
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดภารกิจพ้ืนฐานในแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2561 (รอบสิ้นไตรมาสที่ 1)
แผนงาน งาน/โครงการ  /

ตวัชี้วัด
หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผู้บริหารที่ก ากับ

ดแูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเปน็เลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศ
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่ โครงกำร 260 130   50%

    - งบประมำณแผ่นดิน 36 33     92%
    - ทุนภำยใน 55        9 16% เป็นทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่ทั้ง 9 โครงกำร
    - ทุนภำยในต่อเนื่อง 15      78 520% เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำกกว่ำ 1 ปี

และยังด ำเนินกำรอยู่จนถึงปัจจุบัน

    - ทุน มวล.สมทบกับแหล่ง
ทุนภำยนอก

5        2 40% ประเภททุนเมธีวิจัย (มวล./สกว.) มี 2 โครงกำร 
ซ่ึงมีระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี ต้ังแต่ 1 ก.ค.58 -
 30 มิ.ย.61

     - ทุนภำยนอก 134 8       6%
     - ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 15 -    0% ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและ

นวัตกรรมคร้ังที่ 2/2560 วันที่ 9 ตุลำคม 
2560 ได้มีมติให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ เร่ือง อุดหนุนกำรวิจัยประเภท
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษำ ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2553

2.จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้ว
เสร็จ

150 38     25% สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

3.จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่มีกำร
เผยแพร่ในวำรสำรหรือน ำไป
อ้ำงอิงในระดับชำติหรือ
นำนำชำติหรือน ำไปใช้งำน

โครงกำร 400 216   54% สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

4. จ ำนวนเงินทุนภำยนอก 
(เข้ำมำระหว่ำงป)ี

ล้ำนบำท 30    5.90 20% จ ำนวนเงินทุนภำยนอก 8 โครงกำร งบประมำณ
รวม 5,908,316 บำท

สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ
5.จ ำนวนกำรให้บริกำรวิจัยแก่
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก

โครงกำร 15        8 53% ให้บริกำรงำนวิจัยแก่บุคลำกรภำยในสถำบัน ด้ำน
ห้องปฏิบัติกำร 3 โครงกำร และด้ำนเคร่ืองมือ 3 
โครงกำร - ให้บริกำรงำนวิจัยแก่บุคคลภำยนอก 
ด้ำนห้องปฏิบัติกำร 1 โครงกำร และด้ำน
เคร่ืองมือ 1 โครงกำร

สถำบันวิจัย
วิทยำกำรสุขภำพ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

6.จ ำนวนกิจกรรมที่ท ำร่วมกัน
ของส ำนักวิชำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ

คร้ัง 2       -   0% อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำบันวิจัย
วิทยำกำรสุขภำพ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

7.ร้อยละของระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร

ร้อยละ 85      90 106% สถำบันวิจัย
วิทยำกำรสุขภำพ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

8. ร้อยละของโครงกำรวิจัยที่
ยื่นขอเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำร

ร้อยละ 85      53 62% ในไตรมำส 1 สถำบันวิจัยวิทยำกำรสุขภำพได้
ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่องำนวิจัยแก่บุคลำกร
ภำยในสถำบัน 6 โครงกำร(ด้ำนห้องปฏิบัติกำร 3
 โครงกำร และด้ำนเคร่ืองมือ 3 โครงกำร) และ
ให้บริกำรงำนวิจัยแก่บุคคลภำยนอก 2 โครงกำร
(ด้ำนห้องปฏิบัติกำร 1 โครงกำร และด้ำน
เคร่ืองมือ 1 โครงกำร)

สถำบันวิจัย
วิทยำกำรสุขภำพ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

แผนงานรอง แผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
9.จ ำนวนโครงกำรวิจัยพื้นฐำน
เพื่อสร้ำงสะสมองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรเชิงลึกที่มี
ศักยภำพตำมสำขำกำรวิจัย

โครงกำร 14 14     100% รวมงบประมำณ 2,952,000 บำท สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

10.จ ำนวนโครงกำรวิจัย
ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด
เพื่อน ำไปใช้แก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

โครงกำร 15 15     100% รวมงบประมำณ 4,180,400 บำท สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ
11.จ ำนวนโครงกำรวิจัยและ
นวัตกรรมสอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ำหมำยและข้อริเร่ิมของ
รัฐบำล

โครงกำร 1 1       100% รวมงบประมำณ 556,800 บำท สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหาหรือสร้างความเข้มแข็งดา้นสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
12.จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่
สำมำรถเป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำยของภำครัฐ
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

โครงกำร 3 3       100% รวมงบประมำณ 2,043,300 บำท สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

13.จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคม

โครงกำร 2 2       100% รวมงบประมำณ 724,800 บำท สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและปจัจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
14.จ ำนวนโครงกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
 และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนกำร
วิจัยและนวัตกรรม

โครงกำร 1 1       100% เป็นโครงกำรที่ไม่ต้องเซ็นสัญญำ และได้
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว

สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นสนับสนุนการวิจัย
งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
15. จ ำนวนกำรจัดอบรมและ
สัมมนำ

เร่ือง 125 31     25% ช้อมูลจำกกำรรวบรวมโดยศบว.

16. จ ำนวนผู้รับบริกำร คน 50,000 23,800 48% ช้อมูลจำกกำรรวบรวมโดยศบว. ศูนย์บริกำรวิขำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

17. จ ำนวนกำรวิเครำะห์
ทดสอบ

คร้ัง 950 250   26%  - ไตรมำส 1 รวม 250 คร้ัง

18. ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร /หน่วยงำน/
องค์กรที่รับบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ

ร้อยละ 85 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บริกำรวิขำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

ศูนย์บริกำรวิขำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

19. จ ำนวนผู้รับบริกำรที่
สำมำรถน ำเอำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 75 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บริกำรวิขำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

20. ควำมแม่นย ำในกำรวินิจฉัย ร้อยละ 100 100   100% ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

21. รำยได้จำกกำรบริกำร
วิชำกำร

ล้ำนบำท 70 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

22.รำยได้จำกกำรบริกำร
วิเครำะห์ทดสอบ

ล้ำนบำท 2.5 0.74 30% ไตรมำสที่ 1 เท่ำกับ 742,488 บำท

งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ไดร้ับเงินอุดหนุนจากรัฐ
 23. เด็กวัยเรียน อำยุ 5-14
 ปี ได้รับกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมด้วย
กระบวนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงต้นทุนชีวิต
(โครงกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงต้นทุนชีวิตของ
เยำวชนใน จ.นครศรีธรรมรำช 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน)

 ร้อยละ ≥70 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.สำธำรณสุขศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 24. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
เกี่ยวกับโรคพยำธิที่ติดต่อผ่ำน
ดินและวิธีกำรป้องกันตนเอง
เพิ่มมำกขึ้นหลังเข้ำอบรม 
(โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
กำรป้องกันโรคหนอนพยำธิใน
เด็กวัยเรียน)

 ร้อยละ ≥80 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.แพทยศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

  25.ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กที่รับ
กำรรักษำในสถำนบริกำร
สำธำรณสุขของรัฐ ใน
นครศรีธรรมรำช มีอัตรำกำร
เข้ำรับรักษำตัวในโรงพยำบำล 
ลดลง (โครงกำรเครือข่ำยกำร
ดูแลรักษำโรคหืดในเด็ก จ.
นครศรีฯ)

ร้อยละ 10 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.แพทยศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 26.ร้อยละของผู้สูงอำยุและ
ผู้ดูแลที่เข้ำอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน(โครงกำร
พัฒนำกำรคัดกรองภำวะสมอง
เส่ือมและกำรพัฒนำทักษะ
กำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุฯ)

ร้อยละ ≥80 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.แพทยศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 27.จ ำนวนชิ้นงำนที่นักเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถสร้ำง
ได้ด้วยตนเอง(โครงกำรสร้ำง
นวัตกรรมด้วยเคร่ืองพิมพ์ 
Lekobot ระยะที่ 1)

ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.วิศวกรรมศำสตร์ฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

 28.ร้อยละคะแนน
ประเมินผลของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรในกำรได้รับควำมรู้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพไม่น้อย
กว่ำร้อยละ  60 จำกคะแนน
เต็มทั้งหมด(โครงกำรอบรม
และพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม)

ร้อยละ 60 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.สถำปัตยกรรม
ศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 29.ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปปรับ
ใช้งำนได้จริง(โครงกำรอบรม
องค์ควำมรู้กำรจัดสอบด้วย

ร้อยละ 60 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 30. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
(โครงกำรศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมอำชีพตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน
สำธิตวลัยลักษณ์พัฒนำฯ)

คน 300 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 31.จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ทั้งหมดที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ภำวะมวลกระดูกหลังเข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ก่อนเข้ำโครงกำร(โครงกำร
เสริมสร้ำงมวลกระดูกและกำร
ป้องกันกระดูกพรุนในจ.นคร
ศรีฯ)

 ร้อยละ 70 0% รำยงำนผลไตรมำสที่ 4 ส.แพทยศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 32. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ออนไลน์ว่ำด้วยสิทธิสตรีและ
ควำมยุติธรรมทำงสังคม 
(โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
เพื่อบริกำรวิชำกำรด้ำนควำม
ยุติธรรมฯ)

รำยกำร 1 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 33.ภำคีเครือข่ำยน ำข้อตกลง
กำรขับเคล่ือนงำนไปก ำกับ
ติดตำมนโยบำยและทิศ
ทำงกำรดูแลผู้สูงอำยุ(โครงกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

 ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 34.สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและ
ตอบสนองยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยในกำรสร้ำง
เครือข่ำย(โครงกำรบูรณำกำร 
"ท่ำศำลำเมืองน่ำอยู่")

 ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 35. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ผูกพันและส ำนึกรักบ้ำนเกิด
(โครงกำรเรียนรู้และพัฒนำวิถี
ชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้นที่ชุมชนโม
คลำนฯ)

 คน 235 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

 36.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของวัย
แรงงำนในกำรเตรียมพร้อมสู่
วัยสูงอำยุ (โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตของวัยแรงงำนใน
กำรเตรียมควำมพร้อมสู่วัย
สูงอำยุ)

 คน 300 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์) อุทยำน

พฤกษศำสตร์
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
งานสนับสนุนการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์) ศูนย์บริกำรวิขำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิจัยฯ

แผนงานรอง แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล
 37. จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนใน
จังหวัดภำคใต้ตอนบนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร

คน 2,000 -    0% อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำร ส.สำรสนเทศศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

 38. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
จัดกำรสำรสนเทศดิจิทัลของ
หน่วยงำนภำครัฐฯ

คน 500 20     4% ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภำค
ส่วน มีผู้สนใจเข้ำร่วม 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงำน
ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ (น้ ำท่วม) จ ำนวน 2 
หน่วยงำน ห้องสมุดเครือข่ำยสำรสนเทศนคร
ศรีะรรมรำช จ ำนวน 13 แห่ง ห้องสมุด/หอ
จดหมำยเหตุ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับควำมทรงจ ำรำช
ด ำเนิน จ ำนวน 3 แห่ง

ส.สำรสนเทศศำสตร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

แผนงานรอง แผนงานบรูณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยว
 39.รูปแบบกำรท่องเที่ยว
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ตำมลักษณะอัตลักษณ์

รูปแบบ 4 -    0% อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ส.กำรจัดกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงานรอง แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงกำร 52 17     33% 1.ผลิตรำยกำรวิทยุ "ปริทรรศน์วัฒนธรรม" อำศรมวัฒนธรรมฯ

2.ผลิตรำยกำรวิทยุ "ธำรธรรมวรรณกรรมไทย"
3.ผลิตรำยกำรวิทยุ "เพลินภำษำกับอำศรม
วัฒนธรรม"

4.ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ "คุ้ยภำษำหำสำร"
5.จัดท ำ/พัฒนำเว็บไซต์ 5 เว็บไซต์
6.จัดโครงกำรศึกษำประวัติและผลงำนผู้ใช้
ภำษำไทยพื้นบ้ำนดีเด่น

7.จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ.
2560 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
บริเวณลำนเพลินตำ หน้ำอำคำรไทยบุรี8. จัดโครงกำรศึกษำวิจัยสถำปัตยกรรมและ
โครงสร้ำงสันนิษฐำนแหล่งโบรำณตุมปัง

40. จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนศ.



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

9.โครงกำรศึกษำและจัดท ำเร่ืองรำวเกี่ยวกับ
โบรำณสถำนตุมปังในมิติด้ำนประวัติศำสตร์ สังคม
 และวัฒนธรรม (Story of Toompung)

10.น ำชมโบรำณสถำนตุมปัง
10.จัดกิจกรรมประกวดร้องเรือเด็กในงำน
ประเพณีเดือนสิบ 2559

11.จัดกิจกรรมทอดกฐินสำมัคคีในนำม
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ณ วัดแสงแรง ในวัน
จันทร์ที่ 30 ตุลำคม 2560

12.กิจกรรมประกวดเรียงควำมหัวข้อ "เปรตกับ
ประเพณีเดือนสิบ"

13.ประกวดขับบทหนังตะลุง
14.ประกวดเพลงร้องเรือเด็กรำงวัลถ้วย
พระรำชทำนฯ

15.กิจกรรมเรียนรู้ภำษำ หรรษำกับวัฒนธรรมจีน

16.ละครเวทีไทยศึกษำบูรณำกำร
17.ผลิตสำรอำศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับที่
 2/2560

41.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม

คน 35,000 25,537 73% ไตรมำสที่ 1 จ ำนวน 25,537 คน อำศรมวัฒนธรรมฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนศ.

42.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ >85 93     110% ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ีย 3 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรม
วันลอยกระทง ควำมรู้ที่เพิ่มมำกขึ้นภำยหลังร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92.75 2.กิจกรรม
เรียนรู้ภำษำ หรรษำกับวัฒนธรรมจีน คิดเป็นร้อย
ละ 95.2 3.โครงกำรละครเวทีไทยศึกษำบูรณำ
กำร คิดเป็นร้อยละ 91.50

อำศรมวัฒนธรรมฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนศ.

43.โครงกำร/กิจกรรมในกำร
อนุรักษ์พัฒนำและสร้ำงเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจ ำนวนนักศึกษำ

ร้อยละ >7 0.20   3% มีจ ำนวน 17 โครงกำร จำกนักศึกษำทั้งหมด 
8,392 คน (ข้อมูล ณ 3 มค.61)

อำศรมวัฒนธรรมฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนศ.

44.ควำมพีงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

ร้อยละ >85 94     111% จำกกำรประเมิน 1.โครงกำร "เรียนรู้ภำษำ 
หรรษำกับวัฒนธรรมจีน" ร้อยละ 94.03 2.
โครงกำร "วันลอยกระทง" ร้อยละ 93.75 3. 
โครงกำรประกวดเพลงร้องเรือเด็กรำงวัลถ้วย
พระรำชทำนฯ ร้อยละ 92.30 4. กิจกรรม
ทอดกฐิน ร้อยละ 95.75

อำศรมวัฒนธรรมฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง
งานบริหารจัดการกลาง



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

45.ร้อยละของนักศึกษำที่มี
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
เพิ่มขึ้นภำยหลังจำกเข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น

ร้อยละ 85 รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

46. ร้อยละของระบบงำน
สำรสนเทศและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่พัฒนำแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนประจ ำปี

ร้อยละ 100 20     20% ที่เหลืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

 47.พัฒนำกฏหมำย เร่ือง 8 ยังไม่ด ำเนินกำร ส่วนนิติกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

 48.ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร

ร้อยละ 85 รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

 49.กำรสรรหำ บรรจุและ
แต่งต้ังพนักงำนที่เป็นไปตำม
แผน

ร้อยละ 80 รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนทรัพยำกร
มนุษย์ฯ

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล

 50.ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

 51.รำยงำนผลกำรวิจัยสถำบัน เร่ือง 6 10     167% จัดสรรทุนแล้วจ ำนวน 10 โครงกำร ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

 52.ร้อยละโครงกำรที่
ตอบสนองต่อกำรบริหำรควำม
เส่ียงมีกำรด ำเนินกำร

ร้อยละ 100 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบคุลากร
งานพัฒนาบคุลากร

กิจกรรม 5 3       60% 1.โครงกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ท ำงำนร่วมกันในเชิงบูรณำกำรแบบสหวิชำชีพ

ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

2.กิจกรรมพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกำรเรียนของ
นักศึกษำ

3.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้แบบใช้
ปัญหำเป็นฐำน(จัดกิจกรรมอบรม PBL ให้กับ
นักศึกษำ จ ำนวน 2 คร้ัง)

 54.จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรสอน

กิจกรรม 8 6       75% 1.จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสอนและ
วิชำกำรในไตรมำสที่ 1 รวม 5 กิจกรรม

ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำร WU Innovation in 
Education Rubric Workshop เมื่อวันที่ 
18-19 พ.ย. 60

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำร Smart Classroom, PBL

  - อบรมบทบำทของกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ดี

  - อบรม The Brain and Thinking Process

 53.จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนรู้เชิงรุก



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

   - ประชุมบอร์ดกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/
Colloquium
2.จัดท ำวำรสำรนวัตกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์
3.เตรียมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ "กำร
เรียนรู้เชิงรุก" คร้ังที่ 6

4.สนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดกิจกรรม
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ

  - ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ รวม 63,833.65 
บำท ภำยใต้ 7 กิจกรรมย่อย

  - ส ำนักวิชำกำรจัดกำร 40,000 บำท
  - ส ำนักวิชำเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 36,300 บำท

5.สนับสนุนงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป)

6.ด ำเนินกำรคัดเลือกอำจำรย์ดีเด่น มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์

55.จ ำนวนบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะวิชำชีพทั้งใน
และต่ำงประเทศ

ร้อยละ 80 5       7% จำกฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรพบว่ำมี
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ผ่ำนหลักสูตรต่ำงๆ จ ำนวน 92 คน (จำก
ฐำนข้อมูลบุคลำกรเดือน มกรำคม 2561 ทั้งส้ิน
 1,683 คน)

ทมอ.(งำนพัฒนำ
องค์กร)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล

 56. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ค่ำคะแนนเฉล่ียควำมสุขไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 - 74.99

ร้อยละ 80 0% อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรเปิดระบบเพื่อประเมิน
ควำมสุข Online ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ 2561

ทมอ.(งำนพัฒนำ
องค์กร)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล

งานพัฒนาองค์กร
โครงกำร 30 3       10% 1.อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (ธ.ค.

2560)
ทมอ.(งำนพัฒนำ
องค์กร)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล

 2.อบรมหลักสูตรกำรยกระดบ 5ส ด้วยกำร
ตรวจประเมินอย่ำงมืออำชีพ (25 ม.ค. 2561)

3.ขับเคล่ือนชุมชนนักปฏิบัติคนE-Budget (ธ.ค. 
2560)

58. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม
พัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนแก่
บุคลำกรที่จัดโดยมวล.

ร้อยละ 80 7       8% มีบุคลำกรทุกระดับที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพใน
กำรท ำงำนโดย มวล. จำกฐำนข้อมูลกำรพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำเดือน มกรำคม 2561 มีจ ำนวน 
114 คน (จำกจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 1,683 
คน)

ทมอ.(งำนพัฒนำ
องค์กร)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรฯ
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรฯ

(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่ความเปน็สากล
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้

แผนงานรอง  แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสู่ความเปน็สากล
งานปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่

 59.บริกำรเพื่อกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย (ทำง
ห้องปฏิบัติกำร) แก่

โครงกำร 100 54 54% ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

57.กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท ำงำนแก่บุคลำกรที่จัดโดยมวล.



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

     - นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ

วิทยำ 
นิพนธ์

65 29     45%

     - อำจำรย์ งำนวิจัย 35 25     71%

60.จ ำนวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่
เกิดจำกกำรพัฒนำ

รำยกำร >15       -   0% อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

61.ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บรรณสำรฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

62. จ ำนวนนักศึกษำที่
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

 คน 2,130 1,307 61% ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

     - ในประเทศ 2,060 1,275 62% ประกอบด้วย ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 จ ำนวน
 303 คน และนักศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 
2/2560 จ ำนวน 972 คน

     - ต่ำงประเทศ 70      32 46% ประกอบด้วย ภำคกำรศึกษำ 1/2560 จ ำนวน 4
 คน และภำคกำรศึกษำ 2/2560 จ ำนวน 28 คน

63.จ ำนวนนักศึกษำ
แลกเปล่ียนด้ำนสหกิจศึกษำ
กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ

คน 5        6 120% มีนักศึกษำในโครงกำรแลกเปล่ียนนำนำชำติจำก 
University Teknology MARA (UiTM) วันที่ 
16 ตค. 60 - 16 มค.61 (หลักสูตร อำเซียน
ศึกษำ ส ำนักศิลปศำสตร์)

ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

64. จ ำนวนกิจกรรมเชิง
พัฒนำและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนสหกิจศึกษำร่วมกับ
เครือข่ำยย่อย C7 สหกิจ
ศึกษำภำคใต้ตอนบนรวมทั้ง
ระดับประเทศและนำนำชำติ
ร่วมกับสมำคมสหกิจศึกษำไทย

เร่ือง 12        1 8% ร่วมประชุมกำรจัดท ำแผนงำนของเครือข่ำย ณ 
สกอ กทม. วันที่ 23 มกรำคม 2561 และ
หัวหน้ำฝ่ำยสหกิจศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยผู้ประกอบกำร WIL ที่อ ำเภอเกำะสมุย 
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 

ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

65.พัฒนำหลักสูตร  หลักสูตร 6        7 117% 1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำกฏหมำย
ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

 3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยและสุขภำพ
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยและสุขภำพ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561)

 6. หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
นำนำชำติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) อยู่ระหว่ำง
เสนอหลักสูตรต่อทันตแพทยสภำเพื่อพิจำรณำ
รับรองหลักสูตร



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

7. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำ
วิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์ หลักสูตร
นำนำชำติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) อยู่ระหว่ำง
เสนอหลักสูตรต่อสัตวแพทยสภำ เพื่อพิจำรณำ
รับรองหลักสูตร

66.ปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตร 4        5 125% 1.ปรับปรุงกลุ่มวิชำพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์

ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำนวัตกรรม
กำรเกษตรและกำรประกอบกำร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

3.หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำร
จัดกำรนวัตกรรมและกำรพัฒนำธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

4. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร
นวัตกรรมและกำรพัฒนำธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2561)

5. หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) อยู่ระหว่ำงเสนอต่อสภำกำรพยำบำล
เพื่อรับรองหลักสูตร

67.จ ำนวนรำยวิชำที่จัดกำร
เรียนกำรสอนแบบใช้ปัญหำ
เป็นฐำน (PBL) หรือเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ

 รำยวิชำ 50 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

68.อัตรำส่วนของจ ำนวน
นักศึกษำต่อจ ำนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

 คน : 
เคร่ือง

8 : 1 8 : 1 100% ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

69. อัตรำส่วนของจ ำนวน
บุคลำกรต่อจ ำนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

 คน : 
เคร่ือง

1 : 1 1 : 1 100% ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

70.ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
ส่ือกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

ร้อยละ 85 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บรรณสำรฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

71. สถำนประกอบกำรมี
ควำมพึงพอใจต่อกำร
ปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ

ร้อยละ 85 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

72. ร้อยละของโครงงำน/กำร
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำที่สถำน
ประกอบกำรน ำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

73. ร้อยละของนักศึกษำที่
ได้รับกำรเสนองำนจำกสถำน
ประกอบกำรที่ไปปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำถ้ำมีต ำแหน่งว่ำง

ร้อยละ 80 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์สหกิจศึกษำฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ร้อยละ >70      30 43% 1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์ฯ 
ก้ำวหน้ำ 62.29 %

ส่วนอำคำรสถำนที่ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

74. ร้อยละของควำมสำมำรถ
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรให้
เป็นไปตำมแผน



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

2. อำคำรเรียนรวม 6 อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ
จำก คณะรัฐมนตรี

3. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนศูนย์สหกิจฯ
 และส่วนกิจกำรนักศึษำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ออกแบบ ประมำณรำคำ

4. โครงกำรปรับปรุงศูนย์อำหำรกลำงคืนอยู่
ระหว่ำง กำรออกแบบ ประมำณรำคำ

5. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักบุคลำกร

ในภำพรวม 1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
กำรแพทย์ฯ มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกมีกำรปรับ
แบบกำรก่อสร้ำงและสภำพภูมิอำกำศไม่
เอื้ออ ำนวยในกำรก่อสร้ำง 2. โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรที่พักบุคลำกร มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกผู้
รับจ้ำงไม่ท ำงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้และสภำพ
อำกำศไม่เอื้ออ ำนวย 3. อำคำรเรียนรวม ต้องขอ
อนุมัติมติจำกคณะ รัฐมนตรีอีกคร้ัง ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรจัดจ้ำง

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่ความเปน็สากล
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่ความเปน็สากล

(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ดา้นการปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่
ความเปน็สากล
 งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดา้นการปฏริูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่ความเปน็สากล

(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา (ภาพรวม)
75. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1,650 0% รำยงำนผลไตรมำส 3

    - ปริญญำตรี 1,588 0%
    - บัณฑิตศึกษำ 62 0%

76. จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 3,406 0% รำยงำนผลไตรมำส 4

    - ปริญญำตรี 3,008 0%
    - ประกำศนียบัตรบัณฑิต 60
    - บัณฑิตศึกษำ 338 0%

77. จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน 9,255 8,392 91% ข้อมูล ณ 3 มกรำคม 2561

    - ปริญญำตรี 8,590 7,969 93%
    - ประกำศนียบัตรบัณฑิต 60    423
    - บัณฑิตศึกษำ 605 0%
78. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้
งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี

ร้อยละ 90 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

74. ร้อยละของควำมสำมำรถ
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรให้
เป็นไปตำมแผน

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

79.ร้อยละของนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำปกติ 
(ของผู้ที่เข้ำศึกษำในรุ่นนั้น)

ร้อยละ ≥60-64 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 480 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 455 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 25 0%
81.จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 1,158 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 1,000 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 158 0%
82. จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน 2,910 2,474 85% ข้อมูล ณ 3 มกรำคม 2561 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 2,650 2,301 87%
   - บัณฑิตศึกษำ 260 173   67%
83.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำน
ท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 
1 ปี

ร้อยละ 90 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

84. ร้อยละของนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำปกติ 
(ของผู้ที่เข้ำศึกษำในรุ่นนั้น)

ร้อยละ ≥60-64 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
85. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 370 0% รำยงำนผลไตรมำส 3

    - ปริญญำตรี 358 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 12 0%
86. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 915 0% รำยงำนผลไตรมำส 4
    - ปริญญำตรี 790 0%
    - ประกำศนียบัตรบัณฑิต 60
   - บัณฑิตศึกษำ 65 0%
87.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน 2,255 2,180 97% ข้อมูล ณ 3 มกรำคม 2561
    - ปริญญำตรี 2,060 2,086 101%
    - ประกำศนียบัตรบัณฑิต 60 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 135      94 70%
88. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้
งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี

ร้อยละ 90 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

89.ร้อยละของนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำปกติ 
(ของผู้ที่เข้ำศึกษำในรุ่นนั้น)

ร้อยละ ≥60-64 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์
90.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 710 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 685 0%

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

   - บัณฑิตศึกษำ 25 0%
91. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 1,275 0% รำยงำนผลไตรมำส 4
    - ปริญญำตรี 1,170 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 105 0%
92. จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน 3,670 3,331 91% ข้อมูล ณ 3 มกรำคม 2561 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 3,470 3,175 91%
   - บัณฑิตศึกษำ 200 156   78%
93. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้
งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี

ร้อยละ 90 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

94. ร้อยละของนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำปกติ 
(ของผู้ที่เข้ำศึกษำในรุ่นนั้น)

ร้อยละ ≥60-64 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

งาน/โครงการ  งานผลิตแพทย์เพ่ิม
95.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 90 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วำงแผนฯ

    - ปริญญำตรี 90 0%
   - บัณฑิตศึกษำ  -
96. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 58 0% รำยงำนผลไตรมำส 4
    - ปริญญำตรี 48 0%
   - บัณฑิตศึกษำ 10
97. จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ คน 420 407 96.9% ข้อมูล ณ 3 มกรำคม 2561
    - ปริญญำตรี 410    407 99.3%
   - บัณฑิตศึกษำ 10       -   0.00%
98.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำน
ท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 
1 ปี

ร้อยละ 100 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

99.ร้อยละของนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำปกติ 
(ของผู้ที่เข้ำศึกษำในรุ่นนั้น)

ร้อยละ ≥60-64 0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบณัฑิต
เพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติ

งานสนับสนุนนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติ
(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติ
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติ

(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
100. จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำ
ใหม่ต่อจ ำนวนนักศึกษำที่
ประกำศรับ

ร้อยละ >80 - 
84

0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนแผนงำนฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนฯ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ(ข้อมูล
จำกระบบ)



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

101.ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 
(GPAX) ในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยของนักศึกษำที่
รับเข้ำใหม่

เฉล่ียทุก
คน

>2.76 -
 3.00

0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

102.ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 
(GPAX) ของนักศึกษำทุกคนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปี
กำรศึกษำนั้นๆ

เฉล่ียทุก
คน

>2.76 -
 3.00

0% รำยงำนผลไตรมำส 3 ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

103.จ ำนวนนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่ได้รับทุน

 ทุน 40      13 33% ระดับป.โท จ ำนวน 11 ทุน เป็นเงิน 545,200 
บำท ระดับป.เอก จ ำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 
200,000 บำท

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

104.จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำนักศึกษำ

กิจกรรม >240      57 24%  - กิจกรรมประเภทวิชำกำร สังคม บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ และนันทนำกำร รวม 29 กิจกรรม

ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

 - กิจกรรมประเภทกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
ในกำรท ำกิจกรรม 1 กิจกรรม

 - กิจกรรมประเภทกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนกีฬำ จ ำนวน 11 กิจกรรม

 - กิจกรรมประเภทสร้ำงเสริมสุขภำพ จ ำนวน 10
 กิจกรรม

 - กิจกรรมประเภทพัฒนำวินัยนักศึกษำ จ ำนวน 
6 กิจกรรม

105.จ ำนวนนักศึกษำ (ระดับ
ปริญญำตรี) ที่ได้รับทุน

คน 4800 3,610 75% 1. ทุนท ำงำนพิเศษให้กับนักศึกษำ (ประจ ำภำค
กำรศึกษำที่ 2 /2560 86 คน

ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

 2. ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี (ป.ตรี) 10 คน

3. ทุนโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ทุนค่ำเล่ำ
เรียน : มวล.) 55 คน

4. กองทุนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี (ทุนเรียนดี - ทุนสร้ำง
โอกำส) 192 คน

 5. ทุนส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีเด่น 
166 คน

6. กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 10 คน
7. ทุนทั่วไป : เงินทุนสนับสนุนจำกสกอ. 79 คน
 8. ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล (กยศ.) 
2,706 คน

9. ทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรำยได้ในอนำคต 306 คน

106.จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำต่อ
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด

ร้อยละ 65 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

107.ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร : นักศึกษำ, ที่
ปรึกษำกิจกรรม

ค่ำเฉล่ีย ≥3.51 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

108.ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและส่ิง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ

ค่ำเฉล่ีย 4 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์นวัตกรรมฯ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณเ์ปน็เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณเ์มืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
 งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
109. ประมำณ Down Time
 ของกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เนต

คร้ัง 1 -    100% ไม่มีกำร Down Time ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

110. ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

ร้อยละ 85 รำยงำนผลไตรมำส 4 คก.มหำวิทยำลัยสี
เขียว, ส่วนอำคำร
สถำนที่, ส่วน
บริกำรกลำง, ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

 111.ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรป้องกันกำรโจมตีเครือข่ำย
จำกภำยนอก

ร้อยละ 100 100   100% ปกติ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

ควำมสำมำรถในกำรประหยัด
พลังงำนเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

      112. ค่ำไฟฟ้ำ ร้อยละ -5    4.10 82% ปีงบประมำณ 60 ค่ำไฟฟ้ำไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม
 - ธันวำคม 2559) จ ำนวน 14,460,313.40 
บำท เฉล่ียเดือนละ 533.47 บำท/คน และใน
ปีงบประมำณ 2561 มีค่ำไฟฟ้ำไตรมำสที่ 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2560) จ ำนวน 
13,866,843.24 บำท เฉล่ียเดือนละ 481.24
 บำท/คน คิดเป็นสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ
 4.10

ส่วนอำคำรสถำนที่

      113.ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ -5 0% ยังไม่รำยงำนผล ส่วนบริกำรกลำง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานรอง  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
114. จ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ
กับสถำบันกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ

กิจกรรม/
โครงกำร

>5        5 100% 1.นักศึกษำแลกเปล่ียน ประเภท Internship จำก
 Universitas Negeri Malang ประเทศ
อินโดนีเซีย จ ำนวน 4 คน (โครงกำร WU-UM 
Field Experience Project)

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรต่ำงประเทศ

2.นักศึกษำแลกเปล่ียน ประเภท Internship จำก
 Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศ
มำเลเซีย จ ำนวน 6 คน

3.นักศึกษำแลกเปล่ียน ประเภท Short Visit จำก
 Universiti Putra Malaysia ประเทศมำเลเซีย 
จ ำนวน 24 คน ภำยใต้โครงกำร MOBILITY 
INSPIRE THE EXCELLENT MIND

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

4.นักศึกษำแลกเปล่ียน ประเภท Short Visit จำก
 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 
ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 34 คน

5.นักศึกษำแลกเปล่ียน ประเภท Short Visit จำก
 Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศ
มำเลเซีย จ ำนวน 21 คน

115.จ ำนวนทุนโครงกำร
แลกเปล่ียนนักศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำไทยกับ
ต่ำงประเทศ

คน 3 0% ทุน Global Undergraduate Exchange 
Program ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ทุนไปยัง
ส ำนักวิชำและนักศึกษำผ่ำนช่องท่ำงต่ำงๆ

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรต่ำงประเทศ

โครงกำร 10        3 30% 1. Prof. Dr. Arno Fruehwald จำก Humburg
 University หำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรต่ำงประเทศ

2.Professor Dr. Volker Gottowik จำก 
Goethe University Frankfurt ประเทศเยอรมนี
 มำเยือนมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนำงำน
วิชำกำรของส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

3.Professor Dr. Peter Oosterveer จำก
ประเทศ Netherlands ร่วมเป็น Speaker ในกำร
เสวนำทำงวิชำกำรของศูนย์ควำมเป็นเลิศกำร
บริกำรจัดกำรท้องถิ่นและเมือง ส ำนักวิชำ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

117.จ ำนวนทุนสนับสนุน
โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำ
นำนำชำติ

ทุน 10 0% ทุนปริญญำเอกส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติที่มี
ศักยภำพสูง อยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกผู้สมัครรับทุน

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรต่ำงประเทศ

กิจกรรม/
โครงกำร

3        2 67% 1. กิจกรรมศิษย์เก่ำ - ศิษย์ปัจจุบัน สัมพันธ์ วัน
ลอยกระทง ปี 2560

ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

2. สมำคมศิษย์เก่ำ จัดพุ่มกฐินร่วมร่วมเป็น
เจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคีในนำมมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30ตุลำคม 
2560 ณ วัดแสงแรง ต.หัวตะพำน อ.ท่ำศำลำ 
จ.นครศรีธรรมรำช

119.ร้อยละของ MOU ที่มี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งหมด

ร้อยละ >90 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรต่ำงประเทศ

120.ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร : ศิษย์เก่ำ

ค่ำเฉล่ีย ≥3.51 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ส่วนกิจกำรนักศึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นพัฒนาวิชาการ
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

(ใช้ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์)

แผนงานรอง  แผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

116. จ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรในกำรแลกเปล่ียน
อำจำรย์อำคันตุกะกับ
สถำบันกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ

118.จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำประสบกำรณ์
ทำงวิชำชีพ วิชำกำรหรือ
กิจกรรมทำงสังคมแก่ศิษย์เก่ำ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

 121. มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
โดยอำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
แต่ละภูมินิเวศในลุ่มน้ ำปำก
พนัง 4 นิเวศ

ร้อยละ 100 30     30% โครงกำรระบบข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง
 ในรอบไตรมำส 1 ได้พื้นที่ตัวแทนระดับต ำบล
ของแต่ละระบบนิเวศคือ 1) ระบบนิเวศน้ ำจืด: 
ต ำบลเขำพระทอง อ ำเภอชะอวด และต ำบล
คลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง 2) ระบบนิเวศน้ ำ
เปร้ียว: ต ำบลเคร็ง อ ำเภอชะอวด 3) ระบบนิเวศ
น้ ำกร่อย: ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง 4) 
ระบบนิเวศน้ ำเค็มและชำยฝ่ังทะเล: ต ำบลปำก
พนังฝ่ังตะวันออก และต ำบลคลองน้อย อ ำเภอ
ปำกพนัง โดยมีเครือข่ำยชุมชนร่วม
กระบวนกำรวิจัย ซ่ึงได้ศึกษำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้ำน
กำยภำพ ได้แก่ ภูมิประเทศ ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน 
ข้อมูลทรัพยำกรดิน ตรวจสอบชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่
โดยกำรส ำรวจภำคสนำมและแหล่งอ้ำงอิงข้อมูล
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมใน Google Earth และ 
ArcGIS Online

สถำบันวิจัยและ
นวัตกรรม

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 122.จ ำนวนแหล่งเรียนรู้
ให้บริกำรวิชำกำร กำรวิจัย
ระดับชุมชนร่วมกับ
มหำวิทยำลัย

แหล่ง
เรียนรู้

8 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 123.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพ

ร้อยละ 100 0% ยังไม่รำยงำนผล ศูนย์บริกำรวิชำกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ

 124.มีต้นแบบมหำวิทยำลัย
ในพื้นที่ภำคใต้และ
ผู้ประกอบกำรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรร่วมมือกำร
ท ำโครงกำร WIL

1 แห่ง/
ต่อ
จังหวัด

14 -    0% ในช่วงไตรมำสแรก มีกำรจัดกิจกรรมพบสถำน
ประกอบกำร/ ผู้น ำชุมชนทำงกำรท่องเที่ยว  และ
ส ำรวจข้อมูลรูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบใหม่ใน
จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
และพัทลุง

ส.กำรจัดกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

 125.ผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ
ในโครงกำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำรท ำงำน 
(Work Intergrated Learning 
: WiL)

ร้อยละ ≥30       -   0% รำยงำนผลไตรมำส 4 (ทั้งนี้ ได้จัดฝึกอบรม“Train
 the Trainers inTourism &Hospitality 
Management” ในวันที่ 9-10 พย.60 และ
โครงกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ (KM) ระหว่ำง
วันที่ 12 - 13 พย.60 )

ส.กำรจัดกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์

แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
งานบริหารสินทรัพย์เพ่ือสร้างรายได้
126. จ ำนวนโครงกำรวิจัย
หรือส่ิงประดิษฐ์ที่ยื่นและขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

เร่ือง 5 3 60% 1.กรรมวิธีกำรผลิตคอนจูเกตไลโนเลอิกจำก
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum WU-P19
 ที่ชักน ำด้วยกรดไลโนเลอิกและไคโตซำน(ผู้
ประดิษฐ์: รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณำ ชูฤทธิ์
และ นำงสำววิลำวัณย์ ผลำชุม ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร )

อุทยำน
วิทยำศำสตร์ฯ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัยฯ



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด

หน่วย แผน  ผล ร้อยละ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

2. สูตรและกรรมวิธีกำรผลิตด้วงสำคูชนิดแผ่น (ผู้
ประดิษฐ์: ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์และรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร)

 3.กรรมวิธีกำรเล้ียงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสำม 
(Streptomyces KB3) ในหลอดทดลองเพื่อเพิ่ม
ผลสำรเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (ผู้ประดิษฐ์: รศ.ดร.
มณฑล เลิศคณำวนิชกุลและนำยกิจติศักด์ิ ชววิสิฐ
 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร )

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพ่ือเปน็เสาหลักดา้นสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพ่ือเปน็เสาหลักดา้นสุขภาวระในพ้ืนที่ภาคใต้
งานบริการศูนย์การแพทย์
 127.จ ำนวนผู้ใช้บริกำร คน ≥15000  3,869 26% มีผู้ใช้บริกำรเดือนตุลำคม 851 คน เดือน

พฤศจิกำยน 1527 คน เดือนธันวำคม 1491 คน
ศูนย์กำรแพทย์ฯ อธิกำรบดี

128.ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้มำรับบริกำร

ร้อยละ 65 0% รำยงำนผลไตรมำส 4 ศูนย์กำรแพทย์ฯ อธิกำรบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดา้นการกีฬาและสุขภาพ
แผนงานหลัก  แผนงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดา้นการกีฬาและสุขภาพ
 งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
 129.จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ประเมินผลสุขภำพ (รำยวิชำ 
SRE)

คน 2500    596 24% 1.ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของนักกีฬำ
มหำวิทยำลัยคร้ังที่ 2 โดยทีมทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำยของ สกอ. (ม. มหิดล) มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ได้ส่งนักกีฬำทดสอบทุกชนิดกีฬำรวม
ทั้งหมด 101 คน

ส่วนกิจกำร
นักศึกษำ(งำน
ส่งเสริมกีฬำฯ)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
ส่งเสริมกีฬำ

2.ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยนักศึกษำที่เรียนใน
รำยวิชำกีฬำ นันทนำกำรและกำรออกก ำลังกำย 
SRE-100 ของส ำนักศิลป์ศำสตร์ จ ำนวน 450 
คน

3.ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยพนักงำนบริษัทแซง
โกแบง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 20 
คน ในวันที่ 2 ต.ค. 2560

4.ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยพนักงำนบริษัทไทย
เอเวชั่น สนำมบิน จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 25
 คน ในวันที่ 10,16,17 พ.ย. 2560

130.จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
กีฬำและสุขภำพ

โครงกำร/
กิจกรรม

18      13 72% 1. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน SURAT HALF 
MARATHON 2017 : ชมรมกรีฑำ 

ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
ส่งเสริมกีฬำ

2. เข้ำร่วมกำรแข่งขันสะเดำขรรค์ชัยฯ มินิ
มำรำธอน คร้ังที่ 1 วันที่ 10 ธันวำคม 60 ณ รร.
สะเดำขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์ จ.สงขลำ : 
ชมรมกรีฑำ

(งำนส่งเสริมกีฬำฯ)



แผนงาน งาน/โครงการ  /
ตวัชี้วัด
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รับผิดชอบ

ผู้บริหารที่ก ากับ
ดแูล

 3. โครงกำร YBC Badmintin Tournament 
2017 วันที่14-17 ธันวคม 60 ณ สนำม
แบดมินตันเทศบำลนครยะลำ : ชมรมแบดมินตัน

 4.โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำสีประเภท
บำสเกตบอลชำย ในวันที่ 12-18 กุมภำพันธ์ 61
 ณ สนำมกีฬำบำสเกตบอล : ชมรมบำสเกตบอล

 5 งำนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ : - โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำ 
กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 45 ณ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จ.
ปทุมธำนี

 6. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน
กีฬำเทควันโด กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
คร้ังที่ 45 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

 7.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน
กีฬำยิงปืน กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
คร้ังที่ 45 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

 8. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน
กีฬำแบดมินตัน กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทยคร้ังที่ 45 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

9. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน
กีฬำเทเบิลเทนนิส กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทยคร้ังที่ 45 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

10.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน
กีฬำปันจักสีลัต กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทยคร้ังที่ 45 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

11. แข่งขันกีฬำปันจักสีลัต(ประลอง)พัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำ วันที่ 9 – 10 พฤศจิกำยน 
2560 ณ อำคำรพลศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์

12. แข่งขันบำสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 28-29 
ธค 60 อำคำรพลศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

13.โครงกำรวลัยลักษณ์ฟันรันคร้ังที่ 2 จัดขึ้นใน
วันที่ 3 ม.ค.2560 ณ สนำมกีฬำกลำง 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

 131.สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำกีฬำและ
นันทนำกำร

คน 4000 0% ยังไม่รำยงำนผล ส่วนกิจกำร
นักศึกษำ(งำน
ส่งเสริมกีฬำฯ)

ผช.อธิกำรบดีฝ่ำย
ส่งเสริมกีฬำ




