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สารอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 สถาบันอุดมศึกษาถือเป ็นแหล่งขุมพลัง 

ความรู ้และภูมิปัญญาของชาติ	 เพื่อร่วมสร้างสรรค์

สังคมอันดีงาม	โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 

ให ้มีความพร ้อมทั้ งด ้านวิชาการและมีจิตสํานึก 

รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ	 นอกจากน้ีพันธกิจ 

ทีส่าํคญัยิง่ประการหนึง่	คอื	การวจิยัถอืเป็นกลไกสาํคัญ

ในการพัฒนาประเทศ	ไม่ว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่	ๆ	

หรอืการแก้ปัญหาใด	ๆ 	ล้วนต้องอาศยักระบวนการวจิยั

และพฒันานวตักรรมทีจ่ะนาํไปสูท่างออกทีถู่กต้องและ

ชอบด้วยเหตุผลทั้งสิ้น		

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 (มวล.)	 เป ็น

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบในกํากับของรัฐท่ีตั้งขึ้น

โดยมีปณิธานที่แน่วแน่ในการบุกเบิก แสวงหา บ�ารุง

รักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความ

เรืองปัญญาและคุณธรรม เอื้ออ�านวยต่อความเจริญ

ของสังคมและมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง 

“คนดีและคนเก่ง”	 โดยมีการบูรณาการ	 ผสมผสาน	

และเชื่อมโยงองค์ความรู้	ศาสตร์ต่าง	ๆ	และเทคโนโลยี

เข้ากับการจัดการศึกษา	 	 ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ 

ในการพัฒนาประเทศให้เป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ	์

เพื่อสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย	 รวมท้ังยกระดับ

ขีดความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษา	 อันเป็น

วิถีที่จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่สังคม 

และประเทศชาติต่อไป		

	 แผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 ท่ีจัดทําขึ้นฉบับนี ้

นับเป็นแผนระยะยาวฉบับแรกของมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ	Reprofile	จากการ 

เป็น	“Teaching  University” เป็น “Research  

University” เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนา 

ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 แผน 

พัฒนาฉบับที่	12	และนโยบาย	Thailand	4.0	ซึ่งวาง 

เป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้คนไทยมีศักยภาพและ 

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	 

สามารถหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 

ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิมให้มีความ 

ทันสมัย	(Smart)	ยิ่งขึ้น							

	 ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธวัชชัย	 

ศุภดิษฐ์	 ผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 ส ่วนแผนงานและ 

ยุทธศาสตร์	 ผู้เกี่ยวข้องและเสียสละทุกคน	 ที่ได้ร่วม 

ผลักดัน	 ร่วมคิดร่วมทํา	 และสะท้อนมุมมองความคิด 

จนกระทั่งสามารถสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 

(พ.ศ.2561-2580)	 ที่มีประสิทธิภาพ	 และท้าทายต่อ

อนาคตของ	มวล.	เป็นอย่างยิ่ง																																																																		

ด้วยความเช่ือม่ัน																															

     

                        

(ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ		ธํารงธัญวงศ์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
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ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ในเดือนกันยายน		2560		สภามหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบแผน 

ยุทธศาสตร์	20	ปี	ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	(มวล.)	 

เพื่อใช้ดําเนินงานในช่วงปี	 พ.ศ.2561-2580	 แผน

ยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 ฉบับนี้	 กําหนดทิศทางการพัฒนา	 

มวล.	 ให้ตอบสนองทิศทางการบริหารและพัฒนา 

ประเทศ	 ตลอดจนรองรับสภาพแวดล้อมและการ 

เปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิข้ึนท้ังภายในและภายนอก

องค์กร		

	 ทิศทางแผนยุทธศาสตร์	 20	ปี	 ฉบับนี้	 มวล.	 

ได้วางเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็น	 “มหาวิทยาลัยวิจัย

สมบูรณ์แบบชั้นน�าของประเทศ”	ภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาที่สําคัญ	9	ประเด็น	กล่าวคือ		

	 1.	 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย	 

	 	 บริการวิชาการ	และการทํานุบํารุงศิลปะ 

	 	 และวัฒนธรรม	 เพื่อตอบสนองต่อการ 

	 	 พัฒนาประเทศ		

	 2.	 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์ 

	 	 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง		

	 3.		การปฏรูิปการเรยีนการสอนโดยใช้รปูแบบ 

	 	 	และวิทยาการสมัยใหม่	เพื่อมุ่งสู่ความเป็น 

	 	 	สากล		

	 4.	 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 เพื่อ 

	 	 		ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ		

	 5.	 การเสริมสร ้างภาพลักษณ์เป ็นเมือง 

	 	 มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข		

	 6.	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วย 

	 	 งาน	ภายนอก	เพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั		

	 7.	 การบรหิารสินทรพัย์ของมหาวทิยาลัย	เพือ่ 

	 	 เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ 

	 	 แข่งขัน		

	 8.	 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพ 

	 	 สูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของ 

	 	 ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้	

	 9.	 การพฒันาศักยภาพของนกัศึกษาด้านการ 

	 	 กีฬาและสุขภาพ			

	 แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	ฉบับนี้เปรียบเสมือน 

เข็มทิศนําทาง	 โดยความสําเร็จของการเดินทางไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้นั้นขึ้นกับแนวทางการดําเนินงาน		

กระบวนการขับเคล่ือนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ			

ผนวกกับความมุ่งมั่นร่วมมือของทุกคนในองค์กร	 และ

ที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้วย	 มวล.	 มุ่งหวังว่าความสําเร็จของการขับเคล่ือน

แผนยุทธศาสตร์	 20	ปี	 (พ.ศ.2561-2580)	 ฉบับนี้	 จะ

มีส่วนสนับสนุนและสร้างประโยชน์แก่ประชาคม	มวล.	

ชุมชนรายรอบ	 รวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และ

ประเทศให้มีความเข้มแข็ง	 ยั่งยืน	 และมีความสามารถ 

ในการแข่งขันกับนานาประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในระดับ

ภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก		สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 

มวล.ที่วางไว้	คือ		“เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่ง

เรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” 

                                                             

              

(ศาสตราจารย์		ดร.ธวัชชัย		ศุภดิษฐ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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 พันธกิจก่อตั้ง (Founding Mission)

 1.	 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มี 

มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ																																																					

	 2.		ดําเนินการศึกษา	ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา 

องค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการ 

ผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ		เพื่อความสามารถ 

ในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

	 3.	 ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในด้านการให้คาํปรกึษาแนะนาํ		 

การวิจัยและพัฒนา		การทดสอบ		การสํารวจ		รวมทั้ง 

การฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีที่จําเป็นและเหมาะสม	 เพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

	 4.	 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันเป็น 

จารตีประเพณ	ีรวมทัง้ศลิปะบรสิทุธิแ์ละศลิปะประยกุต์	 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน	 	 และเป็น 

แบบอย่างที่ดีของสังคมในอนาคต 

พนัธกจิยทุธศาสตร์ (Strategic Mission)

	 มุ ่งสร ้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับ

สากลในทุกสาขาวิชาชีพ	 มีนวัตกรรมการดําเนินงาน

ตามพันธกิจท่ีทันสมัย	 พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ 

ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ	พร้อมรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก	 โดย 

สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	รวมถึงตระหนักและ 

ให้ความสําคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กร 

แห่งความสุข	 บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง

จริยธรรม	การมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	การยึดหลัก

การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	การรบัผดิชอบต่อภารกจิ

และสังคม	และความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร	และเป็น

องค์กรทีม่ศีกัยภาพในการพึง่พาตนเองได้สูง	บรหิารงาน

ด้วยทีมบริหารที่เข้มแข็ง	 มีวิสัยทัศน์	 พัฒนาไปสู่ความ

เป็นเลิศทางการบริหารจัดการ

 เป็นแหล่งเรียนรู ้	 หมายถึง	 มหาวิทยาลัย		

เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ	 มีบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ	 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการทั้งในระบบ	นอก

ระบบและตามอัธยาศัย	 และเป็นแหล่งองค์ความรู ้

และการพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ

 เป ็นหลักในถ่ิน	 	 หมายถึง	 ผลผลิตของ 

มหาวิทยาลัยมุ ่งสนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

รองรับการพัฒนาในภาคใต้ตอนบน	 (ชุมพร	 ระนอง			 

สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต)	และ 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 

และสมดุล	 เป็นแหล่งอ้างอิงและสนับสนุนความรู้และ 

ปัญญาในการพฒันาแก่ท้องถิน่	และการชีนํ้าการพฒันา 

ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองด้วยหลักปรัชญา 

ทางการศึกษา	 และความเป็นอิสระทางวิชาการอย่างม ี

ความรับผิดชอบ

 เป็นเลิศสู่สากล		หมายถึง	การจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานสากล	 มหาวิทยาลัยมี

ผลงานในระดับนานาชาติ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับ

นานาชาติและได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม

ระบบมาตรฐานสากลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ปณิธาน (Determination)

	 มหาวทิยาลยัมจีดุมุง่หมายหลกัในการบุกเบกิ

แสวงหา	 บํารุงรักษา	 และถ่ายทอดความรู ้ 	 เพื่อ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ		อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล

ให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม	 	 เอื้ออํานวย 

ต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ	 มุ่งสร้าง

บัณฑิตให้เป็นทั้ง	“คนดีและคนเก่ง”	โดยเน้น

	 1.	 ความเป็นคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมือง 

และพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยรู้รอบ	 	 และมี

ทัศนะที่กว้างไกล

	 2.	 ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษา 

ลึกซึ้งและประยุกต ์ไปสู ่การปฏิบัติงานได ้อย ่างม ี

ประสิทธิภาพ

	 3.	 ความเป ็น	 “ศึกษิต”	 ที่มีมโนธรรม			 

คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ	 	 สามารถดํารงชีวิตและ 

ดํารงอยู่ในสังคมได้ดี

 วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นองค์การธรรมรัฐ  

 เป็นแหล่งเรียนรู้  

 เป็นหลักในถิ่น   

 เป็นเลิศสู่สากล

						 คํานิยามวิสัยทัศน์

      เป็นองค์การธรรมรฐั		หมายถงึ	มหาวทิยาลัย

มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล	 คือ	 การ

มีนิติธรรมในการดําเนินงาน	 การยึดหลักคุณธรรม
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	 การสร้างสรรค์สิง่ใหม่ (Creativity)	หมายถงึ 

การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ปรับปรุงและพัฒนา 

วิธีการหรือกระบวนการทํางานให้สามารถตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิด 

ประโยชน์กับหน่วยงาน	องค์กร	และสังคม

	 การบริการท่ีดี (Service  Mind)	 หมายถึง	 

ความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการที่ดีและ 

มีคุณภาพ	 สามารถวิเคราะห์และประเมินได้ว่าผู ้รับ	 

บรกิารของตนต้องการอะไรและปฏบิตังิานให้สอดคล้อง 

กับความต้องการเพื่อสร้างความประทับใจ	 รวมทั้งการ 

รับฟังข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ 

ได้อย่างมีประสิทธิผลและเหนือความคาดหมาย

	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communi-

cation  Skill)		หมายถึง	ความสามารถในการสื่อความ

หรือถ่ายทอดความคิดและข้อมูลโดยการพูด	การเขียน	

ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสื่อสารต่าง	ๆ	 ได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์	 ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายงานที่ต้องการ

	 การท�างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง 

ทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ 

ได้เป็นอย่างดี	 	 ให้ความร่วมมือและยอมรับความ 

คิดเห็นของผู ้อื่น	 	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทีมงาน	 	 วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม 

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของทีม	แสดงบทบาทของตน 

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

     

 เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)   

 “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ

ชั้นน�าของประเทศ”

						 คํานิยามเป้าหมายสูงสุด

      มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)   

หมายถึง	 มหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับการสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่	 โดยอาศัยกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ 

การวิจัยในการถ่ายทอดความรู้และการผลิตบัณฑิต 

มุ่งเน้นการวิจัยเป็นหลัก	 มีความเป็นเลิศในการวิจัย 

ของสาขาท่ีหลากหลายเพียงพอ	 และมีผลงานวิจัยเป็น

ที่ประจักษ์

 มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ	 (Compre-

hensive University)	 หมายถึง	 มหาวิทยาลัยที่จัด 

การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 โดยได้พัฒนาสภาพ

แวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย	 (Residential	 

University)	ท่ีมรีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบครบวงจร	รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น	ๆ

 มหาวิทยาลัยชั้นน�าหรือแนวหน้า (World 

Class University)	หมายถงึ	มหาวทิยาลยัทีม่คีณาจารย์

และนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นจํานวนมาก	 มีจํานวน 

ทนุและทรพัยากรมากพอสาํหรบัการสร้างโครงสร้างพืน้ 

ฐานด้านการวิจัยระดับแนวหน้า	 มีระบบธรรมาภิบาล 

ที่เอื้อต่อการสร้างวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์และนวัตกรรม	 

ตลอดจนมคีวามคล่องตวัในด้านการตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้อง 

กับการจัดการและการใช้ทรัพยากรภายใน

 ค่านิยมร่วม (Shared Value)

W A L A I L A K

ย่อมาจากคําภาษาอังกฤษ	ดังนี้

 W  –  Wisdom		(มุ่งสู่ปัญญา)

 A – Advancement		(ลํ้าหน้าสร้างสิ่งใหม่)

 L – Loyalty	(มอบใจให้องค์กร)

 A – Altruism		(เอื้ออาทรต่อผู้อื่น) 

 I  – Integrity	(ยืนบนฐานความซื่อสัตย์)

 L – Lean		(กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า)

 A – Accountability	(ตรวจตราความรับผิดชอบ)

 K – Knowledge	Sharing	(ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน)

 อัตลักษณ์ (Identity)

 บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ 

 อุตสาหะสู้งาน  

 เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี   

 มีคุณธรรม

	 คํานิยามอัตลักษณ์

 ความรู้คู่การปฏิบัติ  (Practical 

Intelligence)	 	 	 	 หมายถึง	 ความสามารถในการนํา 

ความรู ้ที่ เป ็นเชิงทฤษฎีไปสู ่การปฏิบัติได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ

 อุตสาหะสู้งาน (Adversary Quotient) 

หมายถึง	 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง	 ๆ	 

ในทุกสถานการณ์ท่ีบัณฑิตต้องเผชิญ	 	 ไม่ว่าจะเป็น 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว	 หรือในการทํางาน 

ร่วมกับผู้อื่น	 ความอุตสาหะสู้งานเป็นคุณลักษณะที่จะ 

นําพาบัณฑิตไปสู่ความสําเร็จได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นํา 

และสมาชิกกลุ่ม	

 เก ่งด ้านศิลปศาสตร ์  (L iberal Arts  

Perpective)	 หมายถึง	 การเห็นคุณค่าของมนุษย์	 

การมีจิตใจอ่อนโยน	 มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ความเป็นมนุษย์	 มีความเข้าใจผู้อื่นมีทักษะการส่ือสาร	

เข้าใจและยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย	 และมี

ทักษะในการทํางานเป็นทีม

	 เก ่งด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  

(Science and Technology Competence)	หมายถงึ 

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เข้าใจ 

และรู้ทันพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในโลกสมัยใหม่

	 มีคุณธรรม (All Integrated with Moral)  

หมายถึง	 ความสามารถทุกด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

นั้นจะต้องบูรณาการร่วมกับคุณธรรมและศีลธรรม 

อันดีงาม	บัณฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์	เป็นศึกษิต	 

แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 การบริการที่ดี 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

 การท�างานเป็นทีม

	 คํานิยามสมรรถนะหลัก

 การมุ ่ งผลสัมฤท ธ์ิ  (Ach ievement   

Orientation) หมายถึง	 มีความตั้งใจและมุ ่งม่ัน 

ที่จะทํางานให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายขององค์กร	 	 สามารถตรวจสอบได้และ

รักษาไว้ซึ่งผลงานที่ดีอย่างสม่ําเสมอ	 โดยใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

	 1.	 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย	 

บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

	 2.	 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์ 

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

	 3.	 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช ้ 

รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่	เพือ่มุ่งสูค่วามเป็นสากล

	 4.	 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

	 5.	 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมือง 

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	

	 6.	 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วย 

งานภายนอก	เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	

	 7.	 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ	และความสามารถในการแข่งขัน	

	 8.	 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพ 

สูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ 

ภาคใต้

	 9.	 การพฒันาศักยภาพของนกัศกึษาด้านการ 

กีฬาและสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางการวิจัย บริการวิชาการ

และการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ
(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 17 ตัวชี้วัดหลัก

10 กลยุทธ์)

แผนปฏิบัติการ

เพื่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
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	 6 . 	 จั ดหลั กสู ตรการศึ กษาศิ ลปะและ 

วัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา	 โดยเฉพาะ 

การศึกษาที่เน้นการทําวิทยานิพนธ์	 เพ่ือส่งเสริมให้			 

นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

  เป้าประสงค์ที่ 4

      มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยและกลไก    

สนับสนุนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัดหลัก

	 12.	 ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

	 13.	 ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท

	 14.	 ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก

	 15.	 ร้อยละของอาจารย์ท่ีทําวิจัยต่อจํานวน

อาจารย์ประจําทั้งหมด

	 16.	 จํานวนครั้งของวารสารวิชาการที่มีการ

พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น	(ในฐานข้อมูล			

TCI/ACI/Scopus/ISI)

	 17.	 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไป

พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 กลยุทธ์

	 7.	 ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนใน 

การทํางานวจัิยและการเขยีนตํารา		รวมถงึปรบัปรุงกลไก

การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

	 8.	 เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับ

เคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการ	ผ่านกลไกสภานักวิจัย	

	 9.	 ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 

ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง	 ผ่าน

วารสาร	 ฐานข้อมูลและส่ือต่างๆ	 ที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับบริบทยุคสมัย	

	 10.	 พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย	 

ร ่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร ้างมูลค ่า เพิ่มบนฐาน 

นวัตกรรม	 โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นกลไกประสาน

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

	 2.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

     

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ด้านการพัฒนางานวิจัย

	 1.	 การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว	 และ 

อาชีพบนฐานเกษตร	 ด้วยนวัตกรรม	 การจัดการและ 

สารสนเทศ

	 2.	 การจัดการทรัพยากรน้ํา	 การอนุรักษ  ์

สิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศป่า	เขา	ทะเลและชายฝั่ง

	 3.	 การส่งเสริมสุขภาวะ	 และแก้ไขปัญหา 

สุขภาพ	ที่ส่งผลกระทบกับชุมชน

	 4.	 การขยายช่องทางธุรกิจ	 การขายสินค้า	 

การท่องเที่ยว	การพัฒนาการเกษตรและสินค้า

	 5.	 การแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 

และทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่ชุมชนบริหารจัดการเองได้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ที่ช่วยบริหารจัดการและ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค

	 6.	 โครงการจัดตั้งสภานักวิจัย	 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

	 7 . 	 โครงการพัฒนาศักยภาพการ วิ จัย	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 8.	 โครงการ”สร ้างผลงานวิชาการ”สู 	่

“ตําแหน่งทางวิชาการ”

	 9.	 โครงการสร้าง”ศูนย์ความเป็นเลิศ”สู	่

“มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการ”	

	 10.	 โครงการสร้าง”บ้าน”	 ให้	 6	 วารสาร	

วิชาการคุณภาพ

     

     

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

 ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท�านุบ�ารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1.	 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจํานวนอาจารย์ประจํา		 

ทั้งหมด

	 2.	 ร้อยละของการอ้างอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพ ์

ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต ่อจํานวน 

อาจารย์ประจําทั้งหมด

 กลยุทธ์

	 1.	ขบัเคลือ่นงานวิจยัทีต่อบสนองยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศ	 ผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศและ 

ชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง

  เป้าประสงค์ที่ 2

 ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงาน 

วิจัย บริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัดหลัก

	 3.	 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 

ที่นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา	 ชุมชน	 ท้องถ่ินจํานวน 

อาจารย์ประจําทั้งหมด

 กลยุทธ์

	 2.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง			

มหาวิทยาลัยและชุมชน	 โดยเฉพาะการวิจัยและ					 

บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

  เป้าประสงค์ที่ 3

 มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ  

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอบสนอง 

ชุมชนท้องถ่ินและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนา 

ประเทศ

     

 ตัวชี้วัดหลัก

	 4.	 จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที	่				 

ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก					

	 5.	 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู	้ 

เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ

	 6.	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ 

หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ	 ต่อ		 

ประโยชน์จากการบริการ

	 7.	 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร ่

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 8.	 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้าง		 

ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ 

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ

	 9.	 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร ่วม	 

โครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม

	 10.	 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม 

โครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ

	 11.	 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญ 

ของศิลปะและวัฒนธรรม

 กลยุทธ์

	 3.	 สร ้างเครือข ่ายและพัฒนาข ้อเสนอ 

โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ 

เชิงประเด็น	

	 4.	 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน 

การให้บริการแก่สังคม	เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้	 	 และการให้ 

บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ 

เอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 5.	เป็นศนูย์กลางของการทํานบุาํรงุ	รกัษาและ 

การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้	รวมถึงส่ง 

เสริมความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ 

การพฒันามหาวทิยาลยั		และพฒันานาฏศลิป์ของภาคใต้ 

ให้มีความยั่งยืน	 ผ่านอาศรมวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาองค์กรและบริหาร

ทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กร

สมรรถนะสูง
(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัดหลัก 

15 กลยุทธ์)

 ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการ

	 1.	 การจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 ที่ส่ง 

ผลกระทบกับชุมชน	เช่น	โรคเขตร้อน	และสารตกค้าง

	 2.	 การจัดการทรัพยากรน้ํา	 การอนุรักษ  ์

ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

	 3.	 การจัดการและส่งเสริมอาชีพบนฐาน 

เกษตรกรรม	 เช่น	 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา	 ยาง	 ปาล์ม	 และ

ไม้ผล

	 4.	การถ่ายทอดเทคโนโลยี		สนับสนุนการใช้ 

นวัตกรรมและสารสนเทศ	 เพื่อการจัดการและส่งเสริม 

ระบบสุขภาพ		การจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ระบบ 

นิเวศ		การสนับสนุนอาชีพและระบบเศรษฐกิจ

	 5.	 การจัดต้ังสํานักฝึกอบรม	 มหาวิทยาลัย				 

วลัยลักษณ์

	 6.	 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 7.	โครงการบรูณาการเสริมสร้างคณุภาพชวีติ 

ผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น	อ.ท่าศาลา

	 8.	 โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบ 

พึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่ชุมชนโมคลาน	 อําเภอท่าศาลา	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช

	 9.	โครงการวลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ

 ด้านการพัฒนางานท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

	 1.	 การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะและวัฒนธรรม

ภาคใต้	 และศึกษารูปแบบการนําเสนอศิลปะและ 

วัฒนธรรมภาคใต้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์	 เพื่อจัดตั้ง 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ในมหาวิทยาลัย

	 2.	 ฟื้นฟู	 ขุดแต่ง	 แหล่งโบราณสถานในเขต 

มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

	 3.	ร่วมมือกับสํานักวิชาต่าง	ๆ 	เพื่อสอดแทรก 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมด้านจริยธรรมและ 

คุณธรรมให้แก่นักศึกษา

	 	 	 	 	 4.	 สนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ให้ได้รับการฝึกฝนพัฒนา 

ทักษะมาตรฐานผลงานและร่วมแสดงออกเกี่ยวกับ 

ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

	 5.	 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ประชาชนสามารถนําไป 

ยกระดับเป็นวิธีคิดสําหรับการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

	 6.	 ร ่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ ่มประเทศ 

อาเซียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

ซึ่งกันและกัน

	 7.	 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาคใต้	และหอศิลปะการแสดงภาคใต้

	 8.	พัฒนาแหล่งโบราณสถานในมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นภาคใต้

	 9.	 ร ่วมมือกับสํานักวิชาและส่วนกิจการ 

นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ในมิติเชิงลึกมากขึ้น	 รวมทั้งในมิติของความคิดเชิง 

สากลด้วย

	 10.	 สนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ให้สามารถยกระดับ 

ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่เดิมให้มีความ	 

หมายสําหรับการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

	 11.	ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ ช ่ วยให ้ประชาชน 

สามารถเปิดความคิดได้กว้างถึงระดับในการเข้าใจ	 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของยุคสมัย

	 12.	 โครงการจัดสร้างภาพเสมือนโบราณ	

สถานตุมปัง	 (Augmented	 Reality	 “Toompung	

Archeological	Site”)
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	 10.	 มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของมวล.	

(Organization	 Culture	 Study)	 ให้มีความชัดเจน 

เพ่ือสร้าง	 Cultural	 Shift	 /Cultural	 Change	 และ 

ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

	 11.	 ส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการ 

กล่อมเกลาทางสังคม	 ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วน 

ร่วมของนักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และชุมชน	

(Community)	 โดยบูรณาการทุกภาคส่วน	 เพื่อ 

ต่อต้านการทุจริต	 รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน

การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	

  เป้าประสงค์ที่ 4

 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการ  

ท�างานสูงขึ้น

 ตัวชี้วัดหลัก

	 7.	 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ม	ี	 

คุณวุฒิปริญญาเอก

 8.	 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที ่

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

	 9.	คะแนนผลการดําเนินงานด้านการบริหาร 

และพัฒนาอาจารย์

	 10.	 คะแนนผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิด 

กับอาจารย์

	 11.	 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ม ี

คุณวุฒิหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น

 กลยุทธ์

	 12.	 ส ่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้ตาม 

แผนของมหาวิทยาลัย

	 13.	 	 ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตําแหน่ง 

ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย	 

โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ

	 14.	 ส่งเสริมให้สํานักวิชาและนักวิชาการ 

มีความเป ็นอิสระและเป ็นผู ้นํ า ในทางวิชาการ		 

โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้างความ 

โดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา	 รวมถึงเข้ารับการอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้วิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ	 

เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

	 15.	 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษา

ต่อตามความต้องการของหน่วยงานและได้รับการ 

อบรมท้ังสายบริหารและสายปฏิบัติการ	 ตลอดจน 

พัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ทุกระดับ

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและยทุธศาสตร์ 

การพัฒนา

	 2.		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

	 3.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ 

ต่างประเทศ

	 4.		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 

มหาวิทยาลัย

     

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	 แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร 

สําหรับบุคลากรทั่วไป	 (การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กรและการเสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร)

	 2.	 แผนพัฒนาผู้นําองค์กร	 สําหรับบุคลากร

บริหารวิชาการ	บริหารจัดการ

	 3.	 แผนพัฒนาทักษะบริหารจัดการ	 สําหรับ

บุคลากรบริหารจัดการและบุคลากรที่เตรียมความ 

พร้อมเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งบริหารจัดการ

	 4.		แผนพฒันาคณุภาพชวีติการทํางานสาํหรบั

บุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ

	 5.	 แผนพัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติ	

งานตามสายงาน	 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ	 และ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

	 6.	แผนพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก			

	 7.	โครงการบุคลากรวลัยลักษณ์	5.0	(คัดสรร 

คนดี	สร้างคนเก่ง	เป็นมืออาชีพและทํางานสําเร็จ)

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์

  เป้าประสงค์ที่ 1

 มหาวทิยาลยัได้รบัการยอมรบัให้เป็นองค์กร 

สมรรถนะสูง

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1.	 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมวล.ภาพรวมทุก 

ตัวบ่งชี้ในระดับดีมาก

	 2.	 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายในระดับสํานักวิชา/ระดับมหาวิทยาลัย 

ของมวล.ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ในระดับดีมาก

 กลยุทธ์

	 1.	 พัฒนากลไกการส่งเสริมและกํากับระบบ 

และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให ้ม ี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล

	 2.	 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้ 

เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหน่วยงานของ 

มหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ

	 3.	 ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้เป็น 

เครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได ้

อย่างทนัการ		และสามารถลดความเสีย่งได้ตามเป้าหมาย 

ของมหาวิทยาลัย

	 4.	 ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง 

กับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ในยคุของการเร่งรดัการเปลีย่นแปลง	โดยคํานงึถึงความ 

เที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด

	 5.	 ปรับปรุงข้อบังคับฯ	 ว่าด้วยการบริหาร 

งานบุคคลเพื่อให ้สอดคล ้องกับหลักการบริหาร 

บุคคลสมัยใหม่	 และส่งเสริมบุคลากรให ้มีความ 

ก ้ าวหน ้ ามีความ ม่ันคง	 และมีความสุข ในการ 

ทํางาน

   เป้าประสงค์ที่ 2

      ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

      ตัวชี้วัดหลัก

						 3.	 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้รับบริการ	

(นักศึกษา	บุคลากรและประชาชน)

      กลยุทธ์

						 6.	 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 (Par-

ticipative	 Management)	 เป็นกลไกสําคัญในการ

เสริมสร้างพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน

ของประชาคมมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย

     

  เป้าประสงค์ที่ 3

 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัย

และมุ่งเน้นผลงาน

 ตัวชี้วัดหลัก

	 4.	 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดําเนิน 

งานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80					

	 5.	 จํานวนครั้ งของการปฏิบัติงานท่ีผิด 

กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ

	 6.	จาํนวนครัง้ของการร้องเรยีนด้านการทจุรติ 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย

 กลยุทธ์

	 7.	 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสน 

เทศให ้ เป ็น เครื่ อ งมือ ในการบริหารจัดการที่ ม	ี		

ประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อนําไปสู่การเป็น	 paperless	

office

	 8.	 ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณ 

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว	 โดย 

เฉพาะการใช้งบลงทุน	 รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการ 

ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

	 9.	 ใช้ระบบ	More	 Effective	Monitoring	 

ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ให ้บรรล ุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดย 

มุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย	 (Objective)	

และแบบทีมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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	 18.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/

สัมมนาสํานักวิชา

	 19 . 	 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 20.	โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การ

บริหารงบประมาณ

	 21.	 โครงการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ให ้สอดคล ้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 22.	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่ความ	

สําเร็จ

	 23.	 โครงการผู้บริหารพบประชาคม/ประชา

สังคม

	 24.	โครงการ	Share	&	Change

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การปฏิรูปการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบและวิทยาการ

สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

สากล 

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดหลัก       

10 กลยุทธ์)

	 8.	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

	 9.		การจดัการความรู้เพือ่พฒันามหาวทิยาลยั

วลัยลักษณ์

	 10.	 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 

ของบุคลากร

	 11.	 การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่

บุคลากร

	 12.	โครงการเส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์

	 13.		Happy	University

	 14.	แผนพัฒนาผู้บริหารกลุ่ม	Talent

	 15.	Lean	Organization

	 16.	 การบริหารงานผ่านระบบสารสนเทศ	 :	

Anytime	Anywhere		(e-Office)

	 17.	การพัฒนาระบบประเมินหน่วยงาน
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CEFR	ตั้งแต่ระดับ	B2	ขึ้นไป	หรือ	TOEIC	ตั้งแต่	550	

คะแนน	ขึ้นไป

	 17.	 ร ้อยละของบัณฑิตท่ีผ่านเกณฑ์การ	 

ทดสอบภาษาไทย	(Exit	Exam)			

	 18.	 ร ้อยละของบัณฑิตท่ีผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบด้านทักษะดิจิทัล	(Exit	Exam)       

 กลยุทธ์

	 4.	 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้น 

ให้นักศึกษามีทักษะในการคิด	 การวิเคราะห์	 การ

สังเคราะห์	 การคิดนอกกรอบ	 การคิดเชิงนวัตกรรม 

และทักษะการปฏิบัติ	 รวมถึงคณาจารย์มีการพัฒนา

ทักษะและความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีต่อเนื่องและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 5.	 ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน	 โดย	 

เฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีมีความ	

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการ 

ส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา

	 6.	 วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 

ระยะยาวให ้สอดคล ้องกับการก ้ าวสู ่ การ เป ็น

มหาวทิยาลยัระดบัสากล	หรอื	World	Class	University	

โดยสร้างความเป็นนานาชาติ	 (Internationalization)	

ในด้านการผลิตบัณฑิต	 มีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาท่ีเป็นจุดเด่น 

ของประเทศและสาขาท่ีดงึดดูนกัศึกษาต่างชาต	ิรวมถงึ

จดัสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรูอ้ยู่อาศยัของนกัศกึษา

ทัดเทียมระดับสากล

	 7. 	 พัฒนาสมรรถนะและเ พ่ิมขีดความ 

สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษ	

อย่างน้อย	 15	 หน่วยกิต	 รวมถึงปฏิรูปการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการ

ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าทุกคน	 และก่อน

สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถ 

ด ้านการใช ้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด	(Exit	Exam)	  

	 8 . 	 พัฒนาสมรรถนะและเ พ่ิมขีดความ 

สามารถด้านการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา	 โดย

นักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถด้าน

การใช้ภาษาไทย		และก่อนสาํเรจ็การศกึษาต้องผ่านการ

ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด	(Exit	Exam)			

	 9.	 	 พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความ	

สามารถด้านทักษะดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 ของ 

นักศึกษา	 โดยนักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้องทดสอบ 

ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล	 และก่อนสําเร็จ 

การศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้าน 

ทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย 

กําหนด	(Exit	Exam)

     

  เป้าประสงค์ที่ 4

 มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้สมัยใหม่อย่าง 

เพียงพอและเหมาะสม  

 ตัวชี้วัดหลัก

	 19.	 คะแนนผลการดําเนินงานด ้านสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้

 กลยุทธ์

	 10.	 	 ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการ 

สอนให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการ 

ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 ทั้งปัจจัยด้าน 

ห้องสมุด	 ห้องทดลอง	 ห้องปฏิบัติการ	 และระบบ 

สารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและยทุธศาสตร์

การพัฒนา	

	 2.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่าง

ประเทศ

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	 การเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ	 

ภาษาไทย	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

      หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ ์

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1.	 ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี

	 2.	 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการ 

หลักสูตรโดยรวม	

	 3.	 ร้อยละของผลการดําเนนิงานตามตวับ่งช้ี 

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

	 4.	 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ 

ตามความต้องการของสังคมหรือตอบสนองการปฏิวัติ 

อุตสาหกรรมยุคที่	 4	 หรือตรงกับ	 Requirement	 

ระบบมาตรฐานนานาชาติ

 กลยุทธ์

	 1.	 ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ 

บัณฑิตโดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงของโลก	 โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีส่งเสริม 

นวัตกรรมและความต้องการของสังคม	 	 รวมถึง 

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชา 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับ 

สากลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 2.	 ส ่งเสริมและปรับปรุงหลักสูตรให ้มี 

ลั กษณะเป ็ นสหวิทยาการ -Dua l 	 deg ree 	 ,	 

International	 program	 ,	 English	 program	 /	 

Bi l ingual	 , 	 ความเป ็นสากลและความเป ็นผู  ้

ประกอบการ

  เป้าประสงค์ที่ 2

 นกัศกึษามทีกัษะการเรยีนรูส้มยัใหม่ทีน่�าไป

ประยุกต์ใช้ได้

 ตัวชี้วัดหลัก

	 5.	 ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบ 

ผ่าน	Exit		Exam	/ใบประกอบวิชาชีพ/	Comprehen-

sive	Exam

	 6.	 ร ้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน 

ผู้เรียนแบบ	 Formative	 Assessment	 รายหัวข้อ/			 

รายสัปดาห์

	 7.	 คะแนนผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิด 

กับนักศึกษา

	 8.	 คะแนนผลการดําเนินงานด ้านการ 

ประเมินผู้เรียน

 กลยุทธ์     

	 3.	 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง	(Formative	Assessment)	

  

  เป้าประสงค์ที่ 3

 มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็น 

สากลและส่งเสริมนวัตกรรม

 ตัวชี้วัดหลัก

	 9.	 ร้อยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรม 

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 10.	 คะแนนผลการดาํเนนิงานด้านสาระของ 

รายวิชาในหลักสูตร

	 11.	 คะแนนผลการดําเนินงานด้านการวาง 

ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

	 12.	 ร ้อยละของอาจารย ์ที่มีคุณสมบัติ	 

(Descr iptor)	 ผ ่านเกณฑ์	 UK	 Professional	 

Standards	 Framework	 ตั้งแต่ระดับ	 Associate	

Fellow	ขึ้นไป

	 13.	 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติ 

หรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

	 14.	 จํานวนผู ้เรียนที่เข ้าร ่วมการจัดการ	 

ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน	(ระบบสหกิจศึกษา)	 

มีเพิ่มขึ้น

	 15.	 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น 

นานาชาติ	 (Bilingual	 /English	program/	 Interna-

tional	program)

	 16.	 ร ้อยละของบัณฑิตที่ผ ่านเกณฑ์การ 

ทดสอบภาษาอังกฤษ	 (Exit	 Exam)	 ตามมาตรฐาน	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัดหลัก 

9 กลยุทธ์)

	 2.	 การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิต 

บัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง

	 3.		การสร้างความเข็มแข็งของการทําหน้าที่ 

อาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแล		ช่วยเหลือ 

นักศึกษา

	 4.	 การประเมินผลและปรับปรุงเกณฑ์ 

มาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต 

(ทุกหลักสูตร)

	 5 . 	 การสอบประมวลผลความรู ้ ระดับ 

ปริญญาตรี	(Exit	Exam)	สําหรับทุกสํานักวิชา

	 6.	 โครงการขยายการใช้ระบบ	 EdPEx	 ,	

CUPT-QA	&	AUN	QA												

	 7.	 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขา 

วิชา	เพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต	(ทุกหลักสูตร)	

	 8.	 โครงการพัฒนาผลการดําเนินงานด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชา

	 9.	 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน 

การจัดการเรียนการสอน								

	 10.	 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน

สอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ

	 11.	 	 โครงการพัฒนาสื่อการสอนของสํานัก

วิชา

	 12.	 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน	

ประกอบการ

	 13.		โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ

	 14.	 โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษาในต่าง

ประเทศ	(Study	Abroad)

	 15.	 จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมัธยมนานาชาต ิ

วลัยลักษณ์

	 16.	 การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็น

สากล

	 17.	 โครงการเจรจาความร่วมมือกับหน่วย	 

งานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเน้นกลุ ่มประเทศ	

อาเซียน

	 18.		โครงการพฒันาการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	(Active	

Learning)	เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

	 19.	 โครงการสนับสนุนการทําวิจัยในช้ัน 

เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู	้ 

เชิงรุก

	 20.	 โครงการจัดตั้ ง ศูนย ์ภาษาอังกฤษ			

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 21.	 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ของนักศึกษาด้านภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 และการใช้			 

ระบบสารสนเทศ

	 22.	 โครงการศูนย์ศึกษาภาษา	 วัฒนธรรม	 

และสังคมอาเซียน

	 23.	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “การ 

จัดการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผลที่เชื่อม	

โยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้	(Learning	Outcome)
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รวมถึ งมี การ นํา เสนอผลงานร ่ วมกับนัก ศึกษา 

นานาชาติ

  เป้าประสงค์ที่ 4

 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัดหลัก

	 13.	 คะแนนผลการดําเนินงานด้านการรับ

นักศึกษา

	 14.	 ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีม ี

ชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ

	 15.	 ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยัน

สิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 กลยุทธ์

	 7.	 ปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับ

นักศึกษาให้มีความหลากหลาย	 ตรงตามความต้องการ

ของหลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ประชากรของประเทศ		

	 8.	 สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียน

ให้มากที่สุด	 โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที ่

มหาวิทยาลัย

	 9.	 พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้

เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา	 โดยกําหนดให้สอดคล้อง 

กับการลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 2.		รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและยทุธศาสตร์

การพัฒนา

	 3.		รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและกิจการต่าง

ประเทศ

	 4.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

 

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	 โครงการติวความรู ้ทางวิชาการให้กับ

นักศึกษา

	 2.	 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สํานัก

วิชา

	 3.	 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ 

วิชาชีพของนักศึกษา

	 4.		โครงการพัฒนาระบบ	tutorial	class

						 5.	 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน 

ของนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนตํ่า

	 6.		โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก

	 7.		โครงการสานฝันเยาวชนสูร้ั่วมหาวทิยาลยั

	 8.		โครงการวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป	

	 9.		โครงการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาควรค่า	

“ศึกษิต”

	 10.	 โครงการบัณฑิตพร้อมใช้งาน	 (Ready	 

to	work)		

	 11.	 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสํานักวิชา

ใหม่	

	 12.		โครงการค่ายวชิาการเพ่ือประชาสมัพันธ์

หลักสูตร/สํานักวิชา

	 13.	 โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์และผลงาน

วิจัยดีเด่น

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
   เป้าประสงค์ที่ 1

      บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และม ี

ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนา 

ประเทศ     

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1.		ร้อยละของนกัศกึษาทีม่คีะแนน		passport	 

ความดี	ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

	 2.	 ร้อยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ 

มหาวิทยาลัย

 3.	 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 

ตรงสาขา

	 4.	 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา	 

ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้าง 

งานด้วยตนเองภายในระยะเวลา	1	ปี

  เป้าประสงค์ที่ 2

 ผู ้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 

บัณฑิต

 ตัวชี้วัดหลัก

	 5.	 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ 

ผู้สําเร็จการศึกษา

	 6.	 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 กลยุทธ์

	 1.	 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์ของ 

บัณฑิต	/การเป็นบัณฑิต	“คนดี”	

	 2.	 มีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ทํา 

ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

	 3.	 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็น 

ผู้ประกอบการ	โดยบรรจุรายวิชา	“การเป็นผู้ประกอบ 

การ”	ไว้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป	(Gen	Ed.)	และพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ	Thailand	4.0

   เป้าประสงค์ที่ 3

 มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม

 ตัวชี้วัดหลัก

	 7.	จาํนวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพ

ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา

	 8.	คะแนนผลการดําเนนิงานด้านการส่งเสรมิ

และพัฒนานักศึกษา

	 9.	 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียต่อรุ่น	 (พ้น

สภาพจากผลการเรียน)

	 10.	 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ

 11.		ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงาน 

ของนกัศึกษาและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

	 12.	 ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 กลยุทธ์

	 4.	 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง 

วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา	 รวมถึงส่งเสริม 

การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 

มีวินัย	 มีความรับผิดชอบ	 มีจิตสาธารณะ	 เป็นทั้ง 

“คนดีและคนเก่ง”	

	 5.	 ส ่งเสริมให ้นักศึกษาเข ้าแข ่งขันทาง 

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	 เพื่อสร้าง 

แรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู ่

ความสําเร็จ	 รู ้จักขีดความสามารถทางวิชาการเมื่อ 

เปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 

และมีเครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะทํางานร่วมกัน 

ในอนาคต

 6.	 ส ่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่ม ี

มาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ	 	 เช่น	 การจัด 

ประกวดวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญา 

เอก	 โดยการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ ่มมหาวิทยาลัย 

ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ 



[26] [27]

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ภ า พ ลั ก ษ ณ ์ เ มื อ ง

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ท้ังทางด้าน				 

ภูมิทัศน์	 การประหยัดพลังงาน	 การก�าจัดของเสีย 

และขยะ	 การจัดการน�้า	 การขนส่ง	 และการให้การ

ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1.	มวล.	มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินของ	

UI	GreenMetric	โดยมีเกณฑ์การประเมิน	6	ด้าน

 กลยุทธ์

	 1.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของ 

มหาวทิยาลยัให้มีความรม่รืน่สวยงามในระดบัแนวหนา้ 

ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย		โดยเฉพาะการพฒันา 

อุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อน 

ของนักศึกษาและประชาชน

	 2.	 ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา	 (Mainte-

nance	 	 System)	 ท้ังอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม	 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล

	 3.	 มีการจัดการของเสีย	 ขยะและน้ําให้

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิล 

และเกิดประโยชน์สูงสุด	 เน้นให้บุคลากรทุกส่วน 

มีความรู ้ในการกําจัดขยะท่ีถูกต้องและนําน้ําเสีย 

มาใช้ประโยชน์ในการรดน้ําไม้ดอกไม้ประดับท่ัว

มหาวิทยาลัย

	 4.	 การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพและการจัดท่ีจอดรถ 

ให้เป็นระเบียบ	 วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภท 

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ	 เพื่อให้สามารถ 

ใช้งานได้โดยสะดวก	 	 รวมถึงให้ความสําคัญกับการ 

ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

  เป้าประสงค์ที่ 2

 นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยใน

มหาวิทยาลัยมีความสุข

  เป้าประสงค์ที่ 3

 มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศ

เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

 ตัวชี้วัดหลัก

	 2.	 ร้อยละของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยความสุข

ตามเกณฑ์	Happinometer	ตั้งแต่	 75	คะแนนขึ้นไป	

(ไม่รวมเกณฑ์วัดสุขภาพทางการเงิน)

	 3.	 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉลี่ยความสุข

ตามเกณฑ์	Happinometer	ตั้งแต่	 75	คะแนนขึ้นไป	

(ไม่รวมเกณฑ์วัดสุขภาพทางการเงิน)

 กลยุทธ์

	 5.	 เร่งรัดซ่อมบํารุงหอพักท้ังของนักศึกษา 

และบุคลากรพร้อมท้ังสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ใน

สภาพท่ีดีโดยรวดเร็ว	 	 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมี

ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย

	 6.	 ส่งเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษา

และบุคลากรตามนโยบาย	 Residential	 University	 

โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริม

การอยู่อาศัย	 โดยให้ความสําคัญกับระบบหอพักให้ 

เป็นเหมือนบ้านที่สองของนักศึกษาและบุคลากร

	 7.	 เร ่งรัดการซ ่อมบํารุงอาคารสถานท่ี		 

ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างสมบรูณ์และเป็นทีเ่ชือ่ถอืต่อบคุลากร

ภายในและต่อผู้มาเยือน

	 8.	 เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างความจําเป็น 

พื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา	บุคลากร

และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัย

	 9.	 เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย	

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู ่ใน

มหาวิทยาลัย	 โดยสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้ 

ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง	 ซึ่งจะสอดคล้องกับการ 

เป็น	Residential	University

	 10.	 ร ่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบ 

มหาวทิยาลยั	โดยเฉพาะชมุชนการค้ารอบมหาวทิยาลยั

ให้เป็นไปตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น

เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง

ความสุข 

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดหลัก           

11 กลยุทธ์)
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 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

	 2.		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			

และภูมิทัศน์

	 2.	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

	 3.	โครงการการดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษา

หอพักในลักษณะเมืองมหาวิทยาลัย

	 4.		โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

	 5.	โครงการแนวทางการออกแบบส่วน 

หอพักและพื้นที่ใช้งานที่เก่ียวข้องในชีวิตมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษาเพื่อสอดคล้องพฤติกรรมการใช้พื้นที่

	 6.		โครงการ	5ส+สร้างสุข

	 7.		โครงการพัฒนารปูแบบ	Healthy	Workplace	

สาํหรบัหน่วยงานในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

  เป้าประสงค์ที่ 4

 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา 

บุคลากรและชุมชนรายรอบ

 ตัวชี้วัดหลัก

	 4.	 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจและ 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 5.	 ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมี

ส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์

	 11.	 มีการอนุรักษ์พลังงาน	 	 โดยเฉพาะการ

ออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน

และให้ความสําคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

รวมถึงให้การศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม	 โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป็นวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

การสร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดหลัก           

6 กลยุทธ์)
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	 2.		รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและกจิการต่าง

ประเทศ

	 3.		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	การวิ จัยและนวัตกรรมเพื่อถ ่ายทอด 

เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	 และการวิจัยภาครัฐร่วม 

เอกชนในเชิงพาณิชย์

	 2.		การจัดการความรู ้จากงานวิชาการใน 

บริบทพื้นที่ภาคใต้

	 3.	การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัย

	 4.	โครงการวิจัยมุ่งเป้า

	 5.	โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

	 6.	โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด

	 7.	โครงการวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่

ลุ่มนํ้าปากพนัง

	 8.	โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์และ

ผลงานวิจัยดีเด่น

	 9.	โครงการโอลิมปิกวิชาการ

	 10.งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ใน

อุตสาหกรรมไม้	ยางพารา	และอื่น	ๆ

	 11.	การวิจัยเรื่องกุ้ง

	 12.	การวิจัยและบริการวิชาการ	 เรื่องโลก 

ทั้งระบบ

	 13.	ฟอรั่มสังคมพหุวัฒนธรรม

	 14.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศ

	 15.	การบูรณาการทางวัฒนธรรมให้เกิดพลัง

ความร่วมมือในการพัฒนาด้านอื่น	ๆ

	 16.	บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ	(MOUs)

	 17.	สหกิจศึกษากับต่างประเทศ	และ	Study	

abroad

	 18.	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ

	 19.	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติใน 

โอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย

	 20.	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับ

นานาชาติ	เรื่อง	ASEAN	Local	Governance

	 21.	โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

เครือข่ายประวัติศาสตร์	มานุษยวิทยา	และสังคมวิทยา

ภาคใต้

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

      มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

      ตัวชี้วัดหลัก

						 1.	 จํานวนประชาชนท่ีเข ้าถึงหลักสูตร/ 

แหล่งเรียนรู ้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ	 life	 long	

Learning	

 กลยุทธ์

	 1 . 	 เสริ มสร ้ า งความร ่ วม มือระหว ่ า ง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็ง

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

  เป้าประสงค์ที่ 2

 มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

      ตัวชี้วัดหลัก

						 2.	 จํานวนหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

ชุมชน	 และเครือข่ายอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย	 การเรียนการสอน

และอื่น	ๆ

 กลยุทธ์

	 2.	 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ	 เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและ

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ	 โดยจัด 

ให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

  เป้าประสงค์ที่ 3

      มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

      ตัวชี้วัดหลัก

	 3.	 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ 

กับเครือข่ายภายนอก

	 4.	 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํา

ร่วมกับเครือข่ายภายนอก

	 5.		จาํนวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมอืกบั

ศิษย์เก่า

	 6.		ร้อยละของนกัศึกษาแลกเปลีย่นต่อจาํนวน

นักศึกษาทั้งหมด

	 7.	 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรแลก

เปลี่ยนต่อจํานวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด

	 8.	 ร้อยละของสัญญาตาม	MOU	ที่	 Active	

เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.

 กลยุทธ์

	 3.	 เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ 

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ชุมชน	 และเครือข่าย

อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อร่วมกัน

พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอน	

การวิจัยและอื่น	ๆ

 4 . 	 เสริ มสร ้ า งความร ่ วมมื อระหว ่ า ง

มหาวิทยาลยัและสมาคมนกัศกึษาเก่าของมหาวิทยาลัย	

ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย	 เพื่อ

ทราบความต้องการของศิษย์เก่าทีอ่ยู	่ในโลกการปฏบิตัิ

งานจรงิ	รวมทัง้โอกาสทีศ่ษิย์เก่าจะช่วยระดมทรพัยากร

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

	 5.	 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 คณาจารย ์

และบุคลากร	 (Student	 &	 Staff	 Mobility)	 กับ 

สถาบันการศึกษาและผู ้ประกอบการทั้ งในและ 

ต่างประเทศ

  เป้าประสงค์ที่ 4

      มกีารแสวงหาความร่วมมอืเชงิรกุกบัหน่วย

งานภายนอกทุกภาคส่วน

 ตัวชี้วัดหลัก

	 9.	จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก

 กลยุทธ์

	 6.		แสวงหาทนุวจิยัทัง้จากภาครฐั	ภาคเอกชน	

และองค์การระหว่างประเทศ	

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
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 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

      มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

และแข่งขันได้     

      ตัวชี้วัดหลัก

						 1.	 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร

						 2.	 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์

 กลยุทธ์

	 1.	 แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ	 ท่ีสามารถนําไปต่อ 

ยอดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต

  เป้าประสงค์ที่ 2

 มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น   

  เป้าประสงค์ที่ 3

 มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย ์

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัดหลัก

	 3 . 	 ร ้อยละของรายได ้จากการบริหาร

ทรัพย์สินต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย	 

(ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

	 4.	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชน ี

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง		

(Benchmark)	ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน

 กลยุทธ์

	 2.	 จัดทําโครงการและแผนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

ประเทศ	 รวมถึงจัดทําแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์

จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะ 

ทีด่นิเพือ่ประโยชน์ในการศกึษาวจิยัและจดัทาํโครงการ

เชงิธรุกจิ	เพือ่เป็นรายได้สนบัสนนุการพฒันาการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

	 3.	 แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและ

การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน	เพื่อสร้างโอกาส

ใหม่	ๆ	ให้กับมหาวิทยาลัย				

  เป้าประสงค์ที่ 4

 มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้าง

รายได้เพิ่มขึ้น

      ตัวชี้วัดหลัก

	 5.	 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน 

หรือร ่วมทุนกับภายนอกที่สร ้างรายได้เพ่ิมให้กับ

มหาวิทยาลัย

 กลยุทธ์

	 4.	 ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน	

(Public	Private	Partnership)	เพื่อส่งเสริมให้เอกชน

เข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการ

นักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย

     

      ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

	 2.	รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและยทุธศาสตร์

การพัฒนา

      ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	 การร ่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการ 

พัฒนาโครงการศูนย์การค้าเพ่ือรองรับผู้มาใช้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาด	750	เตียง

						 2.	 การร ่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการ 

พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับญาติผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

	 3.	 การร ่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการ 

พัฒนาสถานีให้บริการน้ํามันเชื้อเพลิง	 ปตท.	 ให้แก่ 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 เพ่ือลดการ 

เกิดอุบัติเหตุจากการท่ีนักศึกษาต้องไปใช้บริการเติม

นํ้ามันที่ถนนใหญ่ไกลจากพื้นที่มหาวิทยาลัย

	 4.	 การลงทุนพัฒนา	 Smart	 Farm	 ภายใน 

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 โดยการระดมทุนจาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

การบริหารสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพและความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดหลัก           

4 กลยุทธ์)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มี 

ศักยภาพสูงและเป็นเสาหลัก

ด้านสุขภาวะของประชาชนใน

พื้นที่ภาคใต้ 
(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัดหลัก           

9 กลยุทธ์)

ทรัพยากรภายนอก	 เช่น	 งบกลุ่มจังหวัด	 งบจังหวัด	

เป็นต้น

						 5.	 การสร้างความร่วมมือร่วมกับภายนอก 

ในการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

ตามโครงการพระราชดําริ

	 6.	 การระดมทุนจากทรัพยากรภายนอกใน 

การสร้างวิหารกลางน้ํา	 เพื่อเป็นท่ีสักการะของผู้ป่วย 

ญาติผู ้ป ่วย	 บุคลากร	 และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์

	 7.	 โครงการความร่วมมือ	 4	 ด้าน	 โคขุน 

ประชารัฐให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อลด 

ปัญหาเรื่องวัวในมหาวิทยาลัย

						 8.	 โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ 

ภาคใต้มาไว้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชน

	 9.	 โครงการจัดตั้งสํานักวิชาใหม่เพิ่มข้ึนอีก	 

3	สํานักวิชา

	 10.	 โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสาธิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 11.	 โครงการผสานสัมพันธ์ระหว่างวัดแสง

แรงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาเป็นวัดแสง 

แรงวลัยลักษณ์พัฒนา

	 12.	 โครงการจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาต	ิ 

โดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกจากงบประมาณแผ่นดิน 

	 13.	 โครงการจัดตั้งสถาบันตะวันออกกลาง

ศึกษา	 เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลยีเพื่อรองรับการ

เปิดหลักสูตรใหม่ต่อไป

	 14.		โครงการระบบการบริจาคของ

มหาวิทยาลัย

	 15.	 การก่อสร้างอาคารหอพัก	 อาคารที่พัก

บุคลากร	 อาคารเรียน	 อาคารสํานักงานของสํานักวิชา	 

เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
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  เป้าประสงค์ที่ 4

      มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร

ทางการแพทย์ 

      ตัวชี้วัดหลัก

	 7.	จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผลิตได้

	 8.	 ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาด้านการ

แพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

 กลยุทธ์

	 9.	 มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย	 การ

เรียนการสอนและการให้บริการการรักษา	 	 โดยมี 

แหล่งปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่ายให ้บริการ 

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้างของศูนย์การแพทย์	

(Teaching	 and	 research	 hospital)	 ซึ่งเป ็น 

โรงพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ขั้นสูงทั่วไป

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

	 2.		รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและยทุธศาสตร์

การพัฒนา

	 3.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ 

ต่างประเทศ

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

						 1.	 การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 

ขนาด	 750	 เตียง	 เพื่อเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูม	ิ 

(Tertiary	 Care)	 ในพื้นท่ีภาคใต้ในการผลิตบุคลากร 

ทางการแพทย์และให้บริการทางการแพทย์	 โดยจัดหา 

ทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดิน	 รวมท้ังการจัดหา 

ทรัพยากรภายนอกจากภาคเอกชนในส่วนอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง

	 2.	 โครงการผลิ ตผู ้ ช ่ วยพยาบาลและ 

บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์

						 3.	 การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าและปากทางเข้า 

มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

	 4.	 การสร้างสวนสาธารณะในบริเวณตรง 

ข้ามโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เพ่ือรองรับญาติผู้ป่วย 

และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

	 5.	 โครงการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์เพ่ือ 

ระดมทรัพยากร

	 6.	 การเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย	์ 

ตลอดจนห้องปฏิบัติการ	 เพ่ือรองรับการผลิตนักศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

 ศูนย ์ การแพทย ์มี ส ่ วนส� าคัญในการ 

สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อความ 

เป็นเลิศสู่สากล

 ตัวชี้วัดหลัก

	 1 . 	 จํ านวนผลงานวิจั ยด ้ านการรักษา 

พยาบาล/วิทยาศาสตร ์การแพทย ์ ท่ีสามารถนํา 

ไปใช้ประโยชน์

	 2.	 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมหรือ

จํานวนการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 กลยุทธ์

	 1.	 	 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งใน 

และต่างประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร	 องค์ความรู ้	 

เทคโนโลยี	 และนําเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงมา 

ให้บรกิารในศนูย์การแพทย์	รวมถงึจดัตัง้กองทนุพฒันา 

เคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์

ที่ทันสมัย

	 2.	 มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพื้นที่	

(Area-based	research)		ที่เน้น	long	term	follow	 

up	 เพื่อสร้างนวัตกรรมและเป็นต้นแบบในระดับ

นานาชาติ

	 3.	 มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทย ์

ของวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสหสาขาอื่น	 ๆ	 เช่น 

โรคติดเชื้อจากสัตว์สู ่คน	 วัสดุศาสตร์เพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย์	

  เป้าประสงค์ที่ 2

 ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชน

ในพื้นที่ภาคใต้

 ตัวชี้วัดหลัก

	 3.	จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์

	 4.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 กลยุทธ์

	 4.	 เร ่งรัดโครงการก่อสร ้างอาคารศูนย ์ 

การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ	 	 รวมถึงการ

กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการศูนย ์

การแพทย ์ฯ	 	 ให ้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และ

วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้

	 5.	 มีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลที ่

สามารถร ่ วมกัน กํากับดู แล โดย สํา นักวิ ชาทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์การแพทย์	 โดยกําหนด

ภาระหน้าที่	 การสอน	การวิจัย	และการให้บริการทาง

คลินิก	 และกําหนดสัดส่วนค่าตอบแทนของท้ังสาม

ฝ่าย	 (ผู้ปฏิบัติ	ศูนย์การแพทย์	และสํานักวิชา)	รวมถึง

มีระบบกลไกในการประเมินภาระงานอย่างเหมาะสม 

และสามารถให้บริการทางคลินิกได้ในวันทําการ	 

โดยได้รับค่าตอบแทน

	 6.	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

  เป้าประสงค์ที่ 3

      มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ด ้านวิทยาศาสตร ์ สุขภาพและองค ์ความรู ้ทาง 

การแพทย์

      ตัวชี้วัดหลัก

	 5.	ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับ

การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

						 6.	 จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทาการแพทย์/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 กลยุทธ์

	 7.	 ส่งเสริมให้ศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์เป็น

แหล่งที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

และทางการแพทย์	 รวมถึงติดต่อสมาคมแพทย์ไทยใน

อเมรกิาและในต่างประเทศให้มาช่วยงานศนูย์การแพทย์

อีกทางหนึ่ง

	 8.	จัดตั้ง	Excellent	center		1)	ด้านมะเร็ง	

2)	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 3)	 เวชศาสตร์ผู ้สูงวัย 

และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 4)	 ผิวหนัง 

และความงาม	 5)	 Traveling	 medicine	 รวมการ 

บูรณาการทางการแพทย์	 ภาษา	 การท่องเที่ยว	 ระบบ

การเคลื่อนย้าย	ขนส่ง	เป็นต้น)
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 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก/กลยุทธ์
  เป้าประสงค์ที่ 1

      นกัศึกษามศัีกยภาพและเข้าร่วมการแข่งขนั

ด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น

      ตัวชี้วัดหลัก

	 1.	จาํนวนรายการแข่งขนัหรอืรางวลัด้านกฬีา 

และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ

 กลยุทธ์

						 1.	พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันท้ังกีฬา 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 รวมถึงสร้างความ		 

ร ่วมมือด ้านการกีฬาและสุขภาพกับหน ่วยงาน 

ภายนอก

  เป้าประสงค์ที่ 2

      มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

ของนักศึกษาอย่างทั่วถึง

      ตัวชี้วัดหลัก

	 2.	จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ ่งฝึกฝนให้

นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น

	 3.	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด

 กลยุทธ์

	 2.	ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ 

ของสํานักวิชา	 องค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษาและ

สโมสรนักศึกษา	โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

ทั่วถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจ

เป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

  เป้าประสงค์ที่ 3

      มีอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการ 

สอนด้านกฬีาและสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและพร้อม

ใช้งาน

      ตัวชี้วัดหลัก

						 4.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     

 กลยุทธ์

	 3.	ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์

การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

  เป้าประสงค์ที่ 4

 มีการขยายโอกาสการศึกษาส�าหรับผู ้มี

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

 ตัวชี้วัดหลัก

	 5.	ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่มีความ	

สามารถพิเศษด้านกีฬา

 กลยุทธ์

	 4.	รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้าน 

กีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ 

เพิ่มขึ้น

     

 ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล

	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	 1.	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ให้เป็นศนูย์กลางทางการกฬีาและสขุภาพ	เป็นทีพ่กัผ่อน 

หย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่

	 2.	การสร้างสนามกีฬา	 เช่น	 สนามกอล์ฟ 

เพื่อใช้เป็นการศึกษาของนักศึกษาและเป็นกิจกรรม 

ของประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่

	 3.	โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

	 4.	โครงการการดูแลศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแบบเร่งด่วน

	 5.	โครงการส่งเสรมิกีฬาเพ่ือสขุภาพนกัศกึษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาด้านการกีฬาและ

สุขภาพ 

(ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดหลัก           

4 กลยุทธ์)
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