97.6
94.9
(สาขาวิชากายภาพบําบัด)

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย)

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม)

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย)

82.6

94.7

93.5

95.6

93.7

88.9

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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S4 บุคลากรมีศักยภาพสูง มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมที่เปนที่ประจักษและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย และบริการวิชาการ
จากแหลงทุ นทั้ งภายในและภายนอกอย างต อเนื่อ ง รวมถึง มีบ ทความวิจั ย ที่ตี พิม พใ นระดับชาติ แ ละ
นานาชาติเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะบทความวิจัย ตีพิม พระดับนานาชาติมีแ นวโนม สูงขึ้น ดังจะเห็นได
จากขอมูลจํานวนโครงการวิจัย และบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ และ
บทความวิจัยตีพิมพ ตั้งแตปการศึกษา 2553-2558 ดังนี้
ตารางที่ 3 จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงที่มาของทุน ประจําปการศึกษา 2553-2558
ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ทุนภายใน
52
76
53
89
88
87

ทุนภายนอก
64
89
61
167
141
130

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

ตารางที่ 4 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงที่มาของทุน ประจําปการศึกษา
2553-2558
ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ทุนภายใน
2.68
5.30
6.27
10.00
15.78
12.39

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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ทุนภายนอก
36.35
56.83
31.97
61.01
66.45
47.80

ตารางที่ 5 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ประจําปการศึกษา 2553-2558
ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ระดับชาติ
71
57
55
75
104
50

นานาชาติ
37
55
74
80
112
118

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

ตารางที่ 6 การบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากภายนอก ประจําปการศึกษา 2553-2558
ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนโครงการ
118
83
93
91
94
90

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)
61.06
50.95
24.64
48.73
67.69
72.01

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

นอกจากนี้วารสาร Walailak Journal of Science and Technology วารสารทางดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข องมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ยังไดรับคา SJR (SCImago Journal Ranking)
เทากับ 0.207 ซึ่งเปนคาสูงลําดับที่ 10 จากวารสารไทย 26 วารสาร ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS
สําหรับดานการไดรับรางวัลของบุคลากรพบวาในปการศึกษา 2558 มีคณาจารยที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับจนไดรับรางวัลดีเดนและอื่นๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เชน
1. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารยดานฟสิกสแ ละวิทยาศาสตร
เชิงคํานวณ อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลอาจารยดีเดนดาน
การวิจัย จากมหาวิทยาลัย วลั ย ลักษณ ซึ่งเปนผูที่มีความรูค วามสามารถดานการวิจัย เป นอยางดี โดยมี
โครงการวิจัยทั้งที่เปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการรวม 88 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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นานาชาติจํานวน 62 เรื่อง ระดับชาติ 35 เรื่อง นําเสนอผลงานในการประชุม วิชาการระดับชาติแ ละ
นานาชาติรวม 235 เรื่อง และไดแตงหนังสือและบทความวิชาการอีกเปนจํานวนมาก
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ชยานุวัชร อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชา
ศิลปศาสตร ไดรับ รางวัลอาจารยดีเ ดนดานการเปนครู จากมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ เปนผู ที่มีความรู
ความสามารถในดานภาษาอังกฤษที่โดดเดน เปนผูนําดานการจัดการเรีย นการสอนที่เนนผูเรีย นเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการสอนแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) โดยเปนแกนนําพัฒนาการ
จัดการเรีย นการสอนรูปแบบนี้รว มกับคณาจารยจากหลายสํ านักวิช า มีผลงานวิจัย ที่ตีพิม พใ นรูปของ
บทความจํานวนมาก ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหแกสถาบันการศึกษาหลายแหง และไดใ ชความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษในการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมากมาย นอกจากนี้ ยังไดทําหนาที่ในกองบรรณาธิการ
ของวารสารดานการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ เชน The Asian Journal of English
Language Teaching และ The Asia TEFL Journal รวมถึงจุลสาร PBL วลัย ลักษณ (Walailak PBL
Newsletter) ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนวารสารนวัตกรรมการเรีย นรู มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ (Journal of
Learning Innovations Walailak University)
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤมล มาแทน อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมคณะ ไดรับเหรีย ญทองผลงานวิจัย เรื่อง “ไมย างพาราสูตรหอมยาวนาน”
จากงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐแ ละนวัตกรรมระดับนานาชาติ (ITEX) และรางวัลพิเศษจาก
สมาคมสิ่งประดิษฐและทรัพยสินทางปญญาโลก และอีกหนึ่งรางวัลจากประเทศรัสเซีย
4. รองศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรแ ละ
ทรัพยากร ไดรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ "LekOboT Implemente en 3D "petite usine a la
maison" จากงานประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 43 “the 43rd International Exhibition of
Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ทั้งนี้ ผลงานของรองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง ประเภทรางวัลนวัตกรรมเชิงพาณิชย-ผลิตภัณฑนวัตกรรม(Product IP) จากการประกวดรางวัล
STSP Innovation Award 2015 ในงาน Regional Research Expo 2015 อีกดวย
5. รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารยประจําสํานักวิชาสหเวชศาสตร ไดรับรางวัล
เหรียญเงิน ผลงาน "Nanoemulsion lotion of Sangyod rice bran oil and Thanakha extract" Star
of Inventions จากงานประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 43 “the 43rd International Exhibition
of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
6. อาจารย ดร. พิม พ ล ภั ส พงศกรรั ง ศิ ลป และคณะ อาจารยป ระจํ าสํ า นั ก วิช าการจั ด การ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผลงาน “การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
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ทองเที่ยวจังหวัดกระบี่” ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 6 งานวิจัย ดีเดนดานชุม ชนพื้นที่ โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป 2558 สงผลใหเกิดการตื่นตัวตอการดําเนินการจัดการทองเที่ย วอยาง
ยั่งยืนของชุมชน
7. อาจารย ดร. เลิศชาย ศิริชัย และคณะ อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ผลงานวิจัย “การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในบริบทของการเปลี่ยนแปลง: กรณีชุม ชนแม
เจ า อยู หั ว อํ า เภอเชี ย รใหญ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช”ได ผ า นการคั ด เลื อ ก เพื่ อ จั ด ทํ า เป น หนั ง สื อ
“กรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม” ของเครือขาย Engagement Thailand โดย สถาบัน
คลังสมองของชาติ รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรแ ละ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ ผลงานวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการผลิตไมย างพาราแปรรูปใน
โรงงานอุตสาหกรรม” ไดผานการคัดเลือก เพื่อจัดทําเปนหนังสือ “กรณีศึกษาพันธกิจสัม พันธม หาวิทยาลัย
กับสังคม” ของเครือขาย Engagement Thailand โดย สถาบันคลังสมองของชาติ รวมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
9. รองศาสตราจารย ดร. จรวย สุวรรณบํารุง และคณะ อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผลงานวิจัย “รูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนในพื้นที่เสี่ย งสูง
จังหวัดนครศรีธรรมราช: จากระดับตําบล“กําแพงเซาโมเดล” ถึงระดับอําเภอ “ลานสกาโมเดล” ไดผาน
การคัดเลือก เพื่อจัดทําเปนหนังสือ “กรณีศึกษาพันธกิจสัม พันธม หาวิทยาลัย กับสังคม” ของเครือขาย
Engagement Thailand โดย สถาบันคลังสมองของชาติ รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10. อาจารย ดร.ประชิด สระโมฬี และคณะ อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรแ ละ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ ไดคิดคนพัฒนาโมเดลปนยางสําหรับชวยฝกนักเรีย นตํารวจ ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของปนพกชวยฝกตามขอกําหนดอางอิงกับปนพกที่นําเขาจาก
ตางประเทศ พรอมสั่งทําแบบพิม พสําหรับการขึ้นรูปปนยางใหมีข นาดใกลเคีย งกับอาวุธปนจริงที่ใ ชใ น
ราชการตํารวจ และไดพัฒนาสูตรยางคอมปาวด โดยทําการศึกษาคาความหนาแนน ความแข็ง ความ
แข็งแรงและความทนทาน เพื่อใหไดปนยางที่มีน้ําหนักใกลเคียงกับอาวุธปนจริง
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรศักดิ์ ดานวรพงศ อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน สรางภาพระดับเซลลดวย
อัลตราซาวดไดเปนครั้งแรกของโลกโดยบทความ: Three-dimensional imaging of biological cells
with picosecond ultrasonics ไดรับเกีย รติใ หเปนบทความขึ้นปก และ Editor’s pick ของ Applied
Physics Letters วารสารฟสิกสชั้ นนําของโลกที่จัดพิ ม พโดย American Institute of Physics(AIP)
ผลงานวิจัยนี้ไดสาธิตการใชอัลตราซาวดความถี่สูงมาก สรางภาพระดับเซลลที่มีกําลังแยกสูง (150 นาโน
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เมตร) เมื่อเทียบกับกําลังแยกของเครื่อง MRI มาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน (500 ไมโครเมตร) ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบเซลลสิ่งมีชีวิต และเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทยยุคใหมตอไป

S5 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตในระดับสูงอยางตอเนื่อง
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตป
การศึกษา 2552-2556 ผลการสํารวจพบวาผูใ ชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนี้
ตารางที่ 7 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ประจํ า ป
การศึกษา 2552-2556
ที่
1
2
3
4

ประเด็นความพึงพอใจ

ดานคุณธรรม และจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2552
2553
2554
2555
2556

4.25
4.01
3.96
4.15

4.36
4.15
4.09
4.26

4.44
4.06
4.26
4.13

4.44
4.25
4.26
4.29

4.34
4.32
4.38
4.37

3.89

4.11

4.15

4.21

4.21

4.07

4.20

4.22

4.29

4.32

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

S6 มีระบบการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาที่โดดเดนเขมแข็งและมีสาขาวิชาที่เป น
ความตองการของประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดการศึกษาเปนระบบไตรภาค (Trimester) โดยกําหนดใหภาคการ
ศึ ก ษา สห กิ จ ศึ กษ ามี ระ ย ะเ วล าป ฏิ บั ติ งา น 1 6 สั ป ดา ห แ ละ นั ก ศึ กษ าต อง ก ลั บ มา เรี ย น
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อย า งน อ ย 1 ภาคการศึ ก ษาก อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ใ นป จ จุ บั น มี ห ลายหลั ก สู ต ร
ที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง กระบวนการของสหกิจศึกษาประกอบดวย
การเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานจริง การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา การปฏิบัติงาน
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สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ การนิเทศระหวางการปฏิบัติงาน โดยคณาจารยนิเทศ การประเมินผล
การปฏิบั ติงานสหกิจศึ กษารว มกัน ระหวางสถานศึก ษาและสถานประกอบการ ในป การศึกษา 2558
นักศึก ษาปฏิ บัติสหกิจศึก ษาจํา นวน 1,486 คน สถานประกอบการที่รั บนักศึ กษาสหกิจศึ กษา จํานวน
1,036 แหง เปนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ จํานวน 24 คน โดยปฏิบัติงานใน 16
สถานประกอบการ 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ญี่ปุน และสิงคโปร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผล
การดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2557 ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา จํ า นวน 982 คน สถาน
ประกอบการที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา จํ า นวน 690 แห ง เป น นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาใน
ตางประเทศ จํานวน 11 คน จะพบวาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีความกาวหนาและ
ขยายตัวขึ้ นมาก สวนดานผลงานที่ สรา งความโดดเด นเข ม แข็ งจะเห็น ไดจ ากการดํ าเนิ นกิจ กรรมและ
ใหบริการวิชาการดานสหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจ
ศึกษาโลก เพื่อพัฒนางานวิชาการและการสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
โดยในป พ.ศ.2559 ไดเขารวมงานวันสหกิจศึกษาไทย จัดโดยสกอ.และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9
ภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งเปนงานที่จัดเปนประจําทุกป โดยปนี้มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณไดรับรางวัลระดับชาติ
จากงานวันสหกิจศึกษาไทย จํานวน 3 ประเภทไดแก
1) รางวัลระดับชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประเภทโครงงานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และการจัดการ โดยนางสาวกีรติพร แซฮ่ํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร
2) รางวัลรองดีเดนระดับชาติ ประเภทโครงงานดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยนายอภิสิทธิ์
ทองนอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
3) รางวัลระดับชาติ ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเดน โดยนายเกียรติศักดิ์ นิยม
ลาภ ผูจัดการฝายฝกอบรม บริษัทฯ ในกลุมสมบูรณ
นอกจากนี้ใ นฐานะที่ม หาวิทยาลัย วลัย ลักษณเปนประธานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนบน ยัง ไดดําเนินการจัดทําโครงการพิเ ศษโดยได รับงบสนับสนุนจาก สกอ. ในปงบประมาณ 2559
จํานวน 5 โครงการ ไดแก
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา
รุนที่ 1” วงเงินสนับสนุนจาก สกอ. 260,000 บาท
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนที่ 4”
วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 190,000 บาท
3) โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ครั้งที่ 8 วงเงิน
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สนับสนุนจากเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 142,272 บาท ซึ่งโครงการดังกลาวมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณไดรับรางวัลจากการประกวดจํานวน 7 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยาย ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ 2) รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยายประเภท วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี 3) รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยายประเภทนวัตกรรมศึกษา 4) รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโปสเตอรสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5) รางวัลชมเชยการประกวดโปสเตอร
สหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ 6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
โปสเตอรสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 7) รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร
สหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) โครงการอบรมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน รุ นที่ 2 โดยเครื อขายพัฒนาสหกิ จศึก ษาภาคใต ตอนบน โดยมหาวิ ทยาลั ย วลั ย ลักษณ ร วมกั บ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล วงเงินสนับสนุนจาก สกอ. 750,000 บาท
5) โครงการวิจัยการจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทํางานระดับอุดม
ศึกษาของประเทศไทย โดยเครือ ขายพัฒนาสหกิจศึ กษาภาคใตต อนบน โดยมหาวิ ทยาลัย วลัย ลั กษณ
รวมกับ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล วงเงินสนับสนุนจาก สกอ. 900,000 บาท
สําหรับดานหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น 64
หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
28 หลักสูตร โดยหากพิจารณาตามแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะ
ดาน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 การผลิตกําลังคนจะมุง
ตอบสนองความตองการ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยแบงออกเปน 2 กลุม ใหญๆ ดังนี้
กลุม ที่ 1 การตอ ยอด 5 อุต สาหกรรมเดิม ที่มี ศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด วย 1.1 ยานยนต
สมัยใหม 1.2 อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 1.3 การทองเที่ย วกลุม รายไดดีแ ละการทองเที่ย วเชิงสุข ภาพ 1.4
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.5 การแปรรูปอาหาร กลุมที่ 2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New
S-curve) ประกอบดวย 2.1 หุนยนต 2.2 การบินและโลจิสติกส 2.3 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2.4
ดิจิตอล 2.5 การแพทยครบวงจร 2 จะพบวามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีหลักสูตรที่เกี่ย วของและรองรับ
อุตสาหกรรมดังกลาวแลวหลายหลักสูตร อาทิ เชน หลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและหลักสูตร
41

41

41

2

“5 + 5 อุตสาหกรรมเปาหมาย,” http://www.crsez.com/file/1c0645cb6f5dofa2a115c11
ba1592015.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559).
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บริหารธุรกิจกลุม วิชาดานโลจิสติกส สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรเกษตรศาสตรกลุม วิชาพืชศาสตร
สัต วศาสตร ประมง และหลั ก สูต รอุต สาหกรรมการเกษตรกลุม วิ ชาเทคโนโลยีอ าหาร และกลุ ม วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟแวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรเทคนิคการแพทยแ ละหลักสูตรกายภาพบําบัด
สํานักวิชาสหเวชศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุข ศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตร
สํานักวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร เปนตน

S7 เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ ทํ า ให ค ล อ งตั ว ในการบริ ห ารและยื ด หยุ น ด า นการใช จ า ย
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปจาก
สํานักงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) ซึ่งเปนการจัดสรรงบประมาณเปนกลุม รายจายแทน
การจัดสรรตามหมวดรายจาย โดยการจัดสรรแบงเปน 4 กลุม ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
และงบเงินอุดหนุน ทําใหสวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น สามารถถัวเฉลี่ย
การใชจายเงินในกลุมรายจายประเภทเดียวกันได

จุดออน (Weaknesses)
W1 มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการนอย
จากขอมูลสารสนเทศดานบุคลากรสายวิชาการตั้งแตปการศึกษา 2553-2558 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 8 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2553-2558
ปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ปริญญาตรี
4
3
3
3
4
6

ปริญญาโท
193
204
222
219
228
229

ปริญญาเอก
140
152
173
194
211
212

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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ตารางที่ 9 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2553-2558
ปการศึกษา

ศาสตราจารย

2553
2554
2555
2556
2557
2558

6
3
3
1
-

รอง
ศาสตราจารย
24
24
21
21
22
20

ผูชวย
ศาสตราจารย
63
66
67
62
70
78

อาจารย

นักวิจัย

242
264
304
329
349
347

2
2
3
3
2
2

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

ซึ่งจากขอมูลขางตนพบวามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกในสัดสวนที่นอยกวา
อาจารยวุฒิปริญญาโท สวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปก็มีสัดสวนนอย
กวาตําแหนงอาจารยเชนเดีย วกัน อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัย ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทาง
วิช าการของคณาจารยป ระจํ า ให มี ค วามเขม ข น ตามระดั บ ตํ า แหนง ทางวิ ช าการคื อ อาจารย ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ปรับปริมาณภาระงานรวมทุกดานจากเดิมไมนอยกวา
๑,๒๖๐ หนวยภาระงานตอปการศึกษา เปนไมนอยกวา ๑,๕๐๐ หนวยภาระงานตอปการศึกษา โดยใหมี
ภาระงานสอนเทาเดิม คือไมนอยกวา ๕๗๖ หนวยภาระงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพการสอน สงเสริม
คณาจารย ใ หทํ างานดา นการวิจั ย และการพัฒ นางานทางวิ ชาการ เพื่อ ใชเ ปนผลงานในการขอกํ าหนด
ตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการใหรวดเร็วขึ้น
ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นการขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ม หาวิทยาลัย
ควรหาวิธีการกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหเพิ่มมากขึ้น หรือหากเห็นวาปญหา
ความลาชาเกิดขึ้นจากผูอานผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัย ควรกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อนัดประชุม
พิจารณาผลงาน รวมถึงผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป ควรจะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่ลุมลึกขึ้น 3

3

มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ, ส วนแผนงานและยุ ทธศาสตร , “รายงานการติด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบครึ่งแรกปงบประมาณ พ.ศ.2559”, 120.
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W2 ขาดแผนพั ฒ นาระยะยาวและแผนบริ ห ารจั ด การด า นต า งๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (เช น แผน
บํารุงรักษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูป โภคและสิ่งอํานวยความสะดวก แผนพัฒนา
บุคลากร เปนตน)
จากการติดตามตรวจสอบเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย ใหความสนใจหรือหวงใยในประเด็นความเปน
เมืองมหาวิทยาลัย พบวาภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไดระบุถึงมหาวิทยาลัย มีอาณาบริเวณที่กวางขวาง มี
อาคารสถานที่จํานวนหลายหลัง และตนไมจํานวนมาก ซึ่งในระยะเวลาที่ผา นมายังไดรับการดูแ ลรักษาและ
ซอมบํารุงไมเพีย งพอ รวมทั้งยังไมไดวางแผนและออกแบบใหมีความเหมาะสมในเชิงของภูมิสถาปต ย
มหาวิทยาลัยกําลังจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
และศิษยเกา เพื่อออกแบบและวางแผนการดําเนินการระยะยาวเกี่ย วกับภูมิสถาปตยแ ละสภาพแวดลอม
ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ ใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและเมืองมหาวิทยาลัย มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการอยูอาศัย
และจากการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดานระบบการบริหารจัดการระบบบริการ
กลางมหาวิท ยาลัย วลั ย ลั กษณ 3 ระบบ ประกอบด วย ระบบงานพิ ทัก ษทรั พ ย สิน และรั กษาความ
ปลอดภัย ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป ผล
การตรวจสอบจากการเปรียบเทียบการดําเนินงานของระบบงานพิทักษทรัพ ยสินและรักษาความปลอดภัย
ระบบงานภู มิทัศ นแ ละกํ าจั ดขยะ และระบบงานบริ การทํา ความสะอาดและบริการทั่ วไป ประจํา ป
งบประมาณ 2555 - 2557 พบวา โครงสรางการบริหารงาน กรอบภาระงาน จํานวนคนปฏิบัติงาน รวมถึง
อัตราคาจางในแตละป แตกตางกัน สงผลตอการใชงบประมาณ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
ดังกลาว 4 ดังนี้
การบริหารจัดการ
ปงบประมาณ 2555 ระบบบริการกลางทั้ง 3 ระบบ มหาวิทยาลัยใชรูปแบบการจาง
เหมาบริการบริษัทที่เปนนิติบุคคลภายนอกผานกระบวนการจัดหาซึ่งเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
บริษัทผูรับจางทําหนาที่จัดหาพนักงาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และดําเนินงานตามเงื่อนไขใน
สัญญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจายเงินคาสวัสดิการใหแกพ นักงานดวยเชนคาประกันสังคม เปนตน
ปงบประมาณ 2556 ระบบบริการกลางแตละระบบมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกตางกัน
กลาวคือ
4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “รายงานการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558, 43-46. และ
รอบครึ่งแรกปงบประมาณ พ.ศ.2559,” 64-65.
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1. พิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใตโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ โดยจาง
พนักงานเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงาน และกรอบรายละเอียดงานไว
และมีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและการบังคับบัญชา โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
2. ระบบงานภูมิทัศนแ ละกําจัดขยะ มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใตโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการระบบบริการกลาง โครงสรางการบริหารงานอยูใ นรูปของคณะกรรมการ แบงออกเปน 3 งาน
ไดแก 1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน มหาวิทยาลัยไดจัดจางลูกจางชั่วคราว โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานภูมิ
ทัศน และมีผูกํากับดูแลและบังคับบัญชาใหเจาหนาที่และพนักงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 2) งานตัด
หญาพื้นเมืองจางเหมาบริการตอเนื่องจากสัญญาในงบประมาณ 2555 และ 3) งานเก็บและกําจัดขยะ ใช
วิธีการจางเหมารายครั้งโดยไมมีสัญญาจาง
3. ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใตโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง โครงสรางการบริหารงานอยูใ นรูปของคณะกรรมการ โดยจาง
พนักงานเปนลู กจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมื อเครื่อ งใชใ ห
เพียงพอตอความตองการของผูใ ชบริการ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแ ล ควบคุม และติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2557 ระบบบริการกลางแตละระบบมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แ ตกตางกัน
กลาวคือ
1. ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย บริหารจัดการภายใตระบบ
บริการกลาง โดยพนักงานมีสถานะเปนเจาหนาที่อาสาสมัครพิทักษทรัพยสิน ฯ ไดรับคาตอบแทนในลักษณะ
คาเบี้ยเลี้ยง แตไมไดรับสวัสดิการ โดยมหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใ หเพีย งพอตอ
ความตอ งการของผูใ ช บริการ ดําเนินการภายใต การควบคุม ดูแ ล และติดตามผลการดําเนิน งานของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น
2. ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ มหาวิทยาลัยจางเหมาระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ ทั้ง 3 งาน
ไดแก 1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน ทําสัญญาจางเหมาเฉพาะแรงงาน กับสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชน
สาธิตวลัยลักษณพัฒนา โดยมีขอกําหนด (TOR) และรายละเอีย ดงานจางเหมาบริการเปนกรอบหลักใน
การดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป และจัดทําแผนงานในรายละเอียดประจําเดือน เพื่อใหผูรับจางจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนที่พรอมปฏิบัติงาน 2) งานเก็บและกําจัดขยะ ชวงแรก 2 เดือน จางเปนรายครั้ง ตอมาจางบริษัท
วี.อาร.แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด เปนเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจางเปนรายครั้ง โดยกําหนดจํานวนถังขยะ 128
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ถัง และ 3) งานตัดหญาพื้นเมือง ใชระบบจางเหมาบริการ โดยกําหนดพื้นที่ตัดหญา จํานวน 386.50 ไร
3. ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป มหาวิทยาลัย ทําสัญญาจางเหมาแรงงาน
บริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป กับบริษัท วี.อาร.แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด โดยเปนลักษณะ
การจางเหมาบริการเฉพาะแรงงาน มีขอกําหนด (TOR) และรายละเอีย ดงานจางเหมาบริการเปนกรอบ
หลั ก ในการดําเนิ นงาน สําหรั บการบริหารจั ดการ การจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ แ ละเครื่ องมื อเครื่ องใช
มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง โดยมีผูควบคุมงานทําหนาที่ควบคุมการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานในลักษณะการจางเหมาบริการ ดําเนินการตามระบบ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย กลาวคือ มีคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ปฏิบัติงานตามหนาที่
2. การดําเนินงาน กรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจางพนักงาน จัดใหมีแ ผนการดําเนินงาน แต
ในปงบประมาณ 2556 - 2557 ทั้ง 3 ระบบ มีจดุ ออนที่มีนัยสําคัญดังนี้
2.1 การปฏิบั ติ งาน การกํ ากั บดูแ ล ติ ดตามงาน และการรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ไม ไ ด
ดําเนินการอยางเป นระบบ ไม มีร ายละเอี ย ดผลการดํ าเนิ นงาน และไม ไดจั ดเก็ บข อมูล ไวเ ปนระบบ
สาเหตุเนื่องจากระบบบริการกลาง ไมไดเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย ไมมีระบบการ
บริหารจัดการชัดเจน การดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ไมมีเจาหนาที่ประจํา ไมไดกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบงานใหคณะกรรมการแตละคน สงผลใหมีความเสี่ย งสูงที่การปฏิบัติงานจะไมเปนไปตาม
ระบบ/ระเบียบ วิธีปฏิบัติและแผนงานที่กําหนดไว
2.2 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบ/ ระเบีย บของมหาวิทยาลัย เชน ดําเนินการจัดซื้อ/ จัด
จางเรงดวน โดยไมมีเหตุผลความจําเปนเขาขายกรณีเรงดวนตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย และไมมีการ
เปรียบเทียบราคา เปนตน
2.3 การเบิ ก จ ายงบประมาณไม เ ปน ไปตามแผนงบประมาณที่ ไ ด รับ จั ด สรร คือ เบิ ก จ า ย
งบประมาณไมต รงตามป ง บประมาณที่ ไ ดรั บ จัด สรร ไม ถูก ต องตามแผนงาน และเบิ กจ า ยจากเงิ น
งบประมาณของระบบงานอื่น สาเหตุเนื่องจากไมควบคุม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และไม
ดําเนินการให ถูกตองตามระเบี ยบ/ วิธีการงบประมาณ และส วนการเงิ นและบั ญชี บันทึ กรายการตัดจาย
งบประมาณผิ ดแผนงาน ส งผลให ขอมูลทางการเงิ นไมถู กตอง และการนํ าข อมู ลมาใช เพื่อการตัดสินใจ
ผิดพลาดได
2.4 ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย และระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะไม
ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ เนื่องจากผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว
สงผลใหไมมีขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่เปนประโยชนใ หผู บริหารใชประกอบการตัดสินใจเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน และระบบงานบริการทําความสะอาด ฯ ไมไดประเมินความพึงพอใจ
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จากกลุมผูใชบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผูที่มีหนาที่กําหนดกรอบการประเมิน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางเล็กเกินไป สงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจไมสามารถเปนตัวแทนที่ดีข อง
ผูใชบริการทั้งหมดได ทําใหมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสม ใหผูบริหารใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน
2.5 คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาระบบบริการกลาง กําหนดเปาหมายของระบบงาน
ไวกวาง ๆ กลาวคือ ไมไดกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ และไมไดกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการอยางชัดเจน
ส ง ผลให ม หาวิ ท ยาลั ย ไม ส ามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายได และไม เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ การดําเนินการคัดแยกขยะยังไมเปนระบบ และในงานจาง
เก็บและกําจัดขยะ ไมไดกําหนดการคัดแยกขยะไวใ นขอบเขตงาน (TOR) มีความเสี่ย งใหม หาวิทยาลัย
เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในดานการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิเชน
โครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ พบผลการตรวจสอบในประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
0

ตารางที่ 10 ประเด็นความเสี่ยงดานการดําเนินงานของโครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ
ประเด็นเสี่ยง
1. ไมมีแผนซอมบํารุงรักษาสนาม และอุปกรณ/
เครื่องมือกีฬา
2. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณซอมบํารุงรักษา
สาเหตุจากวิเคราะหรายการเพื่อขอตั้งงบประมาณผิด
ชองทาง
3. การดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค
เนื่องจากความไมพรอมของสนาม
4. ผูบริหารขาดขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพระบบงาน และวัดประสิทธิภาพของการ
ทํางาน

ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ดทํ าแผนซ อมบํา รุงรั กษาทั้ งระยะสั้น /
ระยะยาวและกํากับดูแ ลใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผน
2. ควรกํากับดู แลใหการเสนอขอจัดตั้ งงบประมาณ
เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน
3. ควรเรงแจงซอมสนาม และอุปกรณ/ เครื่องมือ
กีฬาที่ชํารุด ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4. ควรสรุปผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
ใหเห็นขอมูลผลการประเมินเชิงสถิติใ นภาพรวม
พรอมวิเคราะหจุดเดนจุดดอยจากการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนและแจงใหผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อนําไป
ปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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W3 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตสูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น
จากการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของของมหาวิทยาลัย
วลัย ลักษณกับมหาวิทยาลัย อื่น ๆ เมื่อนําตน ทุนการผลิตบัณ ฑิตระดับปริญ ญาตรีข อง ม.วลัย ลักษณ มา
เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ ม.บูรพา ม.นเรศวร และม.ทักษิณตามภาพที่ 1
และตารางที่ 11 จะพบวาในทุกสํานักวิชาของ ม.วลัยลักษณ ยกเวนสํานักวิชาแพทยศาสตรแ ละสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จะมีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่ต่ํากวา ม.นเรศวร นอกจากนี้แ ลว ม.วลัย ลักษณยังมี
ตนทุนในการผลิตบัณฑิตที่ใกลเคียงกับ ม.ทักษิณ โดยมีเพีย ง 4 สํานักวิชา คือ ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร
วิศวกรรมกรรมศาสตร และสารสนเทศ ที่มีตนทุนในการผลิตบัณฑิตต่ํากวา ม.ทักษิณ เมื่อพิจารณาตนทุน
ของการผลิตบัณฑิตของ ม.วลัยลักษณ เทียบกับ ม.บูรพา จะพบวา มีเพีย งสํานักวิชาพยาบาลศาสตรแ ละ
สํานักวิชาเภสัชศาสตร ที่มีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่ต่ํากวา ม.บูรพา
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการบริหารตนทุน จะพบวา สํานักวิชาเภสัชศาสตรจะมีจุดแข็งดาน
การบริหารตนทุนการผลิตบัณฑิตที่โดดเดนมาก นอกจากจะเปนหลักสูตรที่มีกําไรสูงที่สุดแลว ยังมีตนทุน
การผลิตที่ต่ําที่สุดอีกดวย นอกจากนี้แลว สํานักวิชาพยาบาลก็มีตนทุนในการผลิตบัณฑิตที่ต่ําที่สุดดวย ใน
สวนสํานักวิชาแพทยศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจะมีตนทุนการผลิตบัณฑิตที่สูงที่สุดในกลุม อยางไรก็
ตามตนทุนการผลิตบัณฑิตในสองสาขาวิชานี้ข องมหาวิทยาลัย อื่นๆก็อยูใ นระดับที่สูงเมื่อเปรีย บเทีย บกับ
สาขาวิชาอื่นๆ ตามตนทุนการผลิตบัณฑิตในสองสาขาวิชานี้ข องมหาวิทยาลัย อื่นๆก็อยูใ นระดับที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ 5

5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,”(การประชุมคณะกรรมการวิเคราะหตนทุนรายหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 27 กันยายน 2559)
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
สํานักวิชา
ม.วลัยลักษณ
ม.บูรพา
ม.นเรศวร
ม.ทักษิณ
การจัดการ
131,599.55
42,325.32
242,520.72
112,838.73
ศิลปะศาสตร
94,883.05
32,164.95
178,111.84
124,425.37
พยาบาลศาสตร
208,838.32
284,634.70
564,339.89
แพทยศาสตร
598,003.45
446,695.51
494,321.78
เภสัชศาสตร
209,185.22
254,731.66
359,400.38
สหเวชศาสตรฯ
180,925.57
105,568.46
377,570.58
161,354.32
วิศวกรรมศาสตรฯ
166,175.00
104,046.02
343,030.30
184,079.26
วิทยาศาสตร
158,717.74
57,681.73
165,003.49
184,154.44
เทคโนโลยีการเกษตร
509,164.04
170,467.02
388,843.26
245,982.14
สถาปตยกรรมศาสตรฯ 195,533.18
64,059.82
249,326.21
162,900.79
สารสนเทศศาสตร
152,238.52
52,950.64
242,520.72
163,385.03
(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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เมื่อเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตของม.วลัยลักษณกับคาเฉลี่ยตนทุน (ภาพที่2)พบวาเกือบ
ทุกสํานักวิชายกเวนสํานักวิชาพยาบาลศาสตรแ ละสํานักวิชาเภสัชศาสตร จะมีตนทุนการผลิตที่สูงกว า
คาเฉลี่ ย โดยเฉพาะสํ านักวิ ชาการจัดการและสํา นักวิช าเทคโนโลยีก ารเกษตรที่มี ตนทุนการผลิต สูงกว า
คาเฉลี่ยอยูมาก
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับคาเฉลี่ยตนทุน

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

W4 ขาดการบริหารรายรับที่มาจากสินทรัพย
จากการติ ด ตามตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในประเด็ น ระบบการเงิ น และบั ญ ชี ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุม ภายใน โดยสอบทานการควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว ซึ่งไดประเมินการควบคุม ภายในและการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุม ภายในที่วางไวข องระบบทรัพ ยสิน หนี้สิน รายไดแ ละคาใชจาย ผลการตรวจสอบ
โดยรวม พบวาระบบควบคุมภายในดานทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจาย สวนใหญมีระบบควบคุม
เพียงพอ เหมาะสม สามารถปองกันความเสี่ยงไดตามที่ควร แตก็พบวามีจุดออนที่สําคัญ 6 ดังนี้
5.2.1 ระบบเงินสํารองจายของหนวยงานของ 4 หนวยงาน พบวา มีกระบวนการควบคุมไม
6

มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558,” 46-49.
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เพียงพอ ไดแก
1) ศูนยคอมพิวเตอร มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติและไมไดจัดทํารายงาน
เงินสดคงเหลือประจําวันเสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ
2) ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเงินสํารองจายคงเหลือนอยกวาวงเงินไดรับอนุมัติ และผูรักษาเงิน
สํารองจายมีหนาที่ตองรับเงินสดอื่น ๆ ของหนวยงาน
3) โครงการอุทยานพฤกษศาสตร มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ การจัดทํา
ทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายไมเปนปจจุบัน ไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอตอหัวหนา
หนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ และผูรักษาเงินสํารองจายมีหนาที่ตองรับเงิน
สดอื่น ๆ ของหนวยงาน
4) สวนอาคารสถานที่ มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
ผลกระทบ
ระบบเงิ นสํ ารองจา ยของหน วยงาน ไม สามารถสร างความมั่น ใจอย างสมเหตุส มผลว า การ
ดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
5.2.2 กระบวนการติดตามลูกหนี้นักศึกษาเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พบวา มีแนวปฏิบัติในกระบวนการติดตามหนี้คางชําระไว แตผูรับผิดชอบยังไมปฏิบัติตามกระบวนการ
ควบคุมอยางสม่ําเสมอ ไมเรงรัดติดตามหนี้อยางตอเนื่องใหเปนระบบ ทําใหยังคงมีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน
กําหนดมากถึง 40 ราย และจํานวนหนี้สูงถึง 1,666,978.73 บาท
ผลกระทบ
เสีย โอกาสในการนํา เงินมาใช ประโยชนเ พื่อการดํา เนินงานของมหาวิทยาลัย ในการชวยเหลื อ
นักศึกษารุนหลัง ๆ
5.2.3 กระบวนการติดตามการชําระคาบริการรายไดคางรับคาวิเคราะหทดสอบ บางรายการไม
สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได เนื่ อ งจากไม ส ามารถติ ด ตามให ผู ใ ช บ ริ ก ารเข า มาชํ า ระค า บริ ก าร ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ 2557 มีรายไดคาวิเคราะหทดสอบคางรับคงเหลืออยู 6 รายการ จํานวน 11,175 บาท
ผลกระทบ
มหาวิทยาลัยสูญเสียรายไดและตองรับภาระตนทุนในการใหบริการ
5.2.4 การลงทุน หรือจั ดหาประโยชน ใ หกั บมหาวิทยาลัย ไมมี คณะทํ างานเฉพาะเพื่อร วมกั น
พิจารณาวิเคราะหการนําเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลกระทบ
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงขึ้น
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5.2.5 กระบวนการขึ้นทะเบีย นทรัพ ยสินของสินทรัพ ยระหวางกอสราง มีครุภัณฑจัดทําเอง
ระหวางทางที่ยกมาตั้งแต ปงบประมาณ 2550 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 201,922.49 บาท ยังไมไดขึ้น
ทะเบียนทรัพยสิน และยังไมไดโอนเปนครุภัณฑ
ผลกระทบ
บัญชีครุภัณฑ และบัญชีคาเสื่อมราคา ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง
5.2.6 ดอกเบี้ ย เงิ นกู ค างจ ายของฟาร ม ฯ เป น ค าใช จ ายค างจ ายที่ บั น ทึ กรายการไว โดยที่
มหาวิทยาลัยไมมีภาระผูกพันตองจายชําระคืน จํานวน 4,433,259.88 บาท
ผลกระทบ
ทําใหคาใชจายของมหาวิทยาลัยในงบการเงินสูงกวาความเปนจริง และแสดงขอมูลที่ไมถูกตอง
5.2.7 เงินประกันสัญญาที่หมดภาระผูกพั นแล ว ผูประกอบการยังไมมารั บเงิ นประกันสัญญาคื น
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 56,300 บาท
ผลกระทบ
ไมทราบสถานะของเงินประกันสัญญา และเปนภาระทางบัญชี

W5 คุณภาพนักศึกษาแรกเขายังต่ํา เชน ทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปนตน
จากผลการทดสอบทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559
ตามโครงการสอบวัดความรูความสามารถผานระบบออนไลน (Oxford Online Placement Test) พบวา
ผลคะแนนของนักศึกษาทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา คือ สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุข ภาพ คิดเปนรอยละ 59.97 ที่มีคะแนนอยูใ นระดับ A1 ซึ่งมีชวงระดับคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน (CEFR) ตั้งแต 1-20 คือ ระดับผูใชภาษาขั้นพื้นฐานเทานั้น
โดยหากจําแนกตามกลุมสาขาวิชาพบวา กลุม สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร มีนักศึกษาไดคะแนน
ระดับ A1 จํานวนรอยละ 60.84 ระดับ A 2 จํานวนรอยละ 9.77 ระดับ B1 จํานวนรอยละ 1.07 และ
ระดับ B2 ซึ่งเปนระดับสูงสุดจํานวนรอยละ 0.1 สําหรับกลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มี
นักศึกษาไดคะแนนระดับ A1 จํานวนรอยละ 60.82 ระดับ A 2 จํานวนรอยละ 8.63 ระดับ B1 จํานวนรอย
ละ 0.73 สว นระดั บ B2 ซึ่ง เป นระดั บสู งสุ ด ไม มีผู ทํา คะแนนไดถึ งระดั บนี้ สว นกลุม สาขาวิช าด า น
วิทยาศาสตรสุข ภาพ มีนักศึกษาไดคะแนนระดับ A1 จํานวนรอยละ 57.22 ระดับ A 2 จํานวนรอยละ
22.14 ระดับ B1 จํานวนรอยละ 6.38 สวนระดับ B2 ซึ่งเปนระดับสูงสุด จํานวนรอยละ 0.56
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W6 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
จากขอมูลการวิเคราะหความเสี่ย งดานกลยุทธแ ละชื่อเสีย งของมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ พบวา
บุคคลทั้งภายในและภายนอกไมสามารถเขาถึงรับรูขาวสารที่ถูกตองของมหาวิทยาลัย ไดอยางกวางขวาง
ทําใหภาพลักษณทางสังคมของมหาวิทยาลัยไมโดดเดนและเปนที่รับรู โดยประเมินความเสี่ย งในระดับสูง
มาก (Extreme Risk) 7

W7 ขาดความผูกพันในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
การเชื่อมความสัม พันธระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบันและมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีการดําเนิน
การผานงานศิษยเกาสัมพันธ ซึ่งอยูในสังกัดของสวนกิจการนักศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 1. จัดทํา
ฐานขอมูลของศิษยเกา 2. เผยแพรประชาสัม พันธสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณแ ละงานศิษย
เกาสัมพันธ 3. จัดทําขอมูลขาวสารของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และของมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบสื่อตางๆ 4. จัดทําแผนงานและกลไกในการระดมทุน 5. จัดใหมีบริการตางๆแกศิษยเกา 6. จัด
อบรมพัฒนาความรูทางวิชาชีพและวิทยาการใหมๆ ใหกับศิษยเกา 7. จัดประชุม ใหญประจําป 8. สงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมรวมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิษยเกาดวยกัน และระหวางศิษยเกากับศิษย
ปจจุบัน 9. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนหาศิษยเกาดีเดนประจําปแ ละเชิดชูเกีย รติ และ 10. สราง
ความเปนศูนยกลางในการประสานงานใหสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขาถึงหนวยงานตางๆ
และเครือขายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 8
ซึ่งจากบทบาทหนาที่ขางตนพบวามีเพียงกิจกรรมการจัดประชุม ใหญประจําปใ นวันคืนสูเหยาชาว
วลัย ลักษณเทานั้นที่เปดโอกาสใหศิษยเกาไดพ บปะสังสรรค ระดมสมองและใหขอเสนอแนะที่ดีแ กการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขณะเดีย วกันในสวนของบุคลากรก็พ บวายังมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมความรักความสามัคคีและความสุขในการทํางานเพื่อการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพและกอเกิดพลังองคกรอยางยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากโครงการ “เสริม พลังตนผลพลัง
องคกร ...สูนวัตกรรมการทํางาน” มีบุคลากรเขารวมทั้ง 6 รุนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 9
7

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, “รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง,” 3.
8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนกิจการนักศึกษา, “งานศิษยเกาสัมพันธ,” http://alumni.wu.ac.th
(สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, หนวยพัฒนาองคกร, “รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม เสริมพลังตน ผล
พลังองคกร....สูนวัตกรรมการทํางาน,”ณ ชลนภารีสอรท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก สรุปไดดังนี้
โอกาส (Opportunities)
O1 ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 หนุ น เสริ ม ไปสู การเป น มหาวิ ท ยาลั ย
สรางสรรคนวัตกรรม
ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกําหนดยุทธศาสตร
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัย
ดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐาน
เศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ (๑) การพัฒนา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบ
การ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดาน
การขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา และ
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ 10
สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาลที่เปนการปรับเปลี่ยนโครง
สรางเศรษฐกิจไปสู Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ดวยการแปลง
“ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู 2 ดานคือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” โดยการเติมเต็มวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง

10

“รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579),” http://www.royalthaipolice.go.th/
downloads/ยุทธศาสตรฯระยะ20ป60-79.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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เปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 1) กลุมอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 3) กลุม เครื่องมืออุปกรณ
อัจฉริยะหุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และ 5) กลุม
อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคาสูง มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ํา เพื่อ
สรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Startups ตางๆที่อยูปลายน้ําโดยใช
พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน ซึ่งผูมีสวนรวมหลักประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกรและมีภาครัฐเปนตัว
สนับสนุน 11

O2 การเปด AEC และการเขาสูสากล ทําใหมีนักศึกษาและบุคลากรตางชาติเขามาศึกษาและทํางาน
เพิ่มขึ้น
AEC หรือ Asean Economics Community รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล
เปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแนวทางที่จะให AEC เปนไป คือ การเปนตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยใหแตละประเทศใน
AEC มีจุดเดนตางๆ ซึ่งไทยถูกกําหนดใหเดนดานสาขาการทองเที่ยวและสาขาการบิน รวมถึงอาจจะเดนใน
เรื่องการจัดการประชุมตางๆ การแสดงนิทรรศการ ศูนยกระจายสินคา การคมนาคมอีกดวย เนื่องจากอยู
ตรงกลางอาเซีย นและการบริการดานการแพทยและสุขภาพจะเติบโตอยางมากเชนกัน
เพราะจะผสม
ผสานสงเสริมกันกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (คาบริการทางการแพทยของประเทศตางชาติจะมีราคาสูง
มากหากเทียบกับประเทศไทย)
และจากการคาดการณวาการลงทุนอยางเสรีและการเคลื่อนยายแรงงานทักษะอยางเสรีภายใตการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเปนโอกาสสําหรับมหาวิทยาลัยในการขยายฐานนักศึกษาไปสูประเทศ
ในอาเซียน โดยประมาณการวามูลคาคาเทอมการศึกษาระดับปริญญาตรีใ นรูปแบบหลักสูตรนานาชาติจะ
สูงขึ้นโดยเปนการเติบโตมาจากการเพิ่ม ขึ้นของจํานวนนักศึกษาตางชาติ ซึ่งจํานวนนักศึกษาตางชาติที่
เพิ่มขึ้นนี้นํามาซึ่งสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาติ
นอกจากการแขง ขันภายในประเทศแล วมหาวิทยาลัย ภายในประเทศไทยยังต องเผชิญกับ คูแ ขง ที่เป น
มหาวิทยาลัยในอาเซียนที่มีชื่อเสียงในดานการใหบริการดานการศึกษาที่โดดเดนกวาประเทศไทย
0

11

ดร.สุวิทย เมษินทรีย, “แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0,” 3.
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อยางไรก็ตามมหาวิทยาลั ย ยังมี จุดแข็ งหลายประการซึ่ง เปนข อไดเ ปรีย บที่ สงผลใหผูป กครอง
ชาวตางชาตินิยมสงบุตรหลานมาเรียน ยกตัวอยางเชน การมีมหาวิทยาลัยที่เปนทางเลือกมากมายและมี
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนหลากหลาย ความพร อ มของบุ ค ลากรและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใน
มหาวิทยาลัย ไทยที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดอยางเพียงพอ คาใชจายทั้งในสวนของคาเทอมและ
คาครองชีพในประเทศไทยที่ยังอยูในระดับไมสูงนัก ในขณะที่คณ
ุ ภาพของการเรีย นการสอนเปนที่ย อมรับ
ในระดับสากล รวมถึงบรรยากาศทั้งในสวนของทําเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ และอัธยาศัย ของคนไทยที่เปน
ที่ชื่นชอบของชาวตางชาติ ประเมินวากลยุทธที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยใชจะไมมุงเนนการแขงขันกันที่
การลดราคาคาเทอม แตจะเปนการชูจุดแข็งในสาขาวิชาตางๆของแตละสถาบันโดยมุงเนนที่ความเขม ขน
ของเนื้อหาวิชาการ ความหลากหลายของสาขาวิชาเรียนและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู 12

O3 นโยบายปฏิ รูปการศึกษามี เปาหมายใหส ถาบันอุ ดมศึกษาปรับทิ ศทาง ( Re-profiling ) โดย
คํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
นโยบายการดําเนินงานอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวไปสูไทยแลนด 4.0 สิ่งที่
กระทรวงศึ ก ษาต อ งการเน น คือ มุ ง พั ฒนาความคิ ด สรา งสรรค เ พื่ อ พั ฒนานวั ตกรรม การเรีย นรู ผ า น
อินเตอรเน็ต การสราง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใชการศึกษา
โดยยึดจังหวัดเปนฐาน เพื่อใหสังคมไทยกาวสู “Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม” เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได ลดการนําเขาและเปนสังคมที่แบงปน
ในสวนของมหาวิทยาลัยถือวาเปนหนวยงานหลักที่สําคัญตอการพัฒนาไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งเครือ ข ายอุ ดมศึก ษาเป นพี่ เ ลี้ย งลงไปช วยโรงเรีย นทั่ว ประเทศกว า 10,947 แหง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยตองปรับตัวใหเปนมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูแ ละนวัตกรรมใหมๆ โดยทั้งสองสวนจะสงผลไปถึง
เศรษฐกิจและสังคม 4.0 ซึ่งแผนการจัดการอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดานนั้น เปาหมายคือ Reprofiling เพื่อปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน ให
สามารถผลิตและพัฒนากําลังที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สรางงานวิจัย ขยายองคความรู สรางสรรค
ผลงานนวัตกรรมรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพ สรางการมีสวนรวม

12

ศูนยวิจัยกสิกรไทย, https://www.kasikornresearch.com/th/keconanalysis/pages/
ViewSummary.aspx?docid=30865 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะ
ดานรองรับ การผลิ ตกํา ลัง คนที่ ตอบสนองความตอ งการ 10 อุต สาหกรรมเปา หมายรวมทั้ งเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 13

O4 พื้นที่ภาคใตโดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางทางอารยธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการทองเที่ยวทุกรูปแบบ
จุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชดานลักษณะภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณเอื้อตอการผลิต
ทางการเกษตรทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร
พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน มีภูมิปญ ญาทองถิ่นในชุม ชนที่เปนอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย สามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑชุม ชน และเปนตนแบบที่สามารถถายทอดองคความรูแ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในจังหวัดและตางจังหวัด ตลอดจนเปนแหลงศูนยกลางทางการศึกษา พระพุทธศาสนา
อายธรรมและประเพณีวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางการทองเที่ย ว ทั้งการทองเที่ย วทางธรรมชาติ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน และการทองเที่ยวศูนยการเรียนรู 14

O5 การเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหความตองการดานการบริการทางการแพทยและการเรียนรูตลอด
ชีวติ เพิ่มสูงขึ้น
จากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุไทยในป 2545 2554 และ 2557 พบวาสถานการณผูสูงอายุไทยใน
ป 2548 ประเทศไทยอยูในสังคมสูงวัย มีประชากรผูสูงอายุรอยละ 10 ในป 2557 ประเทศไทยเขาสูสังคม
สูงวัย มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 15 ในป 2564 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ มี
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 20 และ ในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัย ระดับสุดยอด มี
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 28
ซึ่งตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยแลวนั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ที่
แสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสรางการทดแทนกันของประชากรกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) กับกลุม

13

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 385/2559 ใหนโยบายผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ, http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/385.html (สืบคนเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2559)
14
สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบ
ทวน (ปพ.ศ.2560), http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/datacenter/plan_4.php
(สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป ) หากดัชนีการสูงวัยมีคาต่ํากวา 100 แสดงวาจํานวนประชากรสูงอายุ
มีนอยกวาจํานวนเด็ก แตใ นทางตรงขามถาดัชนีมีคาเกินกวา 100 แสดงวาจํานวนประชากรสูงอายุมี
มากกวาจํานวนประชากรเด็ก ปจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น จึงมีการใชดัชนีการสูงวัย จําแนกสังคม
(ปราโมทย ปราสาทกุล , 2556) ดังนี้
- สังคมเยาววัย (young society) หมายถึงคาดัชนีต่ํากวา 50
- สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึงคาดัชนีระหวาง 50 - 119.9
- สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (completed aged society) หมายถึงคาดัชนีระหวาง
120-199.9
- สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงคาดัชนีตั้ง แต 200 ขึ้น ไป
และจากการสํารวจยังพบวาแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุในป 2557 รายไดจากบุตรมีแนวโนมลด
ลงขณะที่รายไดจากการทํางานมีมากขึ้น สวนดานความสามารถของผูสูงอายุในการทํากิจวัตรประจําวัน ป
2557 พบวามีประชากรผูสูงอายุที่ติดเตียงรอยละ 1.5 ติดบานรอยละ 19.0 และติดสังคมรอยละ 79.5 15

O6 มีการกระจายอํานาจและกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทรโอชา มีการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2559 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิก ารในภูมิ ภาค และ คําสั่ งที่ 11/2559 เรื่ อง การบริ หารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เนื่องจากโครงสรางการบริหารจัดการแบบเดิม ของกระทรวงศึกษาธิการใน
สวนภูมิภาคนั้น พบวามีปญหาเรื่องการบูรณาการในการดําเนินงานของระดับพื้นที่ตาง ๆ ไมวาจะเป น
โรงเรียนในระดับตาง ๆ หรือแมกระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไมเชื่อมโยง อีก
ทั้งโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.), โรงเรีย นในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะหลุดวงโคจรจากการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง เนื่องจากตางคน
ตางบริหารจัดการ แมวาทุกหนวยงานจะไดรับแนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการ
แต เ มื่อ ถึ ง เวลาดํา เนิน การจริ ง จะไม มีค วามเชื่ อมโยงซึ่ ง กั นและกั น แต โ ครงสรา งการบริห ารจัด การ
กระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาคแบบใหมนั้น จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
0

15

สํานักงานสถิติแหงชาติ, ผลสํารวจขอมูลประชากรผูสูงอายุไทย,http://www.dop.go.th/main
/knowledge_detail.php?id=d638d6cd18cb4ac726568fbf3134e961&type=34 (สืบคนเมื่อวันที่ 1
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กระทรวงศึ กษาธิ การในภู มิภ าค โดยมี รมว.ศึก ษาธิก าร เปน ประธานและมี ผูบ ริห ารองคก รหลัก เป น
กรรมการ ซึ่งจะทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในสวนภูมิภาค ดวยการบริหารจัดการตรงไปที่สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ 1-18 กล าวคื อ จะทํา การแตงตั้ งศึก ษาธิ การภาคขึ้ นมา 18 คน และจะมี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด เพื่อดูแ ลการศึกษาทุกระบบ ไมวาจะเปนสถานศึกษา
ปฐมวัย, สถานศึกษา กศน., สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชน เปน
ตน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท., กทม., ตชด. ดวย ทําใหขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันไดอยางเปนเอกภาพ ในขณะที่โครงสรางแบบเดิมดําเนินการในสวนนี้ไดยาก 16
นอกจากนี้ม ติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับ ศักยภาพ
หมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยอนุมัติ
งบกลางเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินการรวมวงเงิน 18,760 ลานบาท แบงเปน
เงินอุดหนุนทั่วไปแกหมูบานแหงละ 250,000 บาท จํานวน 74,655 หมูบาน วงเงินรวม 18,663.75 ลาน
บาท และคาดําเนินโครงการจํานวน 96.25 ลานบาท กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 3 เดือน
สิ้นสุดเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ วัตถุประสงคข องโครงการเพื่อเปนเงินอุดหนุนการพัฒนาและเสริม สราง
ความเขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมผานโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ของหมูบาน หรือการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนข องหมูบานที่เกี่ย วกับการพัฒนาและสงเสริม การ
ประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาดเพื่อเสริม สรางรายไดใ หกับประชาชนในหมูบาน การพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ การจัดสวัสดิการในหมูบานและการสงเคราะหผูยากจนที่ไมสามารถชวย
ตนเองได รวมถึง การสงเสริม การอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อม การสาธารณสุข การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของหมูบาน
โดยมอบหมายใหกรมการปกครอง สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางรวมกันจัดทําคูมือดําเนินโครงการ
แตทั้งนี้ ไมใหจัดทําโครงการประเภทการจัดซื้อครุภัณฑใ หม สรางศาลาการเปรีย ญหรือซอมแซมอาคาร
เรียน แตควรเปนโครงการที่ชวยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และไมใหจัดทําโครงการที่ซ้ําซอนกับโครงการที่มี
อยูแลวในงบประมาณประจําปปกติ 17
0

16

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 135/2559 การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารราชาการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค, http://www.moe.go.th
/websm/2016/mar/135.html (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
17
ไทยรัฐออนไลน, http://www.thairath.co.th/content/764541 (สืบคน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2559
27
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O7 มีการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและความรวมมือเครือขายการวิจัย
ภาคใตตอนบน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันแมขายเครือขายการบริหารการวิจัยภาคใตตอนบน (เครือขาย
C) ซึ่งเปนเครือขายวิจัย 1 ใน 9 ของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ภายใตโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุม ชนฐานราก โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.) ซึ่งมีวั ตถุประสงค เพื่อ รวมพั ฒนาและสร างงานวิจั ย ใหส อดคล องกั บการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของแตละเครือขาย สกอ. เริ่มดําเนินโครงการวิจัย และนวัตกรรม
เพื่ อ ถา ยทอดเทคโนโลยี สูชุ ม ชนฐานรากในป พ.ศ.2546 เพื่ อ ให ส ถาบั น อุด มศึ กษามีส ว นรว มในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําองคความรู
จากงานผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดทักษะความรูแ ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก
ชุมชนทองถิ่น สามารถยกระดับขีดความสามารถดานการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุม ชน รวมถึง
การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสรางอาชีพ รายได และการพึ่งพาตนเอง
สงผลตอการสรางความเขมแข็งทางสังคมอยางยั่งยืน โดยวัตถุประสงคข องโครงการวิจัย และนวัตกรรมฯ
คือ 1. มี การบริห ารจั ด การด ว ยระบบงานวิ จั ย เชิ ง บูร ณาการ 2. มีก ารพัฒ นาศัก ยภาพนั กวิ จั ย 3. มี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่ง สกอ.จะเปนผูใ หการสนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการเครือขายและทุนอุดหนุนโครงการวิจัย แกนักวิจัย ของสมาชิกเครือขาย โดยการจัดสรร
งบประมาณจะดําเนินการผานทางสถาบันแมขายทั้ง 9 แหงทั่วประเทศ 18
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังไดรับมอบหมายจาก สกอ.ใหเปนสถาบันแมขายเครือขาย
วิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ภายใตโครงการวิจัย และพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิง
พาณิชย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและสรางกลไกความรวมมือ 3 ฝาย ระหวาง
สกอ. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และภาคอุ ต สาหกรรม โดยเน น การวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนําองคความรูจากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัย
และพัฒนารว มกับ กลุม อุตสาหกรรมที่เป นแหลงทุ นและวั ตถุดิ บที่มี ศักยภาพสูงในการแข งขัน เพื่ อให
ผูประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม) พัฒนาความสามารถในการสรางผลิตภัณฑใ หม กระบวนการผลิตใหม
เทคโนโลยีใหม หรือระบบการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปนตน โดยหลักสําคัญ
คือภาคอุตสาหกรรมตองเปนผูกําหนดประเด็นปญหาโจทยวิจัยใหนักวิจัย – เครือขายฯดําเนินการศึกษา
18

มหาวิทยาลัย วลัย ลั กษณ, เครือ ขายการบริหารการวิจัย ภาคใตต อนบน, http://rttn.wu.ac.th/
(สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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วิจัย เพื่อใหไดผลผลิต (output) ตรงตามความตองการของผูใ ชประโยชนงานวิจัย (User) และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 19

อุปสรรค (Threats)
T1 ประชากรวัยเรียนลดลง ทําใหกลุมนักศึกษาเปาหมายลดลงและมีอํานาจตอรองมากขึ้น
จากการศึกษาวิ เคราะหผลกระทบเชิงนโยบายตอการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 พบวาโครงสรางประชากรเด็กและประชากรวัยเรียนของไทยมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากสตรีมีการศึกษาสูงขึ้น แตงงานชาลง สงผลตออัตราการเจริญพันธุที่ลดลงโดย
ประชากรวัยเรียน (0-21 ป) รอยละ 62.3 ตอประชากรรวมในป 2523 จะมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ 29.8
ในป 2553 และเหลือรอยละ 20 ในป 2583
และทามกลางความอิ่มตัวของตลาดการศึกษาในประเทศไทยและการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ทําให
แวดวงการศึก ษาต องปรับ ตัว ครั้ง ใหญเพราะเด็ กเกิดใหม ลดลงและจํ านวนผู เรี ย นลดน อยลงไปเรื่ อยๆ
ประกอบกับการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของไทยมีชองทางใหเลือกมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันของรัฐที่
เปดใหมีการสอบตรงมีดวยกันหลายแหง และถาพลาดสอบตรงก็ยังมีโอกาสเขาเรีย นในมหาวิทยาลัย ของ
รัฐไดอีกหลายทาง โดยเฉพาะเด็กที่ฝนอยากเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพื้นที่เปดกวางขึ้นกวาในอดีตที่
มีเพียงการสอบเอนทรานส แตปจจุบันมีการเปดสอบหลายรอบในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสอบตรง
โควตาตางๆ การยื่นแอดมิชชั่นกลาง รูปแบบของโครงการพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดย
รูปแบบของโครงการพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษจะมีคาเลาเรียนสูงกวาภาคปกติ แตเปนที่นิย มใน
หมูนักเรีย นเปน อยางมาก เนื่องจากชื่อเสี ย งของมหาวิท ยาลัย ของรัฐมี ภาษีม ากกวามหาวิทยาลัย ของ
เอกชนมาก อีกทั้งในปริญญาบัตรก็ไมไดระบุวาเปนภาคพิเศษจึงทําใหนักเรีย นที่พ ลาดหวังจากการสอบ
ตรง แอดมิชชั่นกลางหรือโควตา หันไปใหความสนใจศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษซึ่งจะเปดรับในภายหลัง
มากยิ่งขึ้น 20

19

มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ, เครือขายวิจัย และพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย สกอ.ภาคใต
ตอนบน, http://crus.wu.ac.th/ (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
20
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผน
พัฒนาทางสังคม, “การศึกษาวิเคราะหผลกระทบเชิงนโยบายตอการพัฒนาประเทศจากผลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583,” http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/
FileUpload/PDF/Report-File-409.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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T2 มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจํานวนมากทั้งของรัฐและเอกชน ทําใหมีการไหลออกของบุคลากรและ
นักศึกษาซึ่งมีทางเลือกมากขึ้น
ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 15 แหง สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ
รัฐ จํานวน 23 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 38 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9
แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 55 แหง วิทยาลัย เอกชน จํานวน 19 แหง โรงเรีย นนายทหาร
และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 4 แหง ซึ่ง ในสวนมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ ตามความในมาตรา
36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปริญญาเปน
นิติ บุ ค คล และอาจจั ด เป น ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานในกํ า กั บ ของรั ฐ และโดยนั ย ดั ง กลา ว เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัวในการดําเนินงาน ควบคู
กับความรับผิดชอบที่จะดําเนินภารกิจอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสามารถกํากับดูแ ลและตรวจสอบได ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในสวนของมหาวิทยาลัยจะเกิดการสราง
แรงจูงใจในการดึงดูดบุคลากรและทรัพยากรที่มีความสามารถเขามาสูมหาวิทยาลัย การใหมหาวิทยาลัย แต
ละแหงกําหนดกฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆไดเอง ทั้งในแงข องคาตอบแทน ความกาวหนา ทําใหเกิดการ
แขงขันที่สูงขึ้นในระหวางมหาวิทยาลัย ในการดึงดูดผูมีความรูความเชี่ย วชาญเขามาเปนอาจารย อันจะ
สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไป
41

0

T3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑของรัฐมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในกํากับโดยเฉพาะงบลงทุน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมา
ดําเนินการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องตน (Pre-Ceiling) โดย
ใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น จังหวัดและกลุม จังหวัด จัดทําขอเสนอฯเบื้องตน
สํานั กงบประมาณจะรวบรวมมาเพื่อ จัดทํ ากรอบวงเงิ นและจัดทํ ายุ ทธศาสตร การจั ดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความ
มั่น คงแห ง ชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ งจํ าแนกวงเงิน และรายละเอี ย ด
งบประมาณออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) แผนงานยุทธศาสตร 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และใหมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560ที่สอดคลองกับ
นโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร างงบประมาณ และยุ ทธศาสตร การจั ดสรรงบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนําขอเสนองบประมาณขอที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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รวมถึงใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดทําคําขอ
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพรอม ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณและแหลงเงิน เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ 21
สําหรับในสวนงบลงทุน สํานักงบประมาณจะมีการชะลอไมจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนที่
เปนรายการสิ่งกอสรางผูกพันที่ไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป ใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง โดยอาจชะลอไปถึง 5 ป 22

T4 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลตอสภาพเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและประเทศไทยที่ชะลอตัว
ตามไปดวย
แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2559 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.8 -2.8 โดยมีปจจัย
สนับสนุน ไดแ ก ราคาน้ํามันที่ทรงตัวอยู ใ นระดับต่ําทําใหตน ทุนการผลิตลดลง หรือไมปรับขึ้นมากนั ก
นโยบายดานการเกษตรตางๆ ของภาครัฐ อาทิ เชน การลดตนทุนการผลิต ระบบสงเสริมเกษตรกรแบบ
แปลงใหญ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (zonling) ศูนยเรีย นรูการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single Window : NSW) รวมถึงการพัฒนา
แหลง น้ํา และการแก ไ ขป ญหาภั ย แลง จะช วยสนั บสนุน ให ก ารผลิ ตสิ นค าเกษตรมี ประสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดมากขึ้ น อย า งไรก็ ต ามเศรษฐกิ จโลกที่ มี แ นวโน ม ชะลอตั ว ลง
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปนคูคาที่สําคัญ อาจทําใหความตองการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑข องไทย
ชะลอตัว และสงผลกระทบตอเนื่องมายังการผลิตและราคาสินคาเกษตรในประเทศดวย 23

21

สํานักงบประมาณ, คูมือปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560, http://www.bb.go.th/
iWebTemp/25600226/fvqtisjhu11ppvrfkcv0lg45143715.PDF (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
22
สํานักงบประมาณ, สํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษา 2, การประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษ
ดานงบประมาณใหผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณ หองโมคลาน อาคารบริหาร, 15 กันยายน 2559)
23
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ป 2559 และแนวโนมป 2559,
http://www.oae.go.th/download/bapp/2559/outlookQ1-59.PDF (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2559)
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T5 ภาพลักษณของเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต สงผลตอการตัดสินใจเลือก
มาเรียนหรือทํางานของคนภาคอื่น
ในปการศึกษา 2559 พบวามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีจํานวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยระบุสาเหตุข องการสละสิทธิ์เขาศึกษา ดังนี้ 1) ไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาอื่น จํานวน 48 ราย 2) หลักสูตรที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษายังไมถูกใจ จํานวน 39 ราย
3) มีปญหาเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 2 ราย 4) สถานที่ศึกษาอยูไกลภูมิลําเนา จํานวน 26 ราย
5) อื่นๆ จํานวน 10 ราย (ครอบครัว จํานวน 1 ราย และประสงคสอบตรง และ แอดมิชชั่น จํานวน 9 ราย)
และจํานวน 1 รายไมระบุสาเหตุ ซึ่งจากการพิจารณาสาเหตุในประเด็นที่เกี่ย วกับการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ในสถาบันการศึกษาอื่ นจะพบวา นักเรีย นสว นใหญ ระบุ สถาบัน การศึก ษาในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล สวนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ ยังมีการเลือกไมมากนัก ซึ่งขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาตอของนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจมีเรื่องภาพลักษณ
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใตรวมอยูดวย 24

T6 ความไมแนนอนของราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทําให
เกษตรกรมีรายไดลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
จากผลการศึกษามูลคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจสําคัญที่เกษตรกรจะขายไดใ นป 2559 พบวาจะ
ลดลงประมาณ 6% คิดเปนมูลคากวา 4.52 หมื่นลานบาท ซึ่งเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือมี
รายไดลดลงมากที่สุด ประมาณ 1.6 หมื่นลานบาท จากราคาขาวนาปและราคามันสําปะหลังที่ลดลง
เกษตรกรภาคใตไดรับผลกระทบรองลงมาจากราคายางพาราและปาลม น้ํามันที่ลดลง ทําใหเม็ด
เงินหายไปจากพื้นที่ประมาณ 1.1 หมื่นลานบาท เปนตน ทําใหมีความกังวลเพิ่ม เติม จากรายไดการขาย
ผลผลิตที่ลดลงหลายหมื่นลานซึ่งจะทําใหกําลังซื้อของเกษตรกรลดลง เม็ดเงินหมุนเวีย นในพื้นที่ลดลง
กระทบตอยอดขายและสภาพคลองของธุรกิจ SMEs เปนลูกโซ 25

24

มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ, ศูนยบริการการศึกษา, ขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่สละสิทธิ์การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
25
ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) , การศึกษามูลคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจสําคัญที่
เกษตรกรจะขายไดใ นป 2559,http://www.thaipublica.org/2016/01/tmb-analytics-1-2559 (สืบคน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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T7 เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการปรับตัวในรูปแบบการเรียนการ
สอนไมทันสมัย เกิดความลาสมัยของเทคโนโลยี
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนา
เกือบทุกๆดานไมวาในดานธุรกิจ ดานสาธารณสุข ดานการทหารและความมั่นคง ดานโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร ในสวนของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีบทบาทสําคัญในการเปนทั้งเครื่องมือหลักและ
เครื่องมือสนับสนุนที่ตองจัดหา และนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามลักษณะการศึกษา ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย
จึงตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีผลตอการกําหนดคุณสมบัติ
และคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่ งปฏิเสธไมไดเลยวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี การขนส ง
เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหลานี้ลวนมีความกาวหนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เทคโนโลยีเหลานี้มีประโยชนใ นการเพิ่ม ศักยภาพการแขงขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตอง
เพิ่ ม เติ ม ความรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ หม ๆ ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนและปรั บ ปรุ ง ให ทั น ต อ การ
เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ซึ่ ง จะต อ งประกอบด ว ย โครงสร า งพื้ น ฐานด า นช อ งทางและสื่ อ ต อ ไปนี้
1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) ได แ ก การสื่อสารผ านดาวเทีย ม เครือขายความถี่การ
สื่อสาร เครือขายเสนใยแกวนําแสง เครือขายคอมพิวเตอร 2. ระบบการสอนผานจอภาพ (On-screen
Interactive Instruction) ไดแก การสอนดวยคอมพิวเตอร การสอนดวยโทรทัศนปฏิสัมพันธ การสอนดวย
การประชุม ทางไกล การสอนดวยเครือขายโลก 3. ระบบสื่อตามตองการ (Media on Demand) เชน
สัญญาณภาพตามตองการ เสียงตามตองการ บทเรียนตามตองการ 4.ระบบฐานความรู (Knowledge
based System) เปนระบบที่พัฒนาตอยอดจากระบบฐานขอมูล ซึ่งรวบรวมและจัดเรีย งเนื้อหาขอมูล
ตามลําดับที่มีกฎเกณฑตายตัว โดยใช Key word เปนตัวคนและตัวเรีย กขอมูล สวนฐานความรูจะจัดเก็บ
ขอมูลไวหลากหลาย เชน ตามประเภทของหลักสูตร ตามกลุมอายุผูใช เปนตน 26

26

“บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการจัดการศึกษาของไทย,” https://www.media
thailand.blogpost.com/2012/06/blog-post_4877html (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

S2 เปนมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก

W2 ขาดแผนพัฒนาระยะยาวและแผนบริหารจัดการดาน

รัฐบาลตอเนื่องในการดําเนินงานศูนยการแพทย เพื่อ
ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ (เชน แผนบํารุงรักษาและพัฒนา
พัฒนาเปนโรงพยาบาลขนาด 750 เตียงที่ใหญที่สุดในเขต โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ภาคใตตอนบน (19 คะแนน หรือ 13.57%)
ความสะดวก แผนพัฒนาบุคลากร เปนตน) (20 คะแนน
S6 มีระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจ หรือ 14.29%)

W4 ขาดการบริหารรายรับทีม่ าจากสินทรัพย (18

ศึกษาที่โดดเดนเขมแข็งและมีสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของประเทศ (18 คะแนน หรือ 12.86%)

คะแนน หรือ 12.86%)

S4 บุคลากรมีศักยภาพสูง มีผลงานวิจัยและบริการ

W6 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยยังไมเปนที่รูจักอยาง

วิชาการแกสังคมที่เปนที่ประจักษและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (17 คะแนน หรือ 12.14%)

S5 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตใน

กวางขวาง (18 คะแนน หรือ 12.86%)

W1 มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการนอย (16 คะแนน หรือ 11.43%)

ระดับสูงอยางตอเนื่อง (16 คะแนน หรือ 11.43%)

W5 คุณภาพนักศึกษาแรกเขายังต่ํา

S3 มีบัณฑิตสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบ

ศิษยเกาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (16 คะแนน หรือ
11.43%)

เชน ทักษะทางดาน
S7 เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําใหคลองตัวในการ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปนตน (16 คะแนน หรือ
บริหารและยืดหยุนดานการใชจายงบประมาณ (16
11.43%)
คะแนน หรือ 11.43%)
W7 ขาดความผูกพันในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยของ
ผานใบประกอบวิชาชีพและมีอัตราการไดงานทําสูง (เชน
หลักสูตรเภสัชศาสตร แพทยศาสตร เปนตน) (14 คะแนน W3 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตสูงเมื่อเทียบกับ
หรือ 10.00%)
สถาบันอื่น (15 คะแนน หรือ 10.71%)
S1 เปนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียวทีม่ ีพื้นที่มากที่สุดใน
ประเทศไทย และเปนสินทรัพยที่สามารถทําประโยชน
จากพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต (13 คะแนน
หรือ 9.29%)
(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
*% เทียบจากคะแนนเต็ม 140 คะแนน
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

O5

การเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหความตองการดานการ T1 ประชากรวัยเรียนลดลง ทําใหกลุมนักศึกษา
บริการทางการแพทยและการเรียนรูตลอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น เปาหมายลดลงและมีอํานาจตอรองมากขึ้น (19 คะแนน
หรือ 13.57%)
(20 คะแนน หรือ 14.29%)

O1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 T2 มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจํานวนมากทั้งของรัฐและ

หนุนเสริมไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรคนวัตกรรม
(18 คะแนน หรือ 12.86%)

เอกชน ทําใหมีการไหลออกของบุคลากรและนักศึกษาซึ่ง
มีทางเลือกมากขึ้น (16 คะแนน หรือ 11.43%)

O7 มีการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากแหลง

T3 การเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑของ

ทุนภายนอกและความรวมมือเครือขายการวิจัยภาคใต
ตอนบน (18 คะแนน หรือ 12.86%)

O4 พื้นที่ภาคใตโดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราชเปน

รัฐมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในกํากับโดยเฉพาะงบลงทุน (15 คะแนน
หรือ 10.71%)

O3 นโยบายปฏิรปู การศึกษามีเปาหมายให

พื้นที่ภาคใต เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทําใหเกษตรกรมี
รายไดลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น (14 คะแนน หรือ
10.00%)

ศูนยกลางทางอารยธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการทองเที่ยวทุกรูปแบบ (16 คะแนน หรือ
11.43%)

T6 ความไมแนนอนของราคาผลผลิตทางการเกษตรใน

T5 ภาพลักษณของเหตุการณความขัดแยงและความ

สถาบันอุดมศึกษาปรับทิศทาง (Re-profiling ) โดย
คํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน (15
คะแนน หรือ 10.71%)

รุนแรงในพื้นที่ภาคใต สงผลตอการตัดสินใจเลือกมาเรียน
หรือทํางานของคนภาคอื่น (13 คะแนน หรือ 9.29%)

O2 การเปด AEC และการเขาสูสากล ทําใหมีนักศึกษา

T4 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลตอสภาพเศรษฐกิจ

และบุคลากรตางชาติเขามาศึกษาและทํางานเพิ่มขึ้น (12
คะแนน หรือ 8.57%)

ในระดับภูมิภาคและประเทศไทยที่ชะลอตัวตามไปดวย
(11 คะแนน หรือ 7.86%)

O6

T7 เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลีย่ นแปลงอยาง

มีการกระจายอํานาจและกระจายรายไดสูชุมชน
ทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (11 คะแนน หรือ
7.86%)

รวดเร็ว ทําใหการปรับตัวในรูปแบบการเรียนการสอนไม
ทันสมัย เกิดความลาสมัยของเทคโนโลยี (11 คะแนน
หรือ 7.86%)

(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
*% เทียบจากคะแนนเต็ม 140 คะแนน
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การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตร
ภายหลังการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดนําขอมูลดังกลาวมา
จัดลําดับความสําคัญพรอมทั้งดําเนินการจําลองสถานการณ (Scenario Planning) โดยกําหนดทางเลือก
ยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยออกมาใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อการสรรคสรางความเจริญกาวหนา (SO strategy)
เปนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการเสริมสรางความกาวหนาดวยการเชื่อมโยงจุด
แข็งตางๆ (Strengths) กับโอกาสทั้งหลาย (Opportunities) ซึ่งถือเปนสถานะที่ไดเปรีย บมากที่สุดของ
องคการ (Best case scenario)
2. ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน (WO strategy)
เปนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนากระบวนการภายในดวยการปรับแก
จุดออนดานตางๆ (Weaknesses) เพื่อรับมือกับโอกาสที่คนพบ (Opportunities) ซึ่งเปนสถานะที่จะตอง
ปรับปรุงองคการ (Internal Improvement)
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรว มมือภายนอก (ST strategy)
เปนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในการเสริมสรางความรวมมือภายนอกหรือการ
สรางพันธมิตรในการแขงขัน ดวยการใชชุดแข็งที่มีอยู (Strengths) ไปใชเปนขอแลกเปลี่ยนกับอุปสรรค
หรือขอจํากัดที่พึงระมัดระวัง (Threats) ซึ่งเปนสถานการณเสริมสรางความรวมมือในการแขงขัน
(Collaborative competition scenario)
4. ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการดําเนินงานภายใน (WT strategy)
เปนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการปรับเปลี่ยนภายในดวยการแกไขจุดออน
(Weaknesses) และลดทอนอุปสรรคหรือวิกฤตตางๆ (Threats) ซึ่งเปนสถานะที่องคการอยูในสภาพที่
ตองเปลี่ยนแปลง (Worst case scenario)
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โอกาส (Opportunities)

ตารางที่ 14 การกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรและกลยุทธ (SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อการสรรคสราง
ความเจริญกาวหนา (SO Strategy)
S4,O1,O2,O4,O7 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบ
สนองตอการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1-6
และ 10)
S2,S3,S4,O5 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและ
เปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
(ยุทธศาสตรที่ 8 กลยุทธ ที่ 1-4)

อุปสรรค (Threats)

ประเด็นยุทธศาสตรในการเสริมสราง
ความรวมมือภายนอก (ST Strategy)
S7,T3 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกร
สมรรถนะสูง (ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 7-8)
S3,S5,T5 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบ
สนองตอยุทธศาสตรชาติ) (ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 5-7)

S3,S6,T7 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรปู แบบและ
วิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล (ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 3 ,8)
S1,T5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว
แหงความสุข (ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธที่ 7-10)
S4,T2 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ 1-3)
(ที่มา : สวนแผนงานและยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
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ประเด็นยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ภายใน (WO Strategy)
W1,W2,W6,O2,O3,O7 การพัฒนาองคกรและบริหารทุน
มนุษยฯ (ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 1-6 ,9-13) และการ
พัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัยฯ (ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธ
ที่ 7-9)
W6,O3 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรชาติ) (ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1-4)
W1,W5,W6,O2,O3,O7 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดย
ใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมฯ (ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธ
ที่ 1-2 ,4-7) และการสรางเครือขายความรวมมือฯ
(ยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ 5-6)
W2,W4,O3,O4 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมือง ม.สี
เขียวฯ (ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธที่ 1-6,11)และการบริหาร
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรที่ 7 กลยุทธที่ 4)
ประเด็นยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
การดําเนินงานภายใน (WT Strategy)
W7,T2 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรที่ 6
กลยุทธที่ 4)
W2,W4,T3 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน (ยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธที่ 1-3)
W5,W6,T1,T2,T5 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดาน
การกีฬาและสุขภาพ (ยุทธศาสตรที่ 9 กลยุทธที่ 1-4)

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณเนนความมีสวนรวมของผูที่เกี่ย วของทุก
ฝาย โดยมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังนี้
ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรอบการบริหารและพัฒนาประเทศภายใตรัฐบาล คสช.
กรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป

นโยบาย
Thailand 4.0

แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร
จัดสรรงบประมาณ

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด

แนวทางการบริหารและพัฒนา มวล.ของอธิการบดี
นโยบายการพัฒนาแผนยุทธศาสตร มวล.
แตงตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ระยะกลาง 4 ป และระยะสั้น 1 ป มวล.
สภาพแวดลอมภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห SWOT

สภาพแวดลอมภายนอก

(ราง) แผนยุทธศาสตร 20 ป และกลยุทธ 4 ป มวล.
เสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร 20 ป และกลยุทธ 4 ป ตอฝายบริหารและสภา มวล.
ประชุม Retreat/ปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตร 20 ป และกลยุทธ 4 ป มวล. และแจงตอประชาคม
นําแผนไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานภายใน

(ที่มา : สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Page 49

 ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคล

ใหเปนผูมีความเรืองปญญาและคุณธรรม เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสราง
บัณฑิตใหเปนทั้ง “คนดีและคนเกง” โดยเนน
1. ความเปนคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และ
มีทัศนะที่กวางไกล
2. ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษา
ลึกซึ้งและประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความเปน “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สามารถดํารงชีวิตและดํารง
อยูในสังคมไดดี

 วิสัยทัศน

เปนองคการธรรมรัฐ
เปนหลักในถิ่น

เปนแหลงเรียนรู
เปนเลิศสูสากล

คํานิยาม
เปนองคการธรรมรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ การมี
นิติธรรมในการดําเนินงาน การยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การมีความโปรงใสตรวจสอบได การยึดหลักการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน การรับผิดชอบตอภารกิจและสังคม และความคุม คาในการใชทรัพ ยากร และ
เปนองคกรที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองไดสูง บริหารงานดวยทีม บริหารที่เขม แข็ง มีวิสัย ทัศน พัฒนา
ไปสูความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ
เปนแหลงเรียนรู หมายถึง มหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศและเปนศูนยกลางการเรีย นรูดานวิชาการทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย และเปนแหลงองคความรูและการพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เปนหลักในถิ่น หมายถึง ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมุงสนองตอบตอการพัฒนาทองถิ่นรองรับการ
พัฒนาในภาคใตตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) และเชื่อมโยง
กับการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางเขมแข็งและสมดุล เปนแหลงอางอิงและสนับสนุนความรูแ ละปญญา
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ในการพัฒนาแกทองถิ่น และการชี้นําการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวยหลักปรัชญาทาง
การศึกษา และความเปนอิสระทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ
เปนเลิศสูสากล หมายถึง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีม าตรฐานสากล มหาวิทยาลัย มี
ผลงานในระดับนานาชาติ เปนแหลงเรีย นรูใ นระดับนานาชาติ และไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตาม
ระบบมาตรฐานสากลที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

 พันธกิจกอตั้ง
1. ผลิตและพัฒนากําลัง คนระดับสูง ใหมีม าตรฐานที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใตและของประเทศ
2. ดําเนินการศึกษา คนควาวิจัยและพัฒนา องคความรูใหมใ หสามารถนําไปใชใ นการพัฒนาการ
ผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ
3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในดานการใหคําปรึกษา
แนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาอันจะกอใหเกิดการ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ จํ า เป น และเหมาะสม เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของภู มิ ภ าคและ
ประเทศชาติ
4. อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน และเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในอนาคต

 พันธกิจยุทธศาสตร
มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตาม
พันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษยและสินทรัพยใหมีเอกลักษณและศักยภาพ พรอมรองรับการแขงขันและ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงตระหนักและให
ความสําคัญในการสรางสังคมสุข ภาวะและองคกรแหงความสุข บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 1

1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สวนแผนงานและยุทธศาสตร, การประชุม เชิงปฏิบัติการ หัวขอ การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580), 17-18 ตุลาคม 2559)
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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 คานิยมรวม

WALAILAK
ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ ดังนี้
W – Wisdom หมายถึง มุงสูปญญา
A – Advancement หมายถึง ล้ําหนาสรางสิ่งใหม
L – Loyalty หมายถึง มอบใจใหองคกร
A – Altruism หมายถึง เอื้ออาทรตอผูอื่น
I – Integrity หมายถึง ยืนบนฐานความซื่อสัตย
L – Lean หมายถึง กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา
A – Accountability หมายถึง ตรวจตราความรับผิดชอบ
K – Knowledge Sharing หมายถึง ใฝรูรอบมอบแบงปน

 อัตลักษณ

บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ
อุตสาหะสูงาน
เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม
คํานิยาม
ความรูคูการปฏิบัติ (Practical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูที่เปนเชิง
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
อุตสาหะสูงาน (Adversary Quotient) หมายถึง ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคตางๆ ในทุก
สถานการณที่บัณฑิตตองเผชิญ ไมวาจะเปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตสวนตัว หรือในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น ความอุตสาหะสูงานเปนคุณลักษณะที่จะนําพาบัณฑิตไปสูความสําเร็จไดทั้งในฐานะที่เปนผูนําและ
สมาชิกกลุม
เกงดานศิลปศาสตร (Liberal Arts Perpective) หมายถึง การเห็นคุณคาของมนุษย การมีจิตใจ
ออนโยน มีความรอบรูใ นเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนมนุษย มีความเขาใจผูอื่น มีทักษะการสื่อสาร เขาใจและ
ยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย และทักทักษะในการทํางานเปนทีม
เกงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Competence) หมายถึง
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาใจและรูทันพัฒนาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในโลกสมัยใหม
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มีคุณธรรม (All Integrated with Moral) หมายถึง ความสามารถทุกดานที่กลาวมาแลวขางตน
นั้นจะตองบูรณาการรวมกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม บัณฑิตจึงจะเปนบัณฑิตที่สมบูรณ เปนศึกษิต
แหงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 สมรรถนะหลัก

การมุงผลสัมฤทธิ์
การสรางสรรคสิ่งใหม การบริการที่ดี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทํางานเปนทีม
คํานิยาม
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) หมายถึง มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะทํางานให
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร สามารถตรวจสอบไดและรักษาไวซึ่งผล
งานที่ดีอยางสม่ําเสมอ โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา
การสรางสรรคสิ่งใหม (Creativity) หมายถึง

การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค

ปรับปรุงและ

พัฒนาวิธีการหรือกระบวนการทํางานใหสามารถตอบสนองตอสถานการณตางๆไดอยางตอเนื่องและ
กอใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน องคกร และสังคม
การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจและเต็มใจในการใหบริการที่ดีและมี
คุณภาพ สามารถวิเคราะหและประเมินไดวาผูรับบริการของตนตองการอะไร และปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับความตองการ เพื่อสรางความประทับใจรวมทั้งการรับฟงขอรองเรียนและแกไขปญหาใหกับผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิผลและเหนือความคาดหมาย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication Skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความ
หรือถายทอดความคิดและขอมูลโดยการพูด การเขียน ตลอดจนการใชเครื่องมือในการสื่อสารตางๆไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค กอใหเกิดความเขาใจตรงกัน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายงานที่ตองการ
การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ทํางานรวมกับบุคคลอื่นภายใตระเบียบกฎเกณฑได
เปนอยางดี

ใหความรวมมือและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

เสริมสรางความสัมพันธระหวางทีมงาน

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทีมแสดงบทบาทของตนใน
สถานการณตางๆ ในกลุมไดอยางเหมาะสม
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 แผนยุทธศาสตร 20 ป
ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร 36 เปาประสงค 94 ตัวชี้วัด และ 78 กลยุทธ โดยกําหนด
เปาหมายสูงสูดไว ดังนี้

 เปาหมายสูงสุด

“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ”
คํานิยาม
มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) หมายถึง มหาวิทยาลัย ที่ใ หความสําคัญกับการสราง
องคความรูใหม โดยอาศัยกระบวนการที่เกี่ยวของกับการวิจัยในการถายทอดความรูและการผลิตบัณฑิต
มุงเนนการวิจัยเปนหลัก มีความเปนเลิศในการวิจัยของสาขาที่หลากหลายเพียงพอ และมีผลงานวิจัย เปนที่
ประจักษ
มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) หมายถึง มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรีย น
การสอนครอบคลุมทั้งทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร โดยไดพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มี
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
มหาวิทยาลัยชั้นนําหรือแนวหนา (World Class University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มี
คณาจารยและนักศึกษาที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก มีจํานวนทุนและทรัพยากรมากพอสําหรับการสราง
โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยระดับแนวหนา มีระบบธรรมาภิบาลที่เอื้อตอการสรางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
และนวัตกรรม ตลอดจนมีความคลองตัวในดานการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการจัดการและการใชทรัพยากร
ภายในสถาบัน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชวยพัฒนาชุม ชน ทองถิ่นและ
ประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได
2. ชุม ชน ท องถิ่ นไดรั บประโยชนจ ากผลงานวิ จัย บริก ารวิ ชาการและทํ านุ บํา รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
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3. มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอบสนองชุม ชน
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ
4. มีการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดหลัก
1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิม พเผยแพรใ นวารสารตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด
2. รอยละของการอางอิ งถึง ผลงานที่ตี พิม พใ นฐานขอมู ลระดับชาติหรื อนานาชาติตอจํ านวน
อาจารยประจําทั้งหมด
3. รอยละขององคความรู แ ละสิ่งประดิษฐที่นําไปใชหรือแก ไขปญหา ชุม ชน ทอ งถิ่นจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด
4. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก
5. รอยละของผูเขารับบริการที่มีความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับบริการ
6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ
7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. จํา นวนผลงาน/กิจ กรรมที่ เสริม สรา งความสัม พัน ธห รื อวิ ถีชี วิต แบบใหมที่ ส อดคล องกั บ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
9. รอ ยละความพึ งพอใจของผู เข าร วมโครงการตอ ประโยชนข องการทํา นุบํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
10. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนข องการเสริม สรางความสัม พันธ
หรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
11. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรี
13. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดั บ
ปริญญาโท
14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดั บ
ปริญญาเอก
15. รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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16. จํา นวนครั้ ง ของวารสารวิช าการที่มี ก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพในระดั บ ที่ สู ง ขึ้น (ในฐานข อ มู ล
TCI/ACI/Scopus/ISI)
17. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
กลยุทธ
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศ
และชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง
2. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย และชุม ชน โดยเฉพาะการวิจัย และบริการ
วิชาการเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
3. สรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ที่ตอบสนองตอการพัฒนา เชิงพื้นที่แ ละเชิง
ประเด็น
4. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกสังคม เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่ นภาคใต และการใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
5. เปนศู นยกลางของการทํานุบํ ารุง รักษาและการเผยแพรศิล ปะและวัฒนธรรมของภาคใต
รวมถึงสงเสริมความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
พัฒนานาฏศิลปของภาคใตใหมีความยั่งยืน ผานอาศรมวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. จั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยเฉพาะ
การศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการคนควาวิจัย ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึกยิ่งขึ้น
7. สงเสริมความพรอมและสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย และการเขีย นตํารา รวมถึงปรับปรุง
กลไกการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสรางบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการ ผานกลไกสภานักวิจัย
9. สงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เปนที่ประจักษชัดในวงกวาง ผาน
วารสาร ฐานขอมูลและสื่อตางๆ ที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย
10. พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย รวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม บนฐานนวัตกรรม
โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกประสาน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะสูง
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2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน
4. บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น
ตัวชี้วัดหลัก
1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมวล.ภาพรวมทุกตัว
บงชี้ในระดับดีมาก
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา/ระดับมหาวิทยาลัย
ของมวล.ภาพรวมทุกตัวบงชี้ในระดับดีมาก
3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)
4. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80
5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
6. จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย
7. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
8. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
9. คะแนนผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาอาจารย
10. คะแนนผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับอาจารย
11. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ
3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแกผูบริหารได
อยางทันการและสามารถลดความเสี่ยงไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ยุคของการเรงรัดการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด
5. ปรับปรุงขอบังคับฯวาดวยการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารบุคคล
สมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนา มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน
6. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนกลไกสําคัญในการ
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7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
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เสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน paperless office
ปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว
โดยเฉพาะการใชงบลงทุนรวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
ใชระบบ More Effective Monitoring ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย
(Objective) และแบบทีมที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
มีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของมวล. (Organization Culture Study)ใหมีความชัดเจน
เพื่อสราง Cultural Shift /Cultural Change และปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกร
สมรรถนะสูง
สงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวม
ของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
สงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาตอไดตาม
แผนของมหาวิทยาลัย
สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะคณาจารยที่ไมประสงคจะศึกษาตอ
สงเสริมใหสํานักวิชาและนักวิชาการมีความเปนอิสระและเปนผูนําในทางวิชาการ
โดยเฉพาะใหเปนแนวหนาในการเสริมสรางความโดดเดนของแตละสาขาวิชา รวมถึงเขารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ
สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอตามความตองการของหนวยงานและไดรับการ
อบรมทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติการ ตลอดจนพัฒนาความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ทุกระดับ
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 ประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 3 การปฏิรู ป การเรีย นการสอนโดยใชรู ป แบบและวิท ยาการ
สมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหมที่นําไปประยุกตใชได
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัดหลัก
1. รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี
2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3. รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการของสังคมหรือตอบสนองการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ
5. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผาน Exit Exam /ใบประกอบวิชาชีพ/
Comprehensive Exam
6. รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียนแบบ Formative Assessment รายหัวขอ/
รายสัปดาห
7. คะแนนผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับนักศึกษา
8. คะแนนผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน
9. รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน
10. คะแนนผลการดําเนินงานดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร
11. คะแนนผลการดําเนินงานดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
12. รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติ (Descriptor) ผานเกณฑ UK Professioonal Standards
Framework ตั้งแตระดับ Associate Fellow ขึ้นไป
13. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
14. จํานวนผูเรียนที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา)
มีเพิ่มขึ้น
15. รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติ (Bilingual /English program/
International program)
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16. รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR
ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 คะแนน ขึ้นไป
17. รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาไทย (Exit Exam)
18. รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการทดสอบดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)
19. คะแนนผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
กลยุทธ
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพบัณฑิตโดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะหลักสูตรที่สงเสริมนวัตกรรมและความตองการของสังคม
รวมถึงกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. สงเสริมและปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ-Dual degree , International
program , English program / Bilingual , ความเปนสากลและความเปนผูประกอบการ
3. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Formative Assessment)
4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห การ
สังเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารย
มีการพัฒนาทักษะและความรูดานการเรีย นการสอนที่ตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐาน
สากล
5. ขยายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความรวมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา
6. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World Class University โดยสรางความเปนนานาชาติ
(Internationalization) ในดานการผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่เปนจุดเดนของประเทศและสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาตางชาติ
รวมถึงจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับสากล
7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน
เพื่อใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรตอง
ศึกษาภาษาอังกฤษอยางนอย 15 หนวยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และจัดทดสอบความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเขาทุกคนและกอนสําเร็จ
การศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam)
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8.

พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาไทยของนักศึกษาโดยนักศึกษา
แรกเขาทุกคนตองทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทยและกอนสําเร็จการศึกษาตอง
ผานการทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (Exit Exam)
9. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาแรกเขาทุกคนตองทดสอบความสามารถดานทักษะดิจิทัลและกอน
สําเร็จการศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถดานทักษะดิจิทัลตามเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam)
10. ปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและพอเพียงแกความตองการในการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งปจจัยดานหองสมุด หองทดลอง หองปฏิบัติการ และระบบ
สารสนเทศที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม

 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การสร า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ตอบสนองต อ
ยุทธศาสตรชาติ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการพัฒนา
ประเทศ
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต
3. มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดหลัก
1. รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport ความดี ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถ
สรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป
5. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
6. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา
8. คะแนนผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
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9. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน)
10. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
11. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
13. คะแนนผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา
14. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ
15. รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงคของบัณฑิต /การเปนบัณฑิต “คนดี”
2. มีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสงเสริมความเปนผูประกอบการ โดยบรรจุรายวิชา “การเปน
ผูประกอบการ" ไวในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
Thailand 4.0
4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริม
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ เปนทั้ง"คนดีและคนเกง"
5. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทาง
วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขายทางวิชาการ
ที่อาจจะทํางานรวมกันในอนาคต
6. สงเสริมใหบัณฑิตศึกษามีผลงานที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เชน การจัด
ประกวดวิทยานิพนธทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือขายของกลุม
มหาวิทยาลัยทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรวมเปนเจาภาพ รวมถึงมีการนําเสนอ
ผลงานรวมกับนักศึกษานานาชาติ
7. ปรับปรุงยุทธศาสตรและเกณฑการรับนักศึกษาใหมีความหลากหลาย ตรงตามความตองการ
ของหลักสูตรและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ
8. สรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากที่สุด โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตองไดเรียนที่
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9.

มหาวิทยาลัย
พิจารณาคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา โดยกําหนดใหสอดคลอง
กับการลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหง
ความสุข
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (ทั้งทางดานภูมิทัศน
การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนสง และการให
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม)
2. นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข
3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
4. มีการสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา
บุคลากรและชุมชนรายรอบ
ตัวชี้วัดหลัก
1. มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน
2. รอยละของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนน
ขึ้นไป (หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทางการเงิน)
3. รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนน
ขึ้นไป (หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทางการเงิน)
4. รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่นสวยงามในระดับแนว
หนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหเปน
แหลงเรียนรูและพักผอนของนักศึกษาและประชาชน
2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้ําใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิล
และเกิดประโยชนสูงสุด เนนใหบุคลากรทุกสวนมีความรูในการกําจัดขยะที่ถูกตองและนํา
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น้ําเสียมาใชประโยชนในการรดน้ําไมดอกไมประดับทั่วมหาวิทยาลัย
4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถ
ใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบเรียบรอยไมเกะกะ
เพื่อใหสามารถใชงานไดโดยสะดวก รวมถึงใหความสําคัญกับการใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัย
5. เรงรัดซอมบํารุงหอพักทั้งของนักศึกษาและบุคลากรพรอมทั้งสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยให
อยูในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยางมีความสุขใน
มหาวิทยาลัย
6. สงเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential
University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนใหสงเสริมการอยูอาศัย โดยให
ความสําคัญกับระบบหอพักใหเปนเหมือนบานที่สองของนักศึกษาและบุคลากร
7. เรงรัดการซอมบํารุงอาคารสถานที่ หองทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางสมบูรณและเปนที่เชื่อถือตอบุคลากรภายในและตอผูมาเยือน
8. เรงรัดปรับปรุงโครงสรางความจําเปนพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการใชชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ
งานกับมหาวิทยาลัย
9. เสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยูใน
มหาวิทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะ
สอดคลองกับการเปน Residential University
10. รวมมือและสงเสริมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการคารอบมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย
11. มีการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหมโดยมุงเนนการอนุรักษพลังงาน
และใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกนักศึกษาเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีวิชา
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและเขมแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
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2. มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
4. มีการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับหนวยงานภายนอกทุกภาคสวน
ตัวชี้วัดหลัก
1. จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long Learning
2. จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก
4. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา
6. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
7. รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยนตอจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด
8. รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.
9. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก
กลยุทธ
1. เสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น
2. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยและผูสนใจ โดยจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยดีเดน
เพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. เสริมสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆ
4. เสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย
ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทราบความตองการของศิษยเกาที่อยู
ในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
5. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับ
สถาบันการศึกษาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ
6. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแขงขันได
2. มีสินทรัพยที่สรางมูลคาและคุณคาเพิ่มขึ้น
3. มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวขี้วัดหลัก
1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
2. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
3. รอยละของรายไดจากการบริหารทรัพยสินตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ)
4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ
ตลาดทุน
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1. แสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ
นําไปตอยอดเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจในอนาคต
2. จัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงจัดทําแผนแมบทในการใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน
โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเปนรายได
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
3. แสวงหาแหลงเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสราง
โอกาสใหมๆ ใหกับมหาวิทยาลัย
4. ใชนโยบายหุนสวนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพื่อสงเสริมให
เอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสรางศูนยบริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมือง
มหาวิทยาลัย
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดาน
สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ศูนยการแพทยมีสวนสําคัญในการสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใตเพื่อความเปนเลิศสู
สากล
2. ศูนยการแพทยเปดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ภาคใต
3. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการ
แพทย
4. มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย
ตัวชี้วัดหลัก
1. จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใช
ประโยชน
2. จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรมหรือจํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
6. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ผลิตได
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด
กลยุทธ
1. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องคความรู
เทคโนโลยี และนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการในศูนยการแพทย รวมถึงจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทยเพื่อใหบริการทางการแพทยที่ทันสมัย
2. มุงเนนการศึกษาปญหาสุขภาพในพื้นที่ (Area-based research) ที่เนน long term
follow up เพื่อสรางนวัตกรรมและเปนตนแบบในระดับนานาชาติ
3. มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทยของวิทยาศาสตรสุขภาพรวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน
โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุศาสตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย
4. เรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ รวมถึงการ
กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ ใหบรรลุผลตาม
เจตนารมณและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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5.

6.
7.

8.

9.

มีโครงสรางการบริหารโรงพยาบาลที่สามารถรวมกันกํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพและศูนยการแพทย โดยกําหนดภาระหนาที่ การสอน การวิจัย และ
การใหบริการทางคลินิก และกําหนดสัดสวนคาตอบแทนของทั้งสามฝาย (ผูปฏิบัติ ศูนย
การแพทย และสํานักวิชา) รวมถึงมีระบบกลไกในการประเมินภาระงานอยางเหมาะสม
และสามารถใหบริการทางคลินิกไดในวันทําการ โดยไดรับคาตอบแทน
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
สงเสริมใหศูนยเชี่ยวชาญการแพทยเปนแหลงที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
และทางการแพทย รวมถึงติดตอสมาคมแพทยไทยในอเมริกาและในตางประเทศใหมา
ชวยงานศูนยการแพทยอีกทางหนึ่ง
จัดตั้ง Excellent center 1) ดานมะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวชศาสตรผูสูงวัย
และการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5) Traveling medicine
รวมการบูรณาการทางการแพทย ภาษา การทองเที่ยว ระบบการเคลื่อนยาย ขนสง เปนตน)
มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการใหบริการการรักษา โดยมี
แหลงปฏิบัติการทางการวิจัยและฝายใหบริการการศึกษาวิจัยภายใตโครงสรางของศูนย
การแพทย (Teaching and research hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่แตกตางจาก
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการแขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอยางทั่วถึง
3. มีอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและ
พรอมใชงาน
4. มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา
ตัวชี้วัดหลัก
1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. รอยละของนักศึกษาเขาใหมที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา
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กลยุทธ
1. พัฒนานักศึกษาเขาสูการแขงขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสรางความ
รวมมือดานการกีฬาและสุขภาพกับหนวยงานภายนอก
2. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพของสํานักวิชา องคการนักศึกษา สภานักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝกฝน
ใหนักศึกษามีจิตใจเปนนักกีฬาและเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานการกีฬาและสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน
4. รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้น
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ตัวอยางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 ดานการพัฒนางานวิจัย
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. การสงเสริมธุรกิจ การทองเที่ยว และอาชีพบนฐานเกษตร ดวยนวัตกรรม การจัดการและ
สารสนเทศ
2. การจัดการทรัพยากรน้ํา การอนุรักษสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศปา เขา ทะเลและชายฝง
3. การสงเสริมสุขภาวะ และแกไขปญหาสุขภาพ ที่สงผลกระทบกับชุมชน
ระยะ 5 ปแรก
1. การขยายชองทางธุรกิจ การขายสินคา การทองเที่ยว การพัฒนาการเกษตรและสินคา
2. การแกไขปญหาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนบริหารจัดการเองได
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่ชวยบริหารจัดการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในสวนภูมิภาค
ระยะ 10 ป
1. การวิจัยยา Generic การพัฒนาวิศวกรรมวัสดุและอุปกรณทางการแพทย
2. การวิจัยจัดการความรูสิ่งแวดลอมของโลกทั้งระบบ การพัฒนากลไกรับมือการเปลี่ย นแปลง
ทรัพยากรและภูมิอากาศ
3. การวิจัยแปลงองคความรูสหวิทยาการสุขภาพสูกิจวัตรในสังคมสุขภาวะ
ระยะ 15-20 ป
1. นวัตกรรมทางการแพทย ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และการจัดการแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุน
Medical Hub
2. นวัตกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม และการจัดการแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุน Planetary
Health
3. นวัตกรรมสังคม นโยบายสาธารณะ และการจัดการแบบครบวงจร ที่สงเสริมสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตใน Smart City
 ดานการพัฒนางานบริการวิชาการ
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. การจัดการและแกไขปญหาสุขภาพ ที่สงผลกระทบกับชุมชน เชน โรคเขตรอน และสาร
ตกคาง
2. การจัดการทรัพยากรน้ํา การอนุรักษทรัพยากรทะเลและชายฝง
3. การจัดการและสงเสริมอาชีพบนฐานเกษตรกรรม เชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ยาง ปาลม และ
ไมผล
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ระยะ 5 ปแรก
1. การถายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการใชนวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อการจัดการและ
สงเสริมระบบสุขภาพ
2. การถายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการใชนวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและอนุรักษระบบนิเวศ
3. การถายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการใชนวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนอาชีพและ
ระบบเศรษฐกิจ
4. จัดตั้งสํานักฝกอบรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ระยะ 10 ป
1. การหนุนเสริมชุมชน ดวยการสรางการมีสวนรวมที่นําไปสูสังคมสุขภาวะ
2. การหนุนเสริมชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น และปรับตัวดานอาชีพในบริบท
ทรัพยากรและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3. การหนุนเสริมชุมชน ในการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ เพื่อเพิ่มมูลคาจาก
แนวทางเกษตรประณีต และการบริการมูลคาสูง
ระยะ 15-20 ป
1. การสรางเสริมสังคมเขมแข็ง บนฐาน “สุขภาพโลก” และ “สุขภาพและความสุขของคนใน
ทุกชวงวัย”
2. การรักษาสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสรางเสริมเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง ดวยวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจที่ใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ดานการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. การศึกษาวิเคราะหศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต และศึกษารูปแบบการนําเสนอศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใตในลักษณะพิพิธภัณฑ เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมภาคใตใน
มหาวิทยาลัย
2. ฟนฟู ขุดแตง แหลงโบราณสถานในเขตมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3. รวมมือกับสํานักวิชาตาง ๆ เพื่อสอดแทรกกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สงเสริมดานจริยธรรม
และคุณธรรมใหแกนักศึกษา
4. สนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคใตใหไดรับการฝกฝน
พัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานและรวมแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Page 71

5.

รวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ประชาชนสามารถ
นําไปยกระดับเปนวิธีคิดสําหรับการดํารงชีวิตในปจจุบัน
6. รวมกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรูทางวัฒนธรรมซึ่ง
กันและกัน
ระยะ 5 ปแรก
1. จัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต และหอศิลปะการแสดงภาคใต
2. พัฒนาแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่นภาคใต
3. รวมมือกับสํานักวิชาและสวนกิจการนักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใน
มิติเชิงลึกมากขึ้น รวมทั้งในมิติของความคิดเชิงสากลดวย
4. สนับสนุนโรงเรีย นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคใตใหสามารถยกระดับ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแตเดิมใหมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตในปจจุบัน
5. รวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ชวยใหประชาชน
สามารถเปดความคิดไดกวางถึงระดับในการเขาใจการเปลี่ย นแปลงทางวัฒนธรรมของยุค
สมัย
ระยะ 10 ป
1. สรางระบบการเรียนรูใ นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมภาคใตและหอนาฏศิลปใหสัมพันธ
กับการเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมขามพรมแดนมากขึ้น
2. รวมมือกับสํานักวิชาและหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของปลูกฝงความเปนคนดีของ
นักศึกษาที่อยูบนพื้นฐานของการทํางานในสังคมแบบใหมและการเขาใจวัฒนธรรมขาม
พรมแดนมากขึ้น
3. สนับสนุนโรงเรีย นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคใตใหเขาใจวัฒนธรรมของ
สังคมแบบใหมและในมิติขามพรมแดนมากขึ้น
4. รวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ชวยใหประชาชน
สามารถปรับตัวทํางานในสังคมแบบใหม และสามารถเขาใจและสัมพันธเกี่ยวของกับคนตา
วัฒนธรรมหรือตางชาติผานมิติทางวัฒนธรรมไดมากขึ้น
5. รวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของจัดสัม มนาเพื่อ
บูรณาการทางวัฒนธรรมระหวางประเทศที่ใหความหมายตอการสรางความสัมพันธที่ดีตอ
กัน
ระยะ 15-20 ป
1. สรางเสริมระบบการทํางานและระบบความสัมพันธในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับองคกร
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2.

3.
4.

5.

การทํางานยุคใหม
รวมมือกับทุกฝายที่จะพัฒนาวิถีชีวิตของนักศึกษาใหสามารถเรียนรูใ นบรรยากาศทาง
วัฒนธรรมของโลกยุคใหม และสามารถสรางตัวเองขึ้นมาอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
โลกยุคใหมโดยยังสามารถเชื่อมโยงคุณคาของสังคมไทยใหมคี วามหมายสอดคลองกับโลก
ยุคใหมได
สนับสนุนโรงเรีย นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคใตใหสามารถปรับตัวใหเขา
กับวัฒนธรรมยุคใหมที่เชื่อมโยงคุณคาของสังคมเดิมเขามาผสมผสานอยางเหมาะสม
รวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะชวยประชาชน
สามารถเชื่อมโยงคุณคาของสังคมไทยมาปรับใชกับโลกของการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม โดยสามารถทํางานและสรางความสัมพันธกับกลุมคนที่หลากหลายได
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการเพื่อบูรณาการทางวัฒนธรรมระหวางประเทศใชมิติทาง
วัฒนธรรมใหสามารถผลักดันความรวมมือกันในการพัฒนาดานอื่นๆ

 ดานการพัฒนาบุคลากร
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. แผนงานเสริมสรางสมรรถนะองคกรสําหรับบุคลากรทั่วไป (การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
และการเสริมสรางสมรรถนะหลักขององคกร)
2. แผนพัฒนาผูนําองคกร สําหรับบุคลากรบริหารวิชาการ บริหารจัดการ
3. แผนพัฒนาทักษะบริหารจัดการ สําหรับบุคลากรบริหารจัดการและบุคลากรที่เตรีย มความ
พรอมเพื่อเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ
4. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับบุคลากรทุกกลุมทุกระดับ
5. แผนพัฒนาความรู/ทักษะในการปฏิบัติงานตามสายงาน สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
6. แผนพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ระยะ 5 ปแรก
แผนการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ประกอบดวย
1. โครงการบุคลากรวลัยลักษณ 5.0 (คัดสรรคนดี สรางคนเกง เปนมืออาชีพและทํางานสําเร็จ)
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
3. การจัดการความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร
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5. การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร
6. เสนทางนักบริหาร
7. Happy University
8. แผนพัฒนาผูบริหารกลุม Talent
9. Lean Organization
10. บริหารงานผานระบบสารสนเทศ : Anytime Anywhere (e-Office)
ระยะ 10 ป
แผนพัฒนาเสนทางนักบริหาร ประกอบดวย
1. Happy University (8+1) (ตอเนื่อง)
2. ศักยภาพการสื่อสาร อยางนอย 2 ภาษา
3. Digital Classroom (ตอเนื่อง)
ระยะ 15-20 ป
1. แผนพัฒนาระบบผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HPPS)
2. การใหบริการเปนเลิศ (ลูกคา : นักศึกษา องคกรตางๆ ประชาชนทั่วไป)
3. Happy University (8+1) (ตอเนื่อง)
4. ศักยภาพการสื่อสาร อยางนอย 3 ภาษา
5. Digital Classroom (ตอเนื่อง)
6. เสนทางนักบริหาร
7. บริหารงานผานระบบสารสนเทศ (e-Office)
8. Multifunction Skill
 ดานการผลิตบัณฑิต
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. โครงการเพิ่มสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดีและคนเกง
3. โครงการสรางความเข็มแข็งของการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
4. โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. โครงการสอบประมวลผลความรูระดับปริญญาตรี (Exit Exam)
6. โครงการพัฒนาเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต (ทุกหลักสูตร)
7. โครงการบัณฑิตพรอมใชงาน (Ready to work)
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8. โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรคา “ศึกษิต”
9. โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
10. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
11. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
12. โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬาแกนักศึกษา
13. โครงการพัฒนาระบบ tutorial class
ระยะ 5 ปแรก
1. การเพิ่มสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดีและคนเกง
3. การสรางความเข็มแข็งของการทําหนาที่อาจารยท่ปี รึกษาและการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
4. โครงการขยายการใชระบบ EdPEx, CUPT-QA & AUN QA
5. การสอบประมวลผลความรูระดับปริญญาตรี (Exit Exam) สําหรับทุกสํานักวิชา
6. การประเมินผลและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต (ทุก
หลักสูตร)
7. โครงการบัณฑิตพรอมใชงาน (Ready to work)
8. การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรคา “ศึกษิต”
9. การสรางความเขมแข็งใหกับสํานักวิชาใหม
10. การพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูความเปนสากล
11. จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมัธยมนานาชาติวลัยลักษณ
12. การประชาสัมพันธหลักสูตร
ระยะ 10 ป
1. หลักสูตรนานาชาติที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
2. ยกระดับการเรียนการสอนเทียบเทามหาวิทยาลัยระดับสูงในตางประเทศ
3. พัฒนาบัณฑิตทุกระดับเพื่อการเขาสูความเปนเลิศในภูมิภาคอาเซียนและในโลก
4. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมัธยมนานาชาติวลัยลักษณ
5. การเพิ่มสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดีและคนเกง
7. การสรางความเข็มแข็งของการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
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8. โครงการขยายการใชระบบ EdPEx, CUPT-QA & AUN QA
9. การสอบประมวลผลความรูระดับปริญญาตรี (Exit Exam) สําหรับทุกสํานักวิชา
10. การประเมินผลและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต
(สําหรับหลักสูตรที่ไมมีสภาวิชาชีพรับรอง)
11. โครงการบัณฑิตพรอมใชงาน (Ready to work)
12. การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรคา “ศึกษิต”
13. การสรางความเขมแข็งใหกับสํานักวิชาใหม
14. การพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูความเปนสากล
15. จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตนานาชาติวลัยลักษณ
16. การประชาสัมพันธหลักสูตร
17. พัฒนาระบบเมืองมหาวิทยาลัย
ระยะ 15-20 ป
1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
2. ยกระดับการเรียนการสอนเทียบเทามหาวิทยาลัยระดับสูงในตางประเทศ
3. พัฒนาบัณฑิตทุกระดับเพื่อการเขาสูความเปนเลิศในภูมิภาคอาเซียนและในโลก
4. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมัธยมนานาชาติวลัยลักษณ
5. การเพิ่มสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดีและคนเกง
7. การสรางความเข็มแข็งของการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
8. โครงการขยายการใชระบบ EdPEx, CUPT-QA & AUN QA
9. การสอบประมวลผลความรูระดับปริญญาตรี (Exit Exam) สําหรับทุกสํานักวิชา
10. การประเมินผลและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต
(สําหรับหลักสูตรที่ไมมีสภาวิชาชีพรับรอง)
11. โครงการบัณฑิตพรอมใชงาน (Ready to work)
12. การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรคา “ศึกษิต”
13. การสรางความเขมแข็งใหกับสํานักวิชาใหม
14. พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูความเปนสากล
15. จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตนานาชาติวลัยลักษณ
16. การประชาสัมพันธหลักสูตร
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 ดานการสรางความรวมมือหรือบูรณาการการทํางานรวมกับภายนอก
 ภายในประเทศ (ระดับพื้นที่/ชุมชน/ทองถิ่น)
กลุมสถาบันอุดมศึกษา
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก และการวิจัยภาครัฐรวม
เอกชนในเชิงพาณิชย
2. การจัดการความรู จากงานวิชาการในบริบทพื้นที่ภาคใต
3. การสรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
4. การเสริมสรางวัฒนธรรมและทักษะการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ
5. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
6. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกประชาชน
7. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทอป.)
8. ที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(ทคบร.)
9. The Association of Southeast Asian Institution of Higher Learning
กลุมสถาบันการศึกษาระดับอื่น หรือสังกัดอื่น
1. กิจกรรม STEM และพัฒนาทักษะภาษา
2. นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3. การสรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
4. การเสริมสรางวัฒนธรรมและทักษะการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ
5. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
6. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกประชาชน
7. การสงเสริมนักศึกษาเปนพี่เลี้ยงการเรียนวิทยาศาสตร
กลุมภาครัฐอื่นๆ
1. โครงการวิจัยมุงเปา
2. โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
3. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรจังหวัด
4. โครงการวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
5. นวัตกรรมปน และอาวุธยางชวยฝก
6. การสรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
7. การเสริมสรางวัฒนธรรมและทักษะการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ
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8. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกประชาชน
9. โครงการโอลิมปกวิชาการ
10. โครงการโคขุนประชารัฐ
กลุมภาคเอกชน
1. งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมไม ยางพารา และอื่นๆ
2. งานวิจัยและบริการวิชาการ สงเสริม ธุรกิจบริการมูลคาสูง
3. นวัตกรรมสีผสมยางพารา
4. การสรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
5. การเสริมสรางวัฒนธรรมและทักษะการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ
6. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
7. การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมใหแกประชาชน
 ระหวางประเทศ
1. การวิจัยเรื่องกุง
2. นวัตกรรมไมปาลมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
3. การวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องโลกทั้งระบบ
4. ฟอรั่มสังคมพหุวัฒนธรรม
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
6. การบูรณาการทางวัฒนธรรมใหเกิดพลังความรวมมือในการพัฒนาดานอื่นๆ
7. บันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (MOUs)
8. สหกิจศึกษากับตางประเทศ และ Study aboard
 ดานการจัดหาทรัพยากรจากภายนอก
ระยะเรงดวน (1-2 ป)
1. การกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทยขนาด 750 เตียง เพื่อเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
(Tertiary Care) ในพื้นที่ภาคใตในการผลิตบุคลากรทางการแพทยและใหบริการทางการ
แพทย โดยจัดหาทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรภาย
นอกจากภาคเอกชนในสวนอุปกรณทางการแพทยที่มีราคาสูง
2. การรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการศูนยการคาเพื่อรองรับผูมาใชบริการ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยขนาด 750 เตียง
3. การรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับญาติผูปวยและผูมาใชบริการ
โรงพยาบาลศูนยการแพทย
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4.

การรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาสถานีใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. ใหแก
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการที่นักศึกษาตองไป
ใชบริการเติมน้ํามันที่ถนนใหญไกลจากพื้นที่มหาวิทยาลัย
5. การลงทุนพัฒนา Smart Farm ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยการระดมทุนจาก
ทรัพยากรภายนอก เชน งบกลุมจังหวัด งบจังหวัด เปนตน
6. การสรางความรวมมือรวมกับภายนอกในการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ
พระราชดําริ
7. โครงการจัดตั้งสํานักวิชาใหม 3 สํานักวิชา คือ สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาสัตว
แพทยศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ
8. การระดมทุนจากทรัพยากรภายนอกในการสรางวิหารกลางน้ําเพื่อเปนที่สักการะของผูปวย
ญาติผูปวย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
9. โครงการความรวมมือ 4 ดานโคขุนประชารัฐใหแกเกษตรกรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อลด
ปญหาเรื่องวัวในมหาวิทยาลัย
10. โครงการผลิตผูชวยพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับโรงพยาบาลศูนย
การแพทย
11. การพัฒนาพื้นที่ทางเขาและปากทางเขามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับโรงพยาบาลศูนยการแพทย
12. การสรางสวนสาธารณะในบริเวณตรงขามโรงพยาบาลศูนยการแพทยเพื่อรองรับญาติผูปวย
และผูมาใชบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทย
13. โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่ในพื้นที่ภาคใตมาไวที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชน
14. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนศูนยกลางทางการกีฬาและสุขภาพ เปนที่
พักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นที่และตางพื้นที่
15. การสรางสนามกีฬา เชน สนามกอลฟ เพื่อใชเปนการศึกษาของนักศึกษาและเปนกิจกรรม
ของประชาชนในพื้นที่และตางพื้นที่
ระยะ 5 ปแรก
1. โครงการจัดตั้งสํานักวิชาใหมเพิ่มขึ้นอีก 3 สํานักวิชา
2. โครงการจัดตั้งโรงเรีย นนานาชาติสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3. โครงการผสานสัมพันธระหวางวัดแสงแรงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อพัฒนาเปนวัดแสง
แรงวลัยลักษณพัฒนา
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4.
5.
6.

โครงการจัดตั้งมูลนิธิศูนยการแพทยเพื่อระดมทรัพยากร
โครงการจัดตั้งศูนยประชุม นานาชาติ โดยใชทรัพยากรจากภายนอกจากงบประมาณแผนดิน
การเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนหองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการผลิต
นักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. การกอสรางอาคารหอพัก อาคารที่พักบุคลากร อาคารเรีย น อาคารสํานักงานของสํานักวิชา
เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
8. โครงการจัดตั้งสถาบันตะวันออกกลางศึกษา เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปดหลักสูตรใหมตอไป
ระยะ 10 ป
1. โครงการลอมรั้วเขตการศึกษาชั้นในเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้ง
การปองกันการลักทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาศูนยการแพทยในสวน Health Care เพื่อดูแลผูสูงอายุในลักษณะ HomeStay เพื่อการรองรับสังคมผูสูงอายุ
ระยะ 15-20 ป
1. โครงการเปดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
รองรับกลุมประเทศประชาคมอาเซียนในอนาคต
2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานสากลในทุกระดับ
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บทที่ 4 การนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ

บทที่ 4
การนําแผนยุทธศาสตร 20 ป ไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
 การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณมีแ นวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดีย วกันเพื่อพั ฒนามหาวิ ทยาลัย ใหบรรลุเ ปาหมาย จึงกํา หนดแนวทางในการนํา แผนไปสู การปฏิบั ติ
กลาวคือ
1) แผนยุทธศาสตร 20 ป ที่จัดทําขึ้นจะใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานอยางกวางๆ เพื่อใหทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย วสามารถนําไปปฏิบั ติได โดยมีการจัดลํ าดับความสําคัญของโครงการที่
หนวยงานจะดําเนินการและกําหนดระยะเวลาดําเนินการไดเองตามความเหมาะสม ซึ่งตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับภารกิจหลักที่หนวยงานรับผิดชอบและแผนยุทธศาสตรข องมหาวิทยาลัย ในสวนที่หนวยงาน
รับผิดชอบดวย ทั้งนี้ โดยจะมีการจัดทําแผนงาน โครงการและระบุไวใ นแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งกําหนด
ตัวชี้วัด หลักและคาเป าหมายที่เปนรู ปธรรมเพื่อใช สําหรับ การประเมินผลการดํ าเนินงานผานตัวชี้วัด ที่
กําหนด
2) มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อใหเปนเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร
20 ป ไปสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความเขาใจที่ชัดเจน
ตรงกันมากยิ่งขึ้น
 การติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการติ ดตามความกาวหนาและความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุท ธศาสตรข อง
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดไวปงบประมาณละ 2
ครั้ ง กล า วคื อ 1) รอบครึ่ ง แรกป ง บประมาณ (ตั้ ง แต 1 ตุ ล าคม – 31 มี น าคม) และ 2) รอบสิ้ น
ปงบประมาณ (ตั้งแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน) โดยทุกหนวยงานจะจัดสงขอมูลตามแบบที่ม หาวิทยาลัย
กําหนดไปยังงานยุทธศาสตร แ ละแผนงบประมาณ สวนแผนงานและยุทธศาสตร สํานัก งานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามกรอบเวลาที่กําหนด
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ

การกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ

การถายทอดยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด กลยุทธ สูสํานักวิชา ศูนย สถาบัน
และหนวยสนับสนุนอื่นๆ

การนําขอมูลผลการดําเนินงานมาปรับ
ยุทธศาสตร เปาประสงค และโครงการ
ตางๆ

การกําหนดรายละเอียดของโครงการ
ตัวชี้วัด งบประมาณและผูรับผิดชอบ

การติดตามผลการดําเนินงานผานตัวชี้วัด
ตางๆ ทั้งในระดับยุทธศาสตร และโครงการ

การดําเนินงานตามโครงการ
ยุทธศาสตร
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แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบตั ิการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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>หรือ=
40
โครงการ

รอยละ
30

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่
ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก

3. มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอบสนองชุมชน ทองถิ่นและมหาวิ ทยาลัย
4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ
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3. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่
นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน ทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารย ประจําทั้งหมด

รอยละ
50

2. รอยละของการอางอิงถึงผลงานที่ตีพิมพใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารย ประจําทั้งหมด

2. ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจาก
ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุ บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

รอยละ
60

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชวยพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่นและประเทศใหเข มแข็งและ
แขง ขันได

61

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
40
โครงการ

รอยละ
35

รอยละ
60

รอยละ
70

62

>หรือ=
40
โครงการ

รอยละ
40

รอยละ
70

รอยละ
80

>หรือ=
40
โครงการ

รอยละ
45

รอยละ
85

รอยละ
90

คาเปาหมาย
63
64

>หรือ=
160
โครงการ

61-64

ผูรับผิดชอบ

2. เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยเฉพาะการวิ จัยและบริการ
วิชาการเพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน
3. สรางเครือขายและพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยที่
ตอบสนองตอการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
ศูนยบริการวิชาการ /สํ านัก
วิชา /หนวยใหบริการ
วิชาการ /อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
สํานักวิชา

1. ขั บเคลื่อนงานวิจัยที่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
ตอบสนองยุทธศาสตรการ
สํานักวิชา
พัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนย
ความเปนเลิศและชุดโครงการที่
มีผลกระทบสูง

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

10
กิจกรรม

10
กิจกรรม

10
กิจกรรม

รอยละ
90

รอยละ
95

10
กิจกรรม

10
กิจกรรม

รอยละ
90

รอยละ
95

คาเปาหมาย
63
64

40
กิจกรรม

40
กิจกรรม

61-64

5. เปนศูนยกลางของการทํานุ
บํารุง รักษาและการเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใต รวมถึงสงเสริม
ความสัมพันธหรือวิ ถีชีวิตแบบ
ใหมที่สอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิ ทยาลัย

4. สงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการใหบริการ
แกสังคม เพื่อการแกไขปญหา
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ของทองถิ่นภาคใต และการ
ใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหมีขีดความสามารถในการ
แขง ขัน

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
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อาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ /สวนกิจการ
นักศึกษา /สํานักวิช า /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ศูนยบริการวิชาการ /สํ านัก
วิชา /หนวยใหบริการ
วิชาการ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

10
กิจกรรม

10
กิจกรรม

10
กิจกรรม

8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิ ถีชีวิตแบบใหม ที่สอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิ ทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ

รอยละ
90

รอยละ
90

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ
7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร
ดานทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รอยละ
95

62

รอยละ
95

61
5. รอยละของผูเขารับบริการที่มีความรู
เพิ่มขึ้นจากการเขารับบริก าร

ตัวชี้วัดหลัก
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12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจํ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

9. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
10. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตอประโยชนของการเสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิ ถีชีวิตแบบใหม ที่สอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิ ทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ
11. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคั ญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดหลัก

รอยละ
95

รอยละ
95

รอยละ
20

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
60

รอยละ
90

62

รอยละ
90

61

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. มีการพัฒนาอาจารย/นักวิจยั และกลไก
สนับสนุนการทํางานที่ มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

รอยละ
20

รอยละ
95

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
20

รอยละ
95

รอยละ
90

รอยละ
90

คาเปาหมาย
63
64
61-64

6. จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาที่เนนการทํา
วิทยานิพนธเพื่อสงเสริมให
นักศึกษามีสมรรถนะในการ
คนควาวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึก
ยิ่งขึ้น
7. สงเสริมความพรอมและ
สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย
และการเขียนตํ ารา รวมถึง
ปรับปรุงกลไกการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
สํานักวิชา /สวนทรัพยากร
มนุษย และองคกร

สํานักวิชาศิลปศาสตร /
สํานักวิชาอื่น ๆ /ศูน ย
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /อาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
3 เรื่อง

17. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไป
พัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
3 เรื่อง

3 ครั้ง

>หรือ=
รอยละ
80

รอยละ
60

รอยละ
40

>หรือ=
3 เรื่อง

3 ครั้ง

>หรือ=
รอยละ
80

รอยละ
60

รอยละ
40

คาเปาหมาย
63
64

>หรือ=
12 เรื่อง

10 ครั้ง

61-64

8. เสริมสรางบรรยากาศ
วิชาการและขั บเคลื่อนการวิจัย
โดยนักวิชาการ ผานกลไกสภา
นักวิจัย
9. สงเสริมใหผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เปนที่ประจักษชัดในวงกวาง
ผานวารสาร ฐานขอ มูลและสื่อ
ตางๆ ที่หลากหลายและ
สอดคลองกับบริบทยุคสมัย
10. พัฒนางานวิจัยและผลิตผล
งานวิจัย รวมกับภาคเอกชน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐาน
นวัตกรรม โดยมีอุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
กลไกประสาน

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

Page 87

อุทยานวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /สถาบัน วิจัย
และนวัตกรรม /สํานักวิชา

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
/สํานักวิชา /สวนสื่อสาร
องคกร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
สํานักวิชา

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
3 เรื่อง

2 ครั้ง

รอยละ
60

รอยละ
60

2 ครั้ง

รอยละ
40

62

รอยละ
40

61

16. จํานวนครั้งของวารสาร วิช าการที่มีก าร
พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล
TCI/ACI/ Scopus/ISI)

13. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจํ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจํ าหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
15. รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํ านวน
อาจารย ประจําทั้งหมด

ตัวชี้วัดหลัก
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คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํ านักวิชา/ระดับ
มหาวิ ทยาลัยของมวล.ภาพรวมทุกตัวบงชี้ใน
ระดับดีมาก

61
1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมวล.
ภาพรวมทุกตัวบงชี้ในระดับดีมาก

ตัวชี้วัดหลัก

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปน
องคกรสมรรถนะสูง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คาเปาหมาย
62
63
64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
61-64

2. สงเสริมระบบการตรวจสอบ
ภายในใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของทุก หนวยงานของ
มหาวิ ทยาลัยดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได เพื่อใหมหาวิ ทยาลัย
เปนองคการธรรมรัฐ
3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณ
การเตือนภัยแกผูบริหารไดอ ยาง
ทันการและสามารถลดความเสี่ยง
ไดตามเป าหมายของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนากลไกการสงเสริมและ
กํากับระบบและกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิ ทยาลัย
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ

สวนแผนงานแลยุ ทธศาสตร

หนวยตรวจสอบภายใน /
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร

ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน /สํานักวิชา /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

4. รอยละของหนวยงานที่ มีผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามแผนไมนอ ยกวารอยละ 80

3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมุงเนนผลงาน

ตัวชี้วัดหลัก

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

61

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

61-64
4. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุ ทธศาสตรให
สอดคลองกับแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ
การเรงรัดการเปลี่ยนแปลง โดย
คํานึงถึงความเที่ ยงตรงของตัวชี้วัด
ในการวัด
5. ปรับปรุงขอบังคั บฯวาด วยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อใหสอด
คลองกับหลักการบริหารบุคคล
สมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมี
ความก าวหนา มีความมั่น คง และ
มีความสุ ขในการทํ างาน
6. ใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวม (Participative
Management) เปนกลไกสําคัญ
ในการเสริมสรางพลังความสามัคคี
ของบุคลากรทุกภาคสวนของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ชุมชนโดยรอบมหาวิ ทยาลัย
7. สงเสริมและพัฒนาการใชระบบ
สารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน
paperless office

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

Page 89

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล /ทุก
หนวยงาน

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร /ทุกหนวยงาน

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร

สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ= >หรือ=
รอยละ รอยละ
80
80

>หรือ= >หรือ=
รอยละ รอยละ
80
80

คาเปาหมาย
62
63
64

Page 90

5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติง านที่ผิดกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคั บ

ตัวชี้วัดหลัก

0 ครั้ง

61

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

คาเปาหมาย
62
63
64
61-64
8. ปรับปรุงระบบการใชจาย
งบประมาณและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว
โดยเฉพาะการใชงบลงทุนรวมถึง
เรงรัดปฏิรูประบบการใช
งบประมาณให มีประสิทธิภาพ
9. ใชระบบ More Effective
Monitoring ในการกํากับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยมุงเนนการ
ประเมินผลงานแบบวัต ถุวิสัย
(Objective) และแบบทีมที่เปน
รูปธรรมมากขึ้น
10. มีการศึก ษาวัฒนธรรมองคกร
ของมวล. (Organization Culture
Study)ใหมีความชัดเจนเพื่อสราง
Cultural Shift /Cultural
Change และปรับเปลี่ยนองคกร
ใหเปนองคกรสมรรถนะสูง “High
performance Organization”
11. สงเสริมใหมีกลไกและ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวม
ของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

กลยุทธ

สวนกิจการนักศึกษา /สวน
ทรัพยากรมนุ ษย และองคกร
/สวนนิติการ /หนวย
ตรวจสอบภายใน

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร

สํานักผูบริหาร /สวน
ทรัพยากรมนุ ษย และองคกร
/ทุกหนวยงาน

สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร /สวนการเงิน
และบัญชี /สวนพัสดุ

ผูรับผิดชอบ

4. บุคลากรมีคุณ วุฒิและสมรรถนะการ
ทํางานสูงขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
60
>หรือ=
รอยละ
40

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

8. รอยละของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

9. คะแนนผลการดําเนินงานด านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย

0 ครั้ง

61

7. รอยละของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

6. จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริต
หรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหลัก

0 ครั้ง

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

>หรือ=
รอยละ
40

>หรือ=
รอยละ
60

0 ครั้ง

61-64

12. สงเสริมใหคณาจารยที่
ประสงคจะศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกสามารถศึก ษาตอได
ตามแผนของมหาวิทยาลัย
13. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะคณาจารยที่ไมประสงค
จะศึกษาตอ
14. สงเสริมใหสํานักวิชาและ
นักวิชาการมีความเปนอิสระและ
เปนผูนําในทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ใหเปนแนวหน าในการเสริมสราง
ความโดดเดนของแตละสาขาวิชา
รวมถึงเข ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน

และชุมชน (Community) โดย
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต รวมถึง มีการพัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและ
วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
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สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร /สํานักวิชา /ศูนย
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /สถาบันภาษา
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร /สํานักวิชา

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร /สํานักวิชา

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

>หรือ= >หรือ=
รอยละ รอยละ
40
40

>หรือ= >หรือ=
รอยละ รอยละ
60
60

0 ครั้ง

คาเปาหมาย
62
63
64

Page 92

11. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ
หรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น

10. คะแนนผลการดําเนินงานด านผลที่เกิดกับ
อาจารย

ตัวชี้วัดหลัก

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
>หรือ=
รอยละ
5

61

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

4
5
คะแนน คะแนน
ตาม
ตาม
เกณฑ เกณฑ
>หรือ= >หรือ=
รอยละ รอยละ
5
5

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
>หรือ=
รอยละ
5

คาเปาหมาย
62
63
64
61-64

15. สงเสริมใหบุคลากรสาย
สนับสนุนศึกษาตอตามความ
ตองการของหนวยงานและไดรับ
การอบรมทั้งสายบริหารและสาย
ปฏิบัติการ ตลอดจนพัฒนา
ความก าวหนาในตําแหนงหนาที่
ทุกระดับ

ความรูวิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อความก าวหน า
ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธ

สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร /หนวยงานสาย
สนับสนุน

ผูรับผิดชอบ

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
รอยละ
100
>หรือ=
6
หลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
รอยละ
100
>หรือ=
40
หลักสูตร

2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (หมายเหตุ : วัดผลเฉพาะระดับสํานัก
วิชา/ระดับมหาวิทยาลัยเท านั้น)
3. รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
4. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหมตาม
ความตองการของสังคม หรือตอบสนองการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค ที่ 4 หรือตรงกับ
Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ

>หรือ=
8
หลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
รอยละ
100

>หรือ=
รอยละ
90

>หรือ=
7
หลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
รอยละ
100

>หรือ=
รอยละ
90

64

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนน
คุณภาพบัณ ฑิต โดยปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่สงเสริมนวัตกรรมและ
ความตองการของสังคม รวมถึง
กําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับชาติและระดับ
สากล ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา

>หรือ= 2. สงเสริมและปรับปรุงหลักสูตร
61
ใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ หลักสูตร Dual degree , International
program , English program /
Bilingual , ความเปนสากลและ
ความเปนผูประกอบการ

61-64

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
รอยละ
90

>หรือ=
รอยละ
90

1. รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเที ยบเท าระดับดี

1. หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑ
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

61

คาเปาหมาย
62
63

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล

Page 93

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอน/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอน

ผูรับผิดชอบ

Page 94

9. รอยละของรายวิชาที่มีก ารนํานวัตกรรมไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปน
สากลและสงเสริมนวัตกรรม

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
65

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
50

8. คะแนนผลการดําเนินงานด านการประเมิน
ผูเรียน

รอยละ
50

รอยละ
30

6. รอยละของรายวิชาที่มีก ารประเมินผูเรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/ราย
สัปดาห
7. คะแนนผลการดําเนินงานด านผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

รอยละ
90

รอยละ
90

5. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรทีส่ อบผาน
Exit Exam /ใบประกอบวิชาชีพ
/Comprehensive Exam

2. นักศึกษามีทัก ษะการเรียนรูสมัยใหมที่
นําไปประยุกตใชได

61

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
80

รอยละ
70

รอยละ
90

คาเปาหมาย
62
63

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
95

รอยละ
90

รอยละ
90

64

61-64

4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่
มุงเนนใหนักศึกษามี ทักษะในการ
คิด การวิเคราะห การสังเคราะห
การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง
นวัตกรรมและทักษะการปฏิ บัติ
รวมถึงคณาจารย มีการพัฒนา
ทักษะและความรูดานการเรียน
การสอนที่ตอเนื่องและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

3. มีการวัด และประเมินผลการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง (Formative
Assessment)

กลยุทธ

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
ศูนยบริการการศึกษา /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

14. จํานวนผูเรียนที่เข ารวมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํ างาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
เพิ่มขึ้น

12. รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติผูสอน
(Descriptor) ผานเกณฑ UK Professional
Standards Framework (UKPSF) ตั้งแตระดับ
Associate Fellow ขึ้นไป
13. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่เข ารวมโครงการสหกิจศึกษา

11. คะแนนผลการดําเนินงานด านการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

10. คะแนนผลการดําเนินงานด านสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

ตัวชี้วัดหลัก

>หรือ=
1,500
คน

>หรือ=
1,100
แหง

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
30

>หรือ=
1,500
คน

>หรือ=
1,100
แหง

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
40

64

>หรือ=
6,000
คน

>หรือ=
1,100
แหง

61-64

5. ขยายความรวมมือกับ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะความ
รวมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความก าวหนาทางเทคโนโลยี และ
องคการสมัยใหมในการสงเสริม
โครงการสหกิจศึกษา

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
1,500
คน

>หรือ=
1,100
แหง

>หรือ=
1,050
แหง

>หรือ=
1,500
คน

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
20

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
10

61

คาเปาหมาย
62
63

Page 95

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สํานักวิชา

ผูรับผิดชอบ

Page 96

รอยละ
1.5

>หรือ=
รอยละ
50

16. รอยละของบัณฑิต ที่ผานเกณฑก ารทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR
ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550
คะแนนขึ้นไป

61
15. รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปน
นานาชาติ (Bilingual /English program/
International program)

ตัวชี้วัดหลัก

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
50

รอยละ
2.0

>หรือ=
รอยละ
50

รอยละ
2.5

คาเปาหมาย
62
63

>หรือ=
รอยละ
50

รอยละ
3.0

64

61-64
6. วางรากฐานการพัฒนา
มหาวิ ทยาลัยในระยะยาวให
สอดคลองกับการกาวสูการเปน
มหาวิ ทยาลัยระดับสากล หรือ
World Class University โดย
สรางความเปนนานาชาติ
(Internationalization) ในดาน
การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนานาชาติ
คุณภาพสูงในสาขาที่เปนจุดเดน
ของประเทศและสาขาที่ดึงดูด
นักศึกษาต างชาติ รวมถึงจัด
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยู
อาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับ
สากล
7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดานการใชภาษา
อังกฤษของนักศึกษาเพื่อใหสอด
คลองกับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดให
ทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษา
อังกฤษ อย างนอย 15 หนวยกิต
รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษ

กลยุทธ

สถาบันภาษามหาวิ ทยาลัย
วลัยลักษณ /สํานักวิชาศิลป
ศาสตร /สํานักวิชาอื่นๆ /
ศูนยนวัตกรรมการเรียนการ
สอน /ศูนยบริการการศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ /โครงการจัดตั้ง
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร
/โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรนานา
ชาติ /สํานักวิชา /ศูน ย
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
60

>หรือ=
รอยละ
60

18. รอยละของบัณฑิต ที่ผานเกณฑก ารทดสอบ
ดานทักษะดิ จิทัล (Exit Exam)

61

17. รอยละของบัณฑิต ที่ผานเกณฑก ารทดสอบ
ดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)

ตัวชี้วัดหลัก

>หรือ=
รอยละ
60

>หรือ=
รอยละ
60

>หรือ=
รอยละ
60

>หรือ=
รอยละ
60

64

61-64
ของนักศึกษาแรกเขาทุกคนและ
กอนสําเร็จการศึกษาตองผานการ
ทดสอบความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด (Exit
Exam)
8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดานการใชภาษาไทย
ของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเข า
ทุกคนตองทดสอบความสามารถ
ดานการใชภาษาไทยและกอน
สําเร็จการศึกษาตองผานการ
ทดสอบความสามารถดานการใช
ภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิ ทยาลัยกําหนด (Exit Exam)
9. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดานทัก ษะดิจิทัล
(Digital Literacy) ของนักศึกษา
โดยนักศึกษาแรกเขาทุกคนตอง
ทดสอบความสามารถดานทักษะ
ดิจิทัลและกอนสําเร็จการศึกษา
ตองผานการทดสอบความสามารถ
ดานทักษะดิ จิทัลตามเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด
(Exit Exam)

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
รอยละ
60

>หรือ=
รอยละ
60

คาเปาหมาย
62
63

Page 97

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
/สํานักวิชาอื่นๆ /ศูนย
บริการการศึกษา

สํานักวิชาศิลปศาสตร /
สํานักวิชาอื่นๆ /ศูนย
บริการการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

61

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

19. คะแนนผลการดําเนินงานด านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอ ยาง
เพียงพอและเหมาะสม

Page 98

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

คาเปาหมาย
62
63
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

64

61-64
10. ปรับปรุงปจจัยสงเสริมการ
เรียนการสอนใหมีมาตรฐานและ
พอเพียงแกความตองการในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณ ภาพ ทั้ง
ปจจัยด านหองสมุด หองทดลอง
หองปฏิบัติการ และระบบ
สารสนเทศที่จําเปนสําหรับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม

กลยุทธ

ศูนยบริการการศึกษา /ศูน ย
บรรณสารและสื่อการ
ศึกษา /ศูน ยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
/ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

รอยละ
90

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา
1 ป
5. รอยละของความพึงพอใจของนายจ างที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา
6. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

รอยละ
90

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ตรงสาขา

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

รอยละ
90

รอยละ
5

2. รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิ ทยาลัย

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิต

N/A

1. รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport
ความดี ผ านเกณฑที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด

1. บัณฑิต มีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และ
มีขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการ
พัฒนาประเทศ

61

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
5

N/A

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
5

รอยละ
100

61-64
1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีง
ประสงคของบัณฑิต /การเปน
บัณฑิต “คนดี”
2. มีมาตรการในการลงโทษ
นักศึกษาที่ ทําผิดระเบียบของ
มหาวิ ทยาลัย
3. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
สงเสริมความเปนผูประกอบ
การ โดยบรรจุรายวิชา “การ
เปนผูประกอบการ" ไวในกลุม
วิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.)
และพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับ Thailand 4.0

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

Page 99

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ

สวนกิจการนักศึกษา /
สํานักวิชา

สวนกิจการนักศึกษา /
สํานักวิชา

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
5

N/A

62

คาเปาหมาย
63
64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

>หรือ=
35
ชิ้นงาน

10. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เปน ที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

Page 100

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
10

8. คะแนนผลการดําเนินงานด านการสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา

62

>หรือ=
35
ชิ้นงาน

4
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
10

>หรือ=
250
โครงการ/
กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

9. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พน
สภาพจากผลการเรียน)

>หรือ=
250
โครงการ/
กิจกรรม

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึก ษา

3. มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่ หลากหลายทั้งทางวิชาการและ
ทางสังคม

61

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
35
ชิ้นงาน

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
5

>หรือ=
250
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
35
ชิ้นงาน

5
คะแนน
ตาม
เกณฑ
รอยละ
5

>หรือ=
250
โครงการ/
กิจกรรม

คาเปาหมาย
63
64

>หรือ=
140
ชิ้นงาน

>หรือ=
1,000
โครงการ/
กิจกรรม

61-64

5. สงเสริมใหนักศึกษาเข าแขง
ขันทางวิช าการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจใหนักศึก ษามี
ความมุง มั่นที่จะกาวไปสูความ
สําเร็จ รูจักขีดความ สามารถ
ทางวิชาการเมื่อเปรียบ เทียบ
กับผูอื่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีเครือข ายทาง
วิชาการที่อาจจะทํางานรวมกัน

4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและทาง
สังคมของนักศึกษา รวมถึง
สงเสริมการพัฒนานักศึกษาให
มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ เปนทั้ง"คนดี และคน
เกง"

กลยุทธ

ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน /สํานักวิชา/
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน /สวนกิจการ
นักศึกษา /สํานักวิช า /
ศูนยบริการการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

>หรือ=
รอยละ
80
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่ 13. คะแนนผลการดําเนินงานด านการรับ
มีประสิทธิภาพ
นักศึกษา

61
>หรือ=
รอยละ
40

ตัวชี้วัดหลัก

11. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
80
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

>หรือ=
รอยละ
40

>หรือ=
รอยละ
80
5
คะแนน
ตาม
เกณฑ

>หรือ=
รอยละ
40

61-64

ผูรับผิดชอบ

7. ปรับปรุงยุ ทธศาสตรและ
เกณฑการรับนักศึกษาให มี
ความหลากหลาย ตรงตาม
ความตองการของหลักสูตรและ
สอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประชากรของ
ประเทศ

Page 101

ศูนยบริการการศึกษา /
สํานักวิชา /สวนสื่อสาร
องคกร /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

6. สงเสริมใหบัณฑิตศึกษามี
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
ผลงานที่มีมาตรฐาน เปน ที่
สํานักวิชา /ศูนย บริการ
ยอมรับในวงวิชาการ เชน การ การศึกษา
จัดประกวดวิทยานิพนธทั้ง
ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก โดยการจัดตั้งเครือขายของ
กลุมมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรวม
เปนเจาภาพ รวมถึงมีก าร
นําเสนอผลงานรวมกับ
นักศึกษานานาชาติ

ในอนาคต

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
รอยละ
80
4
คะแนน
ตาม
เกณฑ

>หรือ=
รอยละ
40

62

คาเปาหมาย
63
64

Page 102

>หรือ=
รอยละ
20
>หรือ=
รอยละ 3

15. รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์
เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน

61
14. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเขาศึกษาตอ

ตัวชี้วัดหลัก
62

>หรือ=
รอยละ 3

>หรือ=
รอยละ
23

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ 3

>หรือ=
รอยละ
26
>หรือ=
รอยละ 3

>หรือ=
รอยละ
29

คาเปาหมาย
63
64
61-64
8. สรางกลไกดึงดูดใหคนเกง
เขามาเรียนใหมากที่สุด
โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตอง
ไดเรียนที่มหาวิทยาลัย
9. พิจารณาคาธรรมเนี ยมการ
ศึกษาใหเหมาะสมกับแตละ
สาขาวิชา โดยกํ าหนดให
สอดคลองกับการลงทุนและ
ผลตอบแทนของบัณฑิ ต

กลยุทธ

ศูนยบริการการศึกษา /
สํานักวิชา /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ศูนยบริการการศึกษา /สวน
สื่อสารองคกร /สํานักวิชา

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดหลัก

1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมือง
1. มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมิน ของ UI
มหาวิ ทยาลัยสีเขียวแหงความสุ ข (ทั้ง
GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน
ทางดานภู มิทัศน การประหยัดพลังงาน การ
กําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การ
ขนสง และการใหการศึก ษาด าน
สิ่งแวดลอม)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ไดรับการ
จัดอันดับ
ม.สีเขียว
1 ใน 17
ของ
ประเทศ

61
ไดรับการ
จัดอันดับ
ม.สีเขียว
1 ใน 13
ของ
ประเทศ

ไดรับการ
จัดอันดับ
ม.สีเขียว
1 ใน 10
ของ
ประเทศ

64

61-64
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลั ยใหมีความรม
รื่นสวยงามในระดับแนวหนาของ
มหาวิ ทยาลัยในประเทศไทย
โดยเฉพาะการพัฒนาอุ ทยาน
พฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรู
และพักผอนของนักศึกษาและ
ประชาชน
2. ปรับปรุงระบบการบํ ารุงรักษา
(Maintenance System) ทั้ง
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมให
เปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ระดับสากล
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ
น้ําใหมีประสิทธิภาพและสอด
คลองกับหลักการรีไซเคิลและเกิด
ประโยชนสูงสุด เนนใหบุคลากร
ทุกสวนมีความรูในการกําจัด ขยะที่
ถูกตองและนําน้ําเสียมาใช
ประโยชนในการรดน้ําไมดอกไม
ประดับทั่วมหาวิทยาลัย

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ไดรับการ
จัดอันดับ
ม.สีเขียว
1 ใน 15
ของ
ประเทศ

คาเปาหมาย
62
63

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

Page 103

โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ขยะอันตรายและขยะทั่วไป
/ โครงการมหาวิทยาลั ยสี
เขียว

สวนอาคารสถานที่ /สวน
ภูมสิ ถาปตยกรรมและ
สิ่งแวดลอม /โครงการ
มหาวิ ทยาลัยสีเขียว

สวนอาคารสถานที่ /สวน
ภูมิสถาปตยกรรมและ
สิ่งแวดลอม /อุทยาน
พฤกษศาสตร

ผูรับผิดชอบ

Page 104

>หรือ=
รอยละ
75

>หรือ=
รอยละ
80

61

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3. รอยละของบุคลากรที่ มีคาเฉลี่ ยความสุขตาม
เกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป
(หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง
การเงิน)

2. รอยละของนักศึกษาที่มีค าเฉลี่ยความสุขตาม
เกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป
(หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง
การเงิน)

2. นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรูอยูอ าศัย
ในมหาวิ ทยาลัยมีความสุ ข

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิ ทยาลัยสีเขียวแหง
ความสุข

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
75

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
75

>หรือ=
รอยละ
80

คาเปาหมาย
62
63

>หรือ=
รอยละ
75

>หรือ=
รอยละ
80

64

61-64
4. การจัดการจราจรภายใน
มหาวิ ทยาลัยใหเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพและการจัด ที่จอดรถ
ใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทํ าที่
จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบ
เรียบรอยไมเกะกะ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดโดยสะดวก รวมถึงให
ความสําคั ญกับการใชรถใชถนน
อยางปลอดภัย
5. เรงรัดซอมบํารุงหอพักทั้งของ
นักศึกษาและบุคลากร พรอมทั้ง
สิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใหอยูใน
สภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อให
นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยาง
มีความสุ ขในมหาวิทยาลั ย
6. สงเสริมระบบหอพักสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากรตาม
นโยบาย Residential University
โดยเฉพาะการจัดสิ่ง แวดลอมและ
ภูมิทัศนใหสงเสริมการอยูอาศั ย
โดยใหความสําคัญกั บระบบหอพัก
ใหเปนเหมือนบานที่สองของ
นักศึกษาและบุคลากร

กลยุทธ

ศูนยบริหารทรัพ ยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สวนภูมิสถาปต ยกรรมและ
สิ่งแวดลอม

สวนอาคารสถานที่ /ศูน ย
บริหารทรัพยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สวนภูมิสถาปต ยกรรมและ
สิ่งแวดลอม

สวนบริการกลาง /สวน
กิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดหลัก
61

64

61-64
7. เรงรัดการซอมบํารุงอาคาร
สถานที่ หองทดลองและ
หองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางสมบูรณ และเปน
ที่เชื่อถือตอบุคลากรภายในและตอ
ผูมาเยือน
8. เรงปรับปรุงโครงสรางความ
จําเปนพื้นฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ใชชีวิตและความเปนอยู ของ
นักศึกษา บุ คลากรและบุคคล
ภายนอกที่เ ขามาติดตองานกับ
มหาวิ ทยาลัย
9. เสริมสรางบรรยากาศเมือง
มหาวิ ทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาและ
บุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยูใน
มหาวิ ทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหครบถวนเหมือน
ชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับ
การเปน Residential University
10. รวมมือ และสงเสริมชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ชุมชนการคารอบมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามแนวคิดเมือง
มหาวิ ทยาลัย

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

คาเปาหมาย
62
63

Page 105

ศูนยบริหารทรัพ ยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สวนกิจการนักศึกษา

ศูนยบริหารทรัพ ยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สวนอาคารสถานที่

สวนอาคารสถานที่ /สวน
ภูมิสถาปตยกรรมและ
สิ่งแวดลอม /สวนกิจการ
นักศึกษา /สวนทรัพยากร
มนุษย และองคกร /หนวย
งานที่เกี่ยวของ

สวนอาคารสถานที่ /ศูน ย
เครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /ศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัล /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
รอยละ
80

5. รอยละของบุคลากรที่ มีความเข าใจและมีสวน
รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

Page 106

>หรือ=
รอยละ
80

4. รอยละของนักศึกษาที่มีค วามเขาใจและมีสวน
รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

4. มีการสรางความรูความเข าใจด านการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับ
นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ

61

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

คาเปาหมาย
62
63

>หรือ=
รอยละ
80

>หรือ=
รอยละ
80

64

61-64

ผูรับผิดชอบ

11. มีการอนุรักษพลังงาน
โครงการมหาวิทยาลัยสี
โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร
เขียว /สวนอาคารสถานที่ /
ใหมโดยมุงเนนการอนุรักษ
สวนกิจการนักศึกษา /
พลังงานและใหความสํ าคัญกับการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงให
การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกนักศึกษาเพื่อ
ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยจัดให มีวิชาการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเปนวิชาเสริม
พื้นฐานที่นักศึก ษาทุกสาขาวิชา
ตองเรียน

กลยุทธ

>หรือ=
15 แหง

>หรือ=
15
โครงการ/
กิจกรรม

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน
และเครือขายอุด มศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย
การเรียนการสอนและอื่นๆ

2. มีเครือข ายภายนอกใหค วามรวมมือ และ
สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับ 3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
เครือขายทั้งในและตางประเทศ
เครือขายภายนอก

>หรือ=
10,000
คน

61
1. จํานวนประชาชนที่เข าถึงหลักสูตร/แหลง
เรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long
learning

ตัวชี้วัดหลัก

1. มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและ
เขมแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
15
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
15 แหง

>หรือ=
10,000
คน

>หรือ=
15
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
15 แหง

>หรือ=
10,000
คน

1. เสริมสรางความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็ง ทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น
>หรือ= 2. จัดประชุมวิชาการระดับ
60 แหง นานาชาติ และระดับชาติ เพื่อ
เปนเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางนักวิจัยและ
ผูสนใจ โดยจัดใหมีก ารประกวด
ผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเผยแพรใน
วารสารวิชาการของ
มหาวิ ทยาลัย
>หรือ= 3. เสริมสรางเครือขาย
60
ความสัมพันธกับหนวยงาน
โครงการ/ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
กิจกรรม เครือขายอุดมศึก ษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อ
รวมกันพัฒนาใหเกิดความ
กาวหนาทั้งดานการเรียนการ
สอน การวิจัยและอื่นๆ

>หรือ=
40,000
คน

61-64

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
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สํานักวิชา /ศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ /
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
ศูนยบริการวิชาการ /
อุทยานวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /ศูนยกิจการ
นานาชาติ /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
สํานักวิชา

ศูนยบริการวิชาการ /สํ านัก
วิชา /หนวยใหบริการ
วิชาการ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
15
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
15 แหง

>หรือ=
10,000
คน

62

คาเปาหมาย
63
64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5

7. รอยละของอาจารย และบุคลากร
แลกเปลี่ยนตอจํานวนอาจารยและบุคลากร
ทั้งหมด

>หรือ=
8
โครงการ/
กิจกรรม

รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5

>หรือ=
7
โครงการ/
กิจกรรม

6. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํ านวน
นักศึกษาทั้งหมด

>หรือ=
6
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
15 เรื่อง

>หรือ=
5
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
15 เรื่อง

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
ศิษยเกา

>หรือ=
15 เรื่อง

62

>หรือ=
15 เรื่อง

61

คาเปาหมาย
63
64

4. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํา
รวมกับเครือขายภายนอก

ตัวชี้วัดหลัก

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>หรือ=
26
โครงการ/
กิจกรรม

>หรือ=
60 เรื่อง

61-64

4. เสริมสรางความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยและ
สมาคมนักศึกษาเกาของ
มหาวิ ทยาลัย ทั้งในทางวิชาการ
และการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบความตองการของ
ศิษยเกาที่อยูในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่
ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลั ย
5. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คณาจารยและบุคลากร
(Student & Staff Mobility)
กับสถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการทั้งในและ
ตางประเทศ

กลยุทธ

ศูนยกิจการนานาชาติ /ศูน ย
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สํานักวิชา /หนวย
งานที่เกี่ยวของ

สวนกิจการนักศึกษา /
สํานักวิชา

ผูรับผิดชอบ

4. มีการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับ
หนวยงานภายนอกทุกภาคสวน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

9. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก

8. รอยละของสัญญาตาม MOU ที่Active
เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาให
มวล.

ตัวชี้วัดหลัก

>หรือ=
60
ลานบาท

รอยละ
90

61

>หรือ=
80
ลานบาท

รอยละ
95

>หรือ=
90
ลานบาท

รอยละ
95

>หรือ=
300
ลานบาท

61-64

ผูรับผิดชอบ
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6. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจาก
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร สํานักวิชา
ระหวางประเทศ

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
70
ลานบาท

รอยละ
90

62

คาเปาหมาย
63
64
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4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับ
ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตั วแปร

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

6
เรื่อง

62

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>หรือ=
2
ลานบาท
>หรือ=
รอยละ
5

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3. มีการวางแผนและบริหารจัดการ
สินทรัพยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

3. รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพย
ตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

>หรือ=
2
ลานบาท
>หรือ=
รอยละ
5

2. มูลคาเชิงพาณิชย ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

2. มีสินทรัพยที่สรางมูลคาและคุณค า
เพิ่มขึ้น

6
เรื่อง

1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบตั ร

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง
และแขง ขันได

61

ตัวชี้วัดหลัก

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>หรือ=
2
ลานบาท
>หรือ=
รอยละ
5

6
เรื่อง

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>หรือ=
2
ลานบาท
>หรือ=
รอยละ
5

6
เรื่อง

คาเปาหมาย
63
64

>หรือ=
8
ลานบาท

24
เรื่อง

61-64

2. จัดทํ าโครงการและแผนการ
พัฒนามหาวิ ทยาลัยให
สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงจัด ทํา
แผนแมบทในการใชประโยชน
จากที่ดิน ของมหาวิทยาลัยอย าง
ชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิ จัยและ
จัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อ
เปนรายไดสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต
3. แสวงหาแหลงเงินทุนจาก
การบริจาคและการบริหาร
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อ

1. แสวงหารายไดจากลิขสิ ทธิ์
หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ
นําไปตอยอดเพื่อผลประโยชน
ทางธุรกิจในอนาคต

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน

สวนการเงินและบัญชี /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ศูนยบริหารทรัพ ยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

อุทยานวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /สํานักวิชา /
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /
สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ

ผูรับผิดชอบ

4. มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อ
สรางรายไดเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
อางอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ
ตลาดทุน
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน
หรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่ม
ใหกับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหลัก

>หรือ=
1
โครงการ

61
>หรือ=
1
โครงการ

>หรือ=
1
โครงการ

>หรือ=
4
โครงการ

61-64
สรางโอกาสใหมๆ ใหกับ
มหาวิ ทยาลัย
4. ใชนโยบายหุนสวนภาครัฐ
และเอกชน (Public Private
Partnership) เพื่อสงเสริมให
เอกชนเขารวมลงทุนกับ
มหาวิ ทยาลัยในการสราง
ศูนยบริการนักศึกษาตาม
แนวคิดของเมืองมหาวิ ทยาลัย

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
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ศูนยบริหารทรัพ ยสิน
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

>หรือ=
1
โครงการ

62

คาเปาหมาย
63
64

Page 112

5
เรื่อง

1
หลักสูตร

2. จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือ
จํานวนการให บริการวิชาการทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ

61
1. จํานวนผลงานวิจัยด านการ
รักษาพยาบาล/วิ ทยาศาสตรการแพทย ที่
สามารถนํ าไปใชประโยชน

ตัวชี้วัดหลัก

1
หลักสูตร

5
เรื่อง

1
หลักสูตร

6
เรื่อง

คาเปาหมาย
62
63

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. ศูนยก ารแพทยมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใตเพื่อ
ความเปนเลิศสูสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1
หลักสูตร

6
เรื่อง

64

4
หลักสูตร

22
เรื่อง

61-64
1. สรางความรวมมือกับทุกภาค
สวนทั้งในและตางประเทศเพื่อ
แสวงหาบุคลากร องคความรู
เทคโนโลยี และนําเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาให บริการใน
ศูนยการแพทย รวมถึงจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเครื่องมือทาง
การแพทยเพื่อให บริการทาง
การแพทย ที่ทันสมั ย
2. มุงเนนการศึกษาป ญหา
สุขภาพในพื้นที่ (Area-based
research) ที่เนน long term
follow up เพื่อสรางนวัตกรรม
และเปนตนแบบในระดับ
นานาชาติ
3. มีการบูรณาการการวิจัยทาง
การแพทย ของวิทยาศาสตร
สุขภาพรวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน
โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุ
ศาสตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ /สํานักวิช าดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ /
ศูนยบริการวิชาการ /
โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ

ศูนยบริการวิชาการ /สํ านัก
วิชาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ /โรงพยาบาลศูน ย
การแพทย มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ /สํานักวิช าดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพืน้ ที่ภาคใต

2. ศูนยก ารแพทยเปดใหบริการแก
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
> หรือ=
15,000
คน

รอยละ
80

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

61
3. จํานวนผูเขารับบริก ารศูนยการแพทย

ตัวชี้วัดหลัก

รอยละ
80

> หรือ=
90,000
คน

รอยละ
80

> หรือ=
120,000
คน

64
> หรือ=
255,000
คน

61-64
4. เรงรัดโครงการกอสรางอาคาร
ศูนยการแพทยพรอมระบบ
สาธารณูปการ รวมถึงการ
กําหนดแผนการดํ าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ
ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและ
วัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว
5. มีโครงสรางการบริหาร
โรงพยาบาลที่สามารถรวมกัน
กํากับดูแลโดยสํานักวิช าทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพและศูนย
การแพทย โดยกําหนด
ภาระหนาที่ การสอน การวิจัย
และการใหบริการทางคลินิก
และกําหนดสัดสวนคาตอบแทน
ของทั้งสามฝาย (ผูปฏิ บัติ ศูน ย
การแพทย และสํานักวิชา)
รวมถึงมีระบบกลไกในการ
ประเมินภาระงานอย างเหมาะสม
และสามารถใหบริการทางคลินิก
ไดในวันทําการ โดยไดรับ
คาตอบแทน
6. สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

Page 113

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สวนอาคารสถานที่ /
โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รอยละ
80

> หรือ=
30,000
คน

คาเปาหมาย
62
63

Page 114

N/A

N/A

6. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ

7. จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ผลิตได

รอยละ
5

61
5. รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่
ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตัวชี้วัดหลัก

N/A

N/A

รอยละ
10

412 คน

1 ศูนย

รอยละ
10

คาเปาหมาย
62
63

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากร
ทางการแพทย

3. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิ ทยาศาสตรสุขภาพและองค
ความรูทางการแพทย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

819 คน

2 ศูนย

รอยละ
10

64
พัฒนาการใหบริการ
7. สงเสริมใหศูนยการแพทยเปน
แหลงเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนและ
ทางการแพทย รวมถึงติดตอ
สมาคมแพทยไทยในอเมริกาและ
ในตางประเทศใหมาชวยงานศูน ย
การแพทยอีก ทางหนึ่ง
3 ศูนย 8. จัดตั้ง Excellent center 1)
ดานมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 3) เวชศาสตรผูสูงวัย
และการดูแลผูปวยแบบประคับ
ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม
5) Traveling medicine (รวม
การบูรณาการทางการแพทย
ภาษา การทองเที่ ยว ระบบการ
เคลื่อนยาย ขนสง เปนตน)
1,231 คน 9. มุงเนนการบูรณาการงานการ
วิจัย การเรียนการสอนและการ
ใหบริการการรักษา โดยมี แหลง
ปฏิบัติการทางการวิจัยและฝาย
ใหบริการการศึกษาวิจัยภายใต
โครงสรางของศูนยการแพทย
(Teaching and research

61-64

กลยุทธ

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ /สถาบันวิ จัย
วิทยาการสุขภาพ /หนวย
งานที่เกี่ยวของ

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ /สถาบันวิ จัย
วิทยาการสุขภาพ /หนวย
งานที่เกี่ยวของ

โรงพยาบาลศูนยก ารแพทย
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดาน
การแพทย ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่
กําหนด

ตัวชี้วัดหลัก

รอยละ
100

61

รอยละ
100

รอยละ
100

64

61-64
hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่
แตกตางจากโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รอยละ
100

คาเปาหมาย
62
63

Page 115

ผูรับผิดชอบ
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รอยละ
80

รอยละ
85

15
โครงการ/
กิจกรรม

40
รายการ/
รางวัล

รอยละ
80

รอยละ
90

20
โครงการ/
กิจกรรม

45
รายการ/
รางวัล

คาเปาหมาย
62
63

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รอยละ
80

รอยละ
80

3. รอยละของนักศึกษาที่เข ารวมโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอ จํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

3. มีอาคารสถานที่ และอุปกรณการเรียน
การสอนดานกีฬาและสุขภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน

10
โครงการ/
กิจกรรม

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนให
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน

2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพของนักศึก ษาอยางทั่วถึง

35
รายการ
/รางวัล

61
1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดาน
กีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข ารวมหรือ
ไดรับ

ตัวชี้วัดหลัก

1. นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการ
แขง ขันดานกีฬ าและสุขภาพเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ

รอยละ
80

รอยละ
90

25
โครงการ/
กิจกรรม

50
รายการ/
รางวัล

64

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
อุปกรณการเรียนการสอนดาน
การกีฬาและสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน

1. พัฒนานักศึกษาเข าสูการ
แขง ขันทั้งกีฬาภายในและ
ภายนอกมหาวิ ทยาลัย รวมถึง
สรางความรวมมือด านการกีฬ า
และสุขภาพกับหน วยงาน
ภายนอก
70
2. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและ
โครงการ/ สุขภาพของสํานักวิช า องคการ
กิจกรรม นักศึกษา สภานักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา โดยใหนักศึก ษา
เขารวมกิจกรรมอย างทั่วถึงทั้ง
เพื่อสุขภาพและการฝกฝนให
นักศึกษามี จิตใจเปนนักกีฬาและ
เปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

170
รายการ
/รางวัล

61-64

กลยุทธ

สวนกิจการนักศึกษา /สวน
อาคารสถานที่ /ศูน ยบริหาร
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลั ย
ลักษณ

สวนกิจการนักศึกษา /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ /สํานักวิช าอื่นๆ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สวนกิจการนักศึกษา /
สํานักวิชาดานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ /สํานักวิช าอื่นๆ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

4. มีการขยายโอกาสการศึกษาสํ าหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานกีฬ า

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
5. จํานวนนักศึกษาเขาใหมที่มี
ความสามารถพิเศษดานกีฬ า

ตัวชี้วัดหลัก
10 คน

61
20 คน

25 คน

64
70 คน

61-64
4. รับนักศึกษาที่มีค วามสามารถ
พิเศษดานกีฬาเพื่อ ขยายโอกาส
ทางการศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น

กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

Page 117

ศูนยบริการการศึกษา /สวน
กิจการนักศึกษา /สวน
สื่อสารองคกร /สํานักวิชา

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

15 คน

คาเปาหมาย
62
63

Page 118

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ปฯ
ข รายชื่อผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ
ค ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 20 ป กับยุทธศาสตรชาติและ
แผนระดับตางๆ
ง แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Page 119

Page 120

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Page 121

Page 122

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

รายชื่อผูมีสวนรวมในการระดมความคิดและจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
สังกัด/หนวยงาน
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน
นายกสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.โกวิทย โปษยานนท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อานันท กาญจนพันธุ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
นายรุจาธิตย สุชาโต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
จากภาคใต
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
จากภาคใต
ศ.นพ.สุทศั น ฟูเจริญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย
เสนอแตงตั้ง
นายธีระชัย เชมนะสิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย
เสนอแตงตั้ง
ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย
เสนอแตงตั้ง
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน
กรรมการซึ่งเลือกจาก สภา
สภามหาวิทยาลัย
วิชาการ /รองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา /คณบดี
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร
ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต
กรรมการซึ่งเลือก
สภามหาวิทยาลัย
จากสภาวิชาการ /คณบดี
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
ผศ.ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
กรรมการซึ่งเลือกจาก
สภามหาวิทยาลัย
คณาจารยประจํา/รอง
อธิการบดีฝายบริหาร /
คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ที่
ชื่อ-สกุล
14 รศ.ดร.ชิตณรงค ศิรสิ ถิตกุล

15 ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
16 ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ
17 รศ. ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด

18 อาจารย ดร.เลิศชาย ศิริชัย
19 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด

20 นพ.จรัส จันทรตระกูล

21 ผศ.ดร.นคร กกแกว

22 อาจารย ดร.ไพโรจน นวลนุม
23 อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ
24 อาจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ
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ตําแหนง
กรรมการซึ่งเลือกจาก
คณาจารยประจํา /รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการสังคม
กรรมการซึ่งเลือกจาก
คณาจารยประจํา /ผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยสิน
รองอธิการบดีฝายวางแผน
และยุทธศาสตรการพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และกิจการตางประเทศ /
คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตร
และนิติศาสตร
รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา (อดีต)
รองอธิการบดีฝายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย /
ผูอํานวยการศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผูช วยอธิการบดีฝายศูนย
การแพทย (อดีต) /
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ศูนยการแพทย
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร
สถานที่และโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (อดีต)
ผูชวยอธิการบดีฝายชุมชน
และประชาสังคม
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสาร
องคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สังกัด/หนวยงาน
สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย
สํานักผูบริหาร
สํานักผูบริหาร

สํานักผูบริหาร
สํานักผูบริหาร

สํานักผูบริหาร

สํานักผูบริหาร

สํานักผูบริหาร
สํานักผูบริหาร
สํานักผูบริหาร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
สถานที่และโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

สังกัด/หนวยงาน

25 อาจารยนรากร สุวรรณโชติ
26 ผศ.ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข

ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา สํานักผูบริหาร

27 ผศ.ดร.เสนห รุจิวรรณ
28 รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ

คณบดี
คณบดี

29 อาจารยนรารักษ สมบัติทอง

คณบดี

คณบดี (อดีต)

30 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต
31 รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง
32
33
34
35
36
37

คณบดี
คณบดี/คณะทํางานขับ
เคลื่อนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
อาจารย ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ
คณบดี
อาจารย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ เพชรชวย
คณบดี
ผศ.ดร.นิพ นธ ทิพยศรีนิมิต
คณบดี
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ
คณบดี
อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง ผูอํานวยการ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผูอํานวยการ

38 รศ.ดร.วาริน อินทนา

รองผูอํานวยการ (อดีต)

39
40
41
42

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ (อดีต)
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

อาจารย ดร.อรรถโส ขําวิจิตร
อาจารย ดร.วันสุรีย พรหมภัทร
ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน
ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ

43 รศ.ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ

ผูอํานวยการ

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร
สํานักวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
สํานักวิชาสหเวชศาสตร
สํานักวิชาเภสัชศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาศิลปศาสตร
สํานักวิชาการจัดการ
ศูนยบริการการศึกษา
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม
อาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ที่
ชื่อ-สกุล
44 นายทวีศักดิ์ รัตนวงศเดช

ตําแหนง
หัวหนาสวน

45 นางจุฑารัตน ธานีรัตน
46 นายสิทธิชัย พนิตอังกูร

หัวหนาสวน
หัวหนาสวน

47 นายพิพัฒนพันธุ สุวรรณอักษร
48 อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย

หัวหนาสวน
ผูกํากับดูแล

49 นางสาวจิตตนา หนูณะ
50 นายอวยพร เรืองศรี

หัวหนาสวน
รองผูอํานวยการ

51
52
53
54
55

ผูกํากับดูแลฝายภายใน
หัวหนาสวน
รักษาการแทนหัวหนาสวน
หัวหนาหนวย (อดีต)
หัวหนาหนวย (อดีต) /
หัวหนาสวน

อาจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นายปยวัชน คงอินทร
นายประพาส ศรีวิลัย
นางจิราพร อรชร
นายนิรันดร จินดานาค

56 นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค

หัวหนาสํานักงาน

57 ผศ.ดร.นิยม กําลังดี

ผูอํานวยการ

58 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

ผูอํานวยการ (อดีต)

59 อาจารย ดร.ปยะพงค โชติพันธ

ผูกํากับดูแล (อดีต)

60 ดร.นันทพงศ หมิแหละหมัน

ผูจัดการ (อดีต)

61 นายอุทัย แกลวกลา

ผูจัดการ
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สังกัด/หนวยงาน
สวนทรัพยากรมนุษย
และองคกร
สวนการเงินและบัญชี
สวนอํานวยการและสาร
บรรณ
สวนพัสดุ
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนสื่อสารองคกร
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน
ศูนยกิจการนานาชาติ
สวนกิจการนักศึกษา
สวนอาคารสถานที่
หนวยตรวจสอบภายใน
หนวยพัฒนาองคกร/
สวนภูมิสถาปตยกรรม
และสิ่งแวดลอม
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
โครงการอุทยานการ
เรียนรูวิทยาศาสตรฯ
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร
โครงการศูนยกีฬาและ
สุขภาพ
โครงการชุมชนสาธิต
วลัยลักษณพัฒนาฯ

ที่
ชื่อ-สกุล
62 อาจารย ดร.ผานิตย คุมฮิ้น

ตําแหนง
ผูอํานวยการ

63 ดร.วีรพงศ โชติชวย

หัวหนา

64 นางสาวนันทกาญจน บุญชวย

หัวหนาสํานักงาน

65 นายประชา มงคล

ผูจัดการ

66 อาจารย ดร. เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
67 นายสตาร ดรุมาศ
68 อาจารย ดร.สุรยิ ัน เต็งใหญ

ผูจัดการ
หัวหนาฝาย
ผูจัดการ

69 อาจารย ดร.ประภัสสร คลังสิน
70 อาจารย ดร.วิยดา กวานเหีย น

หัวหนา
หัวหนา

71 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ

ผูกํากับดูแล

72 นางสาวอรพินท ไชยพงศ

ผูกํากับดูแล

73
74
75
76
77
78
79

ผูกํากับดูแล
รองคณบดี
อาจารย
อาจารย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผศ.ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน
อาจารยสุนทร บุญแกว
อาจารยสุวัจนา ธรรมโชติ
นางเรวดี คองประชุม
นางสาวมยุรา เรืองประเสริฐ
นางสาวสายฝน จิตนุพงศ

สังกัด/หนวยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ
โครงการมหาวิทยาลัย
สีเขียว
โรงพยาบาลศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรือนวลัย
ศูนยสมารทฟารม
สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน (อาศรมยา
วลัยลักษณ)
คลินิกกายภาพบําบัด
ศูนยบริการเทคนิค
การแพทย
ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จังหวัดสุราษฎรธานี
หนวยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรุงเทพมหานคร
หนวยงานชวยนักบริหาร
สํานักวิชาเภสัชศาสตร
สํานักวิชาการจัดการ
สํานักวิชาการจัดการ
ศูนยบริการการศึกษา
ศูนยบริการการศึกษา
อาศรมวัฒนธรรม
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ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

80 ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
81 ผศ.ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

82 นางอักษราพรรธน ชูภิรมย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

83 นางสาวณัชธธัญนพ สุกใส

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

84 รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์

88 อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี

คณะทํางานขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ /
อาจารยประจํา
คณะทํางานขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ /
อาจารยประจํา
คณะทํางานขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ /
อาจารยประจํา
คณะทํางานขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ/
อาจารยประจํา
ผูอํานวยการ

89 ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว

ผูอํานวยการ

90 ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

ผูอํานวยการ

91 อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี
92 นางสุภาวดี สารพงษ

รองคณบดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

85 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

86 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

87 รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี
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สังกัด/หนวยงาน
วลัยลักษณ
ศูนยบริหารทรัพยสิน
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร
โครงการศูนยกีฬาและ
สุขภาพ
สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตรและทรัพยากร
โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ
โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
ทันตแพทยศาสตร
โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
สัตวแพทยศาสตร
สํานักวิชาการจัดการ
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร

ที่
ชื่อ-สกุล
93 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

94 นางสาววราภรณ แหลมเพ็ชร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

95 นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

96 นางสาวนฤมล สุทธิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

97 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

98 นางฐิตารีย คลังทรัพย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

99 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

100 วาที่ร.ต.เสกมนต หมอมวิญญา

พนักงานงานธุรการ

101 นางวันเพ็ญ พันเจริญ

พนักงานงานธุรการ

102 นายณัฐพล จันทนา

นายชางเทคนิค

103 นายวีระศักดิ์ สุทธิจันทร

นายชางเทคนิค

104 นายธีรพงศ หนูปลอด
105 นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

106 นางสาวเสาวนีย โตะแจะ

พนักงานธุรการ

สังกัด/หนวยงาน
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
สวนสื่อสารองคกร
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม
(Traditional Farming) เปนการ
เกษตรสมัยใหม (Smart Farming)
2. เปลี่ยนจาก SMEs ไปสูการเปน
Smart Enterprises และ Startups
ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services
ไปสู High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทัก ษะต่ําไปสู
แรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญและ
ทักษะสูง

นโยบาย Thailand 4.0

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

7. การบริหารสินทรั พยของมหาวิทยาลัยฯ

5. การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตฝง อาว
ไทย พ.ศ.2561-2564 :
“ศูนยกลางการเกษตร การทองเที่ยว
นานาชาติ มีระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
วิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2561-2564 :
“นครแหงอารยธรรม นาอยูน าเที่ ยว
การเกษตร และอุตสาหกรรมยั่งยืน ”

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ

4. การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตฯ
8. การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงฯ

3. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
และวิทยาการสมัยใหมฯ

แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. การพัฒนาองคกรและบริหารทุน
มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

6. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกฯ

1. การพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะฯ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร 10 ดาน
1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2.การสรางความ
เปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3.การสรางความเข มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอ ยางยั่ง ยืน 4. การเติบโตที่เปน มิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่ง ยืน 5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส 8.การพัฒนาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม 9.การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ความรวมมือระหว างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป / แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2558-2561

1. ความมั่นคง
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ทางสังคม
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

วิสัยทัศน : ประเทศมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร 6 ดาน

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตางๆ

ยุทธศาสตร 2

ยุทธศาสตร 3

ยุทธศาสตร 5

ยุทธศาสตร 6

เปาประสงคมิตดิ านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร 4

ยุทธศาสตร 7

ยุทธศาสตร 8

ยุทธศาสตร 9

1. พัฒนาอาจารย/นัก
วิจัย /กลไกทํางาน

2. บุคลากรมีคุณวุฒิ
และสมรรถนะสูง

3. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพียงพอ

5. สรางความรูดาน
อนุรักษพลังงาน

6. แสวงหาความ
รวมมือภายนอก

7. แสวงหาชองทาง
ลงทุนสรางรายได

8. เปนโรงเรียนผลิต
บุคลากรการแพทย
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9. ขยายโอกาสผูมีความ
สามารถดานกีฬา

คานิยมรว ม : W A L A I L A K
แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. รับ/คัดเลือกนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคมิตติ านการพัฒนาองคกร

1. ขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปะฯ ตอบสนองชุมชน ทองถิ่น 2. บริหารจัดการงานที่รวดเร็วทันสมัย 3. ระบบการเรียนการสอนทันสมัยเปนสากล 4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลาย
5. ปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว 6. จัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขาย 7. วางแผนและบริหารสินทรัพยที่ชัดเจน 8. พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 9. อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณพรอมใชงาน

เปาประสงคมิตดิ านประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน

1. ขุมขน ทองถิน่ ไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปะฯ 2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 3. นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหม 4. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ 5. นักศึกษาและบุคลากรมีความสุข
6. เครือขายภายนอกใหความรวมมืออยางตอเนือ่ ง 7. สินทรัพยสรางมูลคาและคุณคาเพิ่มขึ้น 8. ศูนยการแพทยมวล.เปดใหบริการแกประชาชนในภาคใต 9. จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพแกนักศึกษาอยางทั่วถึง

เปาประสงคมิตดิ านคุณภาพการใหบริการ

1. ชุมชน ทองถิน่ และประเทศเขมแข็งแขงขันได 2. มวล.เปนองคกรสมรรถนะสูง 3. หลักสูตรการเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและสากล 4. บัณฑิตเปนคนดีคนเกงมีความสามารถในการแขงขัน 5. มวล.มีภาพลักษณเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 6. มวล.มีความกาวหนาและเขมแข็งทางวิชาการ 7. มวล.มีศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 8. ศูนยการแพทยมวล.สนับสนุนสังคมสุขภาวะในภาคใต 9. นักศึกษามีศักยภาพดานกีฬาและสุขภาพ

ยุทธศาสตร 1

เปาหมายสูงสุด : มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ

พันธกิจยุทธศาสตร : มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีน วัตกรรมการดําเนินงานตามพัน ธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุ ษยและสินทรัพยใหมีเอกลักษณ และศักยภาพ พรอมรองรับการ
แขง ขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงตระหนัก และใหค วามสําคั ญในการสรางสังคมสุขภาวะและองคกรแหงความสุข
บนพื้นฐานหลักการทํ างานตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน
เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล

ภาพที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร (WU Strategy Map)

ผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้กากับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

จัดทำโดย

นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนพิมพ์

150 เล่ม

ปีที่พิมพ์

พ.ศ.2560

