ปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตรภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดี
(ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
และสอดรับกับการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ)

--------------------------1) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม
รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (น้ําหนักรวมรอยละ 18.25)
WU1-1-1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
รอยละ 2.25 รอยละ 60
สถาบันวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารยประจํา
นวัตกรรม
ทั้งหมด
สถาบันวิจัยและ
WU1-1-2 รอยละของการอางอิงถึงผลงานที่ตีพิมพใน รอยละ 2.25 รอยละ 50
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
นวัตกรรม
อาจารยประจําทั้งหมด
รอยละ 2.25 รอยละ 30
ศูนยบริการวิชาการ
WU1-2-3 รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่
นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน ทองถิ่นตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด
WU1-3-4 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่
รอยละ 2.00 >หรือ=40 โครงการ
สถาบันวิจัยและ
ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก
นวัตกรรม
รอยละ 0.25 รอยละ 95
ศูนยบริการวิชาการ
WU1-3-5 รอยละของผูเขารับบริการที่มีความรู
เพิ่มขึ้นจากการเขารับบริการ
WU1-3-6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
รอยละ 0.25 รอยละ 90
ศูนยบริการวิชาการ
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ
WU1-4-12 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน รอยละ 1.50 รอยละ 20
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
และการสอน
ปริญญาตรี
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU1-4-13 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน รอยละ 1.50 รอยละ 40
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
และการสอน
ปริญญาโท
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU1-4-14 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน รอยละ 1.50 รอยละ 60
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
และการสอน
ปริญญาเอก
รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ 80
สถาบันวิจัยและ
WU1-4-15 รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด
นวัตกรรม

รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
รอยละ 1.50 2 ครั้ง
สถาบันวิจัยและ
WU1-4-16 จํานวนครั้งของวารสารวิชาการที่มีการ
พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล
นวัตกรรม
TCI/ACI/Scopus/ISI)
รอยละ 1.50 >หรือ=3 เรื่อง
อุทยานวิทยาศาสตรและ
WU1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไป
พัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (หมายเหตุ : ปรับจากประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป วันที่ 31 ก.ค.60) (น้ําหนักรวมรอยละ 4.00)
WU4-3-11 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน รอยละ 2.00
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
>หรือ=รอยละ 40
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
และการสอน
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
WU4-3-12 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน รอยละ 2.00 >หรือ=รอยละ 80
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
และการสอน
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (น้ําหนักรวมรอยละ
8.00)
WU6-1-1 จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลง รอยละ 2.00
ศูนยบริการวิชาการ /
>หรือ=10,000 คน
เรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รอยละ 2.25 >หรือ=15 แหง
สถาบันวิจัยและนวัต
WU6-2-2 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและ
กรรม /ศูนยสหกิจศึกษา
ตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย
ฯ /ศูนยบริการวิชาการ
การเรียนการสอนและอื่นๆ
/ศูนยกิจการนานาชาติ
/หนวยงานที่เกี่ยวของ
WU6-3-3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ รอยละ 0.25 >หรือ=15 โครงการ/กิจกรรม
สถาบันวิจัยและนวัต
เครือขายภายนอก
กรรม /ศูนยสหกิจศึกษา
ฯ /ศูนยบริการวิชาการ
/อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี /ศูนย
กิจการนานาชาติ /
หนวยงานที่เกี่ยวของ
WU6-3-4 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํา
รอยละ 2.00 >หรือ=15 เรื่อง
สถาบันวิจัยและนวัต
รวมกับเครือขายภายนอก
กรรม /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ /ศูนย
บริการวิชาการ /อุทยาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /หนวยงานที่
เกี่ยวของ

รหัสและชื่อตัวชี้วัด
WU6-4-9 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก

น้ําหนัก
รอยละ 1.50

คาเปาหมายป 2561
>หรือ=60 ลานบาท

ผูรายงานผลตัวชี้วัด
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน (น้ําหนักรวม
รอยละ 4.00)
WU7-1-1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการ รอยละ 2.00 6 เรื่อง
อุทยานวิทยาศาสตรและ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
เทคโนโลยี
รอยละ 2.00 >หรือ=2 ลานบาท
อุทยานวิทยาศาสตรและ
WU7-1-2 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
เทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศกั ยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
(น้ําหนักรวมรอยละ 5.00)
รอยละ 2.00 5 เรื่อง
สถาบันวิจัยวิทยาการ
WU8-1-1 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษา
พยาบาล/วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใช
สุขภาพ
ประโยชน
WU8-1-2 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือ
รอยละ 1.00 1 หลักสูตร
ศูนยบริการวิชาการ
จํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
WU8-3-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/ รอยละ 2.00 N/A
สถาบันวิจัยวิทยาการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สุขภาพ /โรงพยาบาล
ศูนยการแพทย มวล.
รวม 24 ตัวชี้วัด
รอยละ 39.25

2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล (น้ําหนักรวม
รอยละ 9.75)
รอยละ 1.00 >หรือ=40 หลักสูตร
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหม
ตามความตองการของสังคม หรือตอบสนองการ
และการสอน
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ
Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ
รอยละ 1.50 รอยละ 90
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-2-5 รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบ
ผาน Exit Exam /ใบประกอบวิชาชีพ
และการสอน
/Comprehensive Exam
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-2-6 รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียน รอยละ 1.50 รอยละ 30
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/ราย
และการสอน
สัปดาห

รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
รอยละ 1.50
WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่
เกิดกับนักศึกษา
รอยละ 1.50
WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินผูเรียน
WU3-3-9 รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไป รอยละ 0.25
ใชในการจัดการเรียนการสอน

คาเปาหมายป 2561
คะแนนเฉลี่ย 4.01

WU3-3-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระ

คะแนนเฉลี่ย 4.01

รอยละ 0.25

คะแนนเฉลี่ย 4.01
รอยละ 50

ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน
ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา /ศูนย
นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน

ของรายวิชาในหลักสูตร
WU3-3-11 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
รอยละ 0.25 คะแนนเฉลี่ย 4.01
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
รอยละ 0.25 >หรือ= 1,050 แหง
ศูนยสหกิจศึกษาและ
WU3-3-13 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
พัฒนาอาชีพ
WU3-3-14 จํานวนผูเรียนที่เขารวมการจัดการศึกษา รอยละ 0.25 >หรือ= 1,500 คน
ศูนยสหกิจศึกษาและ
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
พัฒนาอาชีพ
เพิ่มขึ้น
WU3-3-17 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการ
รอยละ 0.25 N/A
ศูนยบริการการศึกษา
ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)
รอยละ 0.25 N/A
ศูนยบริการการศึกษา
WU3-3-18 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการ
ทดสอบดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.01
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-4-19 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
และการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (น้ําหนักรวมรอยละ 3.75)
WU4-3-9 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พน
รอยละ 0.25 รอยละ 10
ศูนยบริการการศึกษา
สภาพจากผลการเรียน)
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
>หรือ=35 ชิ้นงาน
WU4-3-10 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ รอยละ 0.50
ปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
และการสอน/ศูนย
นานาชาติ
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สวนกิจการ
นักศึกษา /หนวยงานที่
เกี่ยวของ
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.01
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
รับนักศึกษา
และการสอน

รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
รอยละ 1.00 >หรือ=รอยละ 20
ศูนยบริการการศึกษา
WU4-4-14 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเขาศึกษาตอ
รอยละ 1.00 >หรือ=รอยละ 3
ศูนยบริการการศึกษา
WU4-4-15 รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยัน
สิทธิ์เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศกั ยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
(น้ําหนักรวมรอยละ 4.00)
รอยละ 5
สํานักวิชาดาน
WU8-3-5 รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับ รอยละ 2.00
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ /
โรงพยาบาลศูนย
การแพทย มวล.
WU8-4-7 จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ผลิตได
รอยละ 1.00 N/A
โรงพยาบาลศูนย
การแพทย มวล.
รอยละ 1.00 รอยละ 100
สํานักวิชาแพทยศาสตร
WU8-4-8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดาน
การแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด
รวม 21 ตัวชี้วัด
รอยละ 17.50

3) รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ
รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (น้ําหนักรวมรอยละ 1.50)
WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ 40
สวนทรัพยากรมนุษย
ทางวิชาการ
และองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล (น้ําหนักรวม
รอยละ 0.75)
WU3-3-12 รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติผูสอน
รอยละ 0.25 รอยละ 10
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
(Descriptor) ผานเกณฑ UK Professional
และการสอน
Standards Framework ตั้งแตระดับ Associate
Fellow ขึ้นไป
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปน รอยละ 0.25 รอยละ 1.5
นานาชาติ (Bilingual /English program/
และการสอน
International program)
WU3-3-16 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการ
รอยละ 0.25 N/A
ศูนยบริการการศึกษา
ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน
CEFR ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต
550 คะแนนขึ้นไป

รหัสและชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (น้ําหนักรวมรอยละ
6.00)
ศูนยกิจการนานาชาติ /
WU6-3-6 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวน รอยละ 2.00 รอยละ 3
นักศึกษาทั้งหมด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
WU6-3-7 รอยละของอาจารยและบุคลากร
รอยละ 2.00 รอยละ 3
ศูนยกิจการนานาชาติ /
แลกเปลี่ยนตอจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รอยละ 2.00 รอยละ 90
ศูนยกิจการนานาชาติ /
WU6-3-8 รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active
เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รวม 7 ตัวชี้วัด
รอยละ 8.25

3) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (น้ําหนักรวมรอยละ 1.25)
WU1-3-7 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร
รอยละ 0.25 10 กิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วลัยลักษณ
รอยละ 0.25 10 กิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรม
WU1-3-8 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับ
วลัยลักษณ /สวนกิจการ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
นักศึกษา
WU1-3-9 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
รอยละ 0.25 รอยละ 90
อาศรมวัฒนธรรม
โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วลัยลักษณ
วัฒนธรรม
WU1-3-10 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครง รอยละ 0.25 รอยละ 90
อาศรมวัฒนธรรม
การตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธ
วลัยลักษณ /สวนกิจการ
หรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการ
นักศึกษา
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
WU1-3-11 รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญ
รอยละ 0.25 รอยละ 95
อาศรมวัฒนธรรม
ของศิลปะและวัฒนธรรม
วลัยลักษณ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (น้ําหนักรวมรอยละ 2.50)
WU4-1-1 รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport รอยละ 1.00 N/A
สวนกิจการนักศึกษา
ความดี ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละ 1.00 รอยละ 5
สวนกิจการนักศึกษา
WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
WU4-3-7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา

น้ําหนัก
รอยละ 0.25

คาเปาหมายป 2561
>หรือ=250 โครงการ/กิจกรรม

ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน /สวน
กิจการนักศึกษา
รอยละ 0.25 คะแนนเฉลี่ย 4.01
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา
และการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (น้ําหนักรวมรอยละ 2.00)
สวนกิจการนักศึกษา
WU5-2,3-2 รอยละของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสุข รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ80
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้น
ไป
สวนกิจการนักศึกษา
WU5-4-4 รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมี รอยละ 0.50 >หรือ=รอยละ 80
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (น้ําหนักรวมรอยละ
0.25)
WU6-3-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ รอยละ 0.25 >หรือ=5 โครงการ/กิจกรรม
สวนกิจการนักศึกษา
ศิษยเกา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ (น้ําหนักรวมรอยละ 3.25)
WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬา รอยละ 0.50 35 รายการ/รางวัล
สวนกิจการนักศึกษา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ
WU9-2-2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนให
รอยละ 1.00 10 โครงการ/กิจกรรม
สวนกิจการนักศึกษา
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน
รอยละ 1.00 รอยละ 80
สวนกิจการนักศึกษา
WU9-2-3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
รอยละ 0.25 รอยละ 80
สวนกิจการนักศึกษา /
WU9-3-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ศูนยบริหารทรัพยสิน
มวล.
WU9-4-5 จํานวนนักศึกษาเขาใหมที่มีความสามารถ รอยละ 0.50
10 คน
สวนกิจการนักศึกษา
พิเศษดานกีฬา
รวม 17 ตัวชี้วัด
รอยละ 9.25

4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา
รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (น้ําหนักรวมรอยละ 2.25)
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.51
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา
และการสอน
WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.51
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
และการสอน
WU2-3-4 รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงาน รอยละ 0.25 >หรือ=รอยละ 80
สวนแผนงานและ
บรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล (น้ําหนักรวม
รอยละ 3.00)
WU3-1-1 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกัน
รอยละ 1.00 >หรือ= รอยละ 90
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี
และการสอน
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.51
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
และการสอน
WU3-1-3 รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รอยละ 1.00 รอยละ 100
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และการสอน
ระดับอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (น้ําหนักรวมรอยละ 5.00)
รอยละ 1.00 รอยละ 90
สวนแผนงานและ
WU4-1-3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ตรงสาขา
ยุทธศาสตร
WU4-1-4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
รอยละ 1.00 รอยละ 90
สวนแผนงานและ
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถ
ยุทธศาสตร
สรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป
WU4-2-5 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
รอยละ 1.50 รอยละ 90
สวนแผนงานและ
ผูสําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร
WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
รอยละ 1.50 คะแนนเฉลี่ย 4.51
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน (น้ําหนักรวม
รอยละ 4.00)
WU7-2,3-3 รอยละของรายไดจากการบริหาร
รอยละ 1.50 >หรือ =รอยละ 5
ศูนยบริหารทรัพยสิน
สินทรัพยตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
มวล.
(ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)
WU7-2,3-4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่
รอยละ 1.50 >ดัชนีเปรียบเทียบ
สวนการเงินและบัญชี
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับ
ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอาง
อิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
รอยละ 1.00 >หรือ=1 โครงการ
ศูนยบริหารทรัพยสิน
WU7-4-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน
หรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับ
มวล.
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศกั ยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
(น้ําหนักรวมรอยละ 2.00)
รอยละ 1.00 >หรือ=15,000 คน
โรงพยาบาลศูนย
WU8-2-3 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย
การแพทย มวล.
WU8-2-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 1.00 รอยละ 80
โรงพยาบาลศูนย
การแพทย มวล.
รวม 15 ตัวชี้วัด
รอยละ 16.25

5) รองอธิการบดีฝายบริหาร
รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (น้ําหนักรวมรอยละ 6.00)
รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ 80
สวนทรัพยากรมนุษย
WU2-2-3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)
และองคกร
WU2-4-7 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ 60
สวนทรัพยากรมนุษย
ปริญญาเอก
และองคกร
WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.01
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
บริหารและพัฒนาอาจารย
และการสอน
ศูนยนวัตกรรมการเรียน
WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่ รอยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย 4.01
เกิดกับอาจารย
และการสอน
WU2-4-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
รอยละ 1.00 >หรือ=รอยละ 5
สวนทรัพยากรมนุษย
คุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น
และองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (น้ําหนักรวมรอยละ 3.00)
รอยละ 1.00 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัย
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ
UI GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน
สีเขียว 1ใน17 ของประเทศ
สีเขียว
สวนทรัพยากรมนุษย
WU5-2,3-3 รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุข รอยละ 1.50 >หรือ=รอยละ75
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้น
และองคกร
ไป
โครงการมหาวิทยาลัย
WU5-4-5 รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมี รอยละ 0.50 >หรือ=รอยละ 80
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สีเขียว
รวม 8 ตัวชี้วัด
รอยละ 9.00

6) รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รหัส/ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คาเปาหมายป 2561
ผูรายงานผลตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (น้ําหนักรวมรอยละ 0.50)
รอยละ 0.25 0 ครั้ง
สวนนิติการ
WU2-3-5 จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
WU2-3-6 จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการ
รอยละ 0.25 0 ครั้ง
หนวยตรวจสอบภายใน
ทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย
/สวนอํานวยการและ
สารบรรณ
รวม 2 ตัวชี้วัด
รอยละ 0.50

