
 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ตารางท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครึ่งปีงบประมาณ 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 19.72 32.87 มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus จ านวน 86 
เรื่อง แยกเป็น - ISI 67 บทความ - Scopus 17 บทความ (ทีไม่อยู่ในฐาน 
ISI) - Zoological Record 1 บทความ (ทีไม่อยู่ในฐาน ISI และ Scopus) - 
Agricola 1 บทความ  (ที ไม่ อยู่ ในฐาน  ISI และ Scopus) อ้ างอิ งจาก 
https://ird.wu.ac.th จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 486 คน หักลบด้วย
อาจารย์ที่ลา 50 คน คงเหลืออาจารย์ประจ าทั้งหมด 436 คน อ้างอิงจาก : 
http://dp2.wu.ac.th/data_personnel.html ณ 2 เมย.61 ดังนั้น ร้อย
ละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด = (86/436)*100= 19.72% (ข้อมูลจากศูนย์วิจัย
และนวัตกรรม) 

WU 1-1-2 ร้อยละของการอ้างอิงถึงผลงานที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 50 107.34 214.68 มีการ citation ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 468 ครั้ง จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 486คน หักลบดว้ยอาจารย์ทีล่า 50 คน คงเหลืออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 436 คน (อ้างอิงจาก : 
http://dp2.wu.ac.th/data_personnel.html) ดังนั้น ร้อยละของการ
อ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด = (468/436)*100 = 107.34% (ข้อมูลจากศูนยว์ิจัยและ
นวัตกรรม) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      

http://dp2.wu.ac.th/data_personnel.html%20ณ%202%20เมย.61


 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU 1-2-3 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่
น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน  ท้องถิ่นต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 30 6.19 20.63 มหาวิทยาลัย โดยส านักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าองค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่างๆ รวม 27 โครงการ ประกอบด้วยด้าน
สังคมศาสตร์ 11 โครงการ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 โครงการ 
(เดิมมี 9 โครงการ โดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอโอนงบประมาณ 1 
โครงการ) และด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 8 โครงการ จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
436 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 (ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
WU 1-3-4 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่
ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก 

โครงการ ≥40 17 42.5 มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ท่ีได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก  17 โครงการ 
(ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรม) 

WU 1-3-5 ร้อยละของผูเ้ข้ารับบริการที่มีความรู้เพิม่ขึ้น
จากการเข้ารับบริการ 

ร้อยละ 95 18.78 19.76 ผู้เข้ารับบริการทีม่ีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าบริการ ร้อยละ 18.78 (จากการ
เก็บข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการ
พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซยีน จ านวน 2 รุ่น รวมผู้รับบริการจ านวน 
1,251 คน มีผู้เขา้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา จ านวน 
235 คน (ข้อมลูจากศนูย์บริการวิชาการ) 

WU 1-3-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 90 89.88 99.87 ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีค่าประเมินร้อยละ 89.88 จากโครงการบริการ
วิชาการจ านวน 49 โครงการที่ให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศบริการวิชาการ 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ) 

WU 1-3-7 จ านวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 10 100 อาศรมวัฒนธรรมฯ (งานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม)  

1. โครงการผลิตสื่อวิทยุรายการปริทัศน์วัฒนธรรม  

2. โครงการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”  

3. โครงการผลิตสื่อวิทยุ “เปิดม่านวัฒนธรรมอาเซยีน”  

4. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
http://cultural.wu.ac.th และ http://.toompang.wu.ac.th  
 

http://.toompang.wu.ac.th/


 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
5. สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตและเผยแพร่ในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เช่น 
หนังสือเพลง หนังสือภูมปิัญญาอาหารอาเซียน หนังสือค่ายเยาวชนรกัษ์
โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ และหนังสือเพลงร้องเรือเด็ก
รางวัลถ้วยพระราชทานฯ เป็นต้น  
6. โครงการสร้างเครือข่ายความรว่มมือเผยแพร่และประชาสัมพันธง์านด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อมวลชน  
7. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมลูด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
8. โครงการผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และพัฒนาคุณภาพสู่ TCI 
ฐาน 1 และยกระดับวารสารวิชาการสู่มาตรฐานฐานข้อมูลอาเซียน (ACI 
DATA BASE) ตามล าดับต่อไป  
9. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่อง 
11 นครศรีธรรมราช (NBT) ในรายการ “เช้านี้ท่ีเมืองคอน” และรายการ 
“ระเบียงข่าว”  
10. ผลิตสื่อวิทยุ “คุ้ยภาษาหาสาร” ส่งเผยแพร่แก่สถานีวิทยุต่าง ๆ ใน
ภาคใต้ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องดาวเทียม 

WU 1-3-8 จ านวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ี่สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  

กิจกรรม 10 11 110 อาศรมวัฒนธรรมฯ 
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายใน
สังคมของนักศึกษาสาขาศึกษาทั่วไป  
2. โครงการส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต้  
3.โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์น าชมโบราณสถานตุมปัง แบบ 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ จีน)  
4. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมกัน ณ ชุมชนโมคลาน  

5.โครงการศึกษาการจัดการท่องเที่ ยวของตลาดย้อนยุค ในจั งหวัด
นครศรีธรรมราช  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
6.โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นประสาน
โครงการประชารัฐ  
7.โครงการเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน  
8. โครงการพัฒนาแอพพริเคช้ันในรูปแบบคิวอาร์โค้ท และภาพเสมือนจริง
โบราณสถานตุมปัง  
9.โครงการผลิตหนังสือวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ได้รับการรับรองมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์ TCI ฐาน 2 
ส่วนกิจการนักศึกษา 
1. ด าเนินโครงการ 5ส ที่หอพัก ในระหว่างวันที่  1 - 22 พ.ย.2560        
2. ด าเนินโครงการอบรมและรณรงค์การประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2561 สถานท่ีอาคารไทยบุรี 

WU 1-3-9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 93.65 104.05 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับ 93.65 ซึ่งเกินจากเป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมลูจากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ชื่นชมรปูแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
มีสื่อประกอบการจดักิจกรรมที่น่าสนใจสามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่น าเสนอไดชั้ดเจน สามารถน าไปอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการดูแล
ต้อนรับ การจดัสถานท่ีได้อย่างประทับใจ และผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความ
ประสงค์ให้จดัมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ง และมี
ความสนใจที่จะเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวในครั้งต่อไป (ข้อมูลจากอาศรม
วัฒนธรรมฯ) *ไม่มีเอกสารประกอบยืนยัน 

WU 1-3-10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครง 
การต่อประโยชน์ของการเสริมสรา้งความสัมพันธ์หรือวิถี
ชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลยัหรือพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ 90 89.2 99.11 ส่วนกิจการนักศกึษา ด าเนินโครงการ 5ส ท่ีหอพัก ในระหว่างวันท่ี 1 - 22 
พ.ย. 2560 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม 5ส จ านวน 2,199 คน (ร้อย
ละ 91.62) จากจ านวนผู้เข้าร่วม 2,400 คน มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ 
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 (ร้อยละ 84.4) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
อาศรมวัฒนธรรม ฯ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ จ านวน 9 โครงการ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94 (*ไม่มีรายละเอียดโครงการ) 

WU1-3-11 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 95 75.82 79.81 อาศรมวัฒนธรรมฯ ก าหนดจัดกิจกรรม/โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 52 โครงการ ได้ด าเนินการแล้วจ านวน 36 โครงการ 
ซึ่งจากข้อมูลสถิติความสนใจและการให้ความส าคัญของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้เพิ่มมากข้ึนตามล าดับ บางโครงการ
มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น กิจกรรม
อบรมยุวมัคคุเทศก์น าชมโบราณสถานตุมปัง 3 ภาษาที่ก าหนดรับนักศึกษา
เข้าร่วมอบรม 80 คน ปรากฏว่ามีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าอบรม 138 คน 
กิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ท่ีเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 
ปรากฏมีนักศึกษาสนใจสมัครร่วมค่ายถึง 128 คน ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูล 
ในรอบครึ่งปีงบประมาณ มีจ านวนนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม 5,000 คนจากจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาวิจัย หรือศึกษาเรียนรู้
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6,594 คน คิดเป็นร้อยละ 75.82 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-4-12 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
ตร ี

ร้อยละ 20 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-13 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
โท 

ร้อยละ 40 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-14 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 

ร้อยละ 60 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU 1-4-15 ร้อยละของอาจารยท์ี่ท าวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 

ร้อยละ ≥80 32.34 40.42 มีจ านวนนักวิจัยรอบปีงบประมาณ 2561 รวม 141 คน จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 486 คน หักลบด้วยอาจารย์ที่ลา 50 คน คงเหลืออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 436 คน ดังนั้น มีจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด = (141/436)*100 = 32.34% (ข้อมูลจากสถาบันวิจัย
และนวัตกรรม) 

WU 1-4-16 จ านวนครั้งของวารสารวิชาการทีม่ีการ
พัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น (ในฐานข้อมูล 
TCI/ACI/Scopus/ISI)        

ครั้ง 2 1 50 1 ครั้ ง โดยวารสาร WJST ยื่นวารสารเข้าสู่ ฐานข้อมูล PubMed เมื่ อ 
พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

WU 1-4-17 จ านวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนน าไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม  

เรื่อง ≥3 2 66.67 1. โครงการพัฒนาน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามันเพื่อใช้ใน
ผู้สูงอายุ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านยาและเครื่องส าอาง 2,470,000 
บาท ( มูลค่าเชิงพาณิชย์ เท่ากับ 2,470,000 บาท)  2. ค่ามอบสิทธิ์ในการ
ผลิตและจ าหน่ายเช้ือรา Trichoderma saperellum สายพันธุ์ NST-009 
ช าระค่า Upfront fee มาแล้ว 53,500 บาท (มูลค่าเชิงพาณิชย์เท่ากับ 
53,500 บาท) ส่วน Royalty fee อีก 5 ครั้ง (ปีละครั้ง) จะได้รับเมื่อถึง
เวลา (ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่  1  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-1-1 คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านักวิชา 

 ค่าเฉลี่ย ≥4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 ค่าเฉลี่ย ≥4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 

 ร้อยละ ≥80 -  รายงานผลไตรมาส 4 ขณะนีย้ังไม่มีการเก็บข้อมูลผู้รับบริการ (ข้อมูลจาก 
ทมอ.) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-3-4 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ร้อยละ ≥80 -  ด าเนินการในไตรมาส 4 

WU2-3-5 จ านวนครั้งของการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ครั้ง 0 0  อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน ยังไม่สามารถระบุความผดิได้ (ส่วนนิติการ) 

WU2-3-6 จ านวนครั้งของการร้องเรียนด้านการทุจรติ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวทิยาลัย     

ครั้ง 0 0 100 ไม่มี (ข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายใน/ส่วนนิติการ/ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั) 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการท างานสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ ≥60 56.79 94.65 อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 276 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 486 คน คิดเป็นร้อยละ 56.79 (ข้อมูลจากส่วนทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร) 

WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้อยละ ≥40 29.22 73.05 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท้ังหมด 142 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
486 คน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 2.รองศาสตราจารย์ จ านวน 
33 คน 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 107 คน 4. อาจารย์ จ านวน 344 
คน (ข้อมูลจากส่วนทรัพยากรมนษุย์และองค์กร) 

WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาอาจารย ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-10 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านผลที่
เกิดกับอาจารย ์     

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

 ร้อยละ ≥5  6.25 125 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นมีจ านวน
ร้อยละ 6.7 (จ านวน 41 จากพนักงานสายปฏิบัติการฯ ทั้งหมด 624 คน)
(ข้อมูลจากส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU3-1-1 ร้อยละของหลักสตูรทีผ่่านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับด ี   

ร้อยละ ≥90 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม    

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-3 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-4 จ านวนหลักสูตรที่ปรบัปรุงหรือเปิดใหม่ตาม
ความต้องการของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยคุที่ 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบ
มาตรฐานนานาชาต ิ  

หลักสตูร ≥40 16 40 - พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 5 หลักสูตร คือ 1)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเคมี 3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและสุขภาพ  4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ 5) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ  
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีจ านวน 6 หลักสูตร คือ 1) ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ 3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตร
นานาชาติ 4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 
หลักสูตรนานาชาติ 5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตร
นานาชาติ 6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการ
จัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ  (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนและการสอน) 

     - ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตรได้แก่ 1) ปรับปรุงกลุ่มวิชา
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  5) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 2  นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-2-5 ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสตูรที่สอบผ่าน 
Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive 
Exam   

ร้อยละ 90 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-2-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์   

ร้อยละ 50   รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านผลที่เกิด
กับนักศึกษา   

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการ
ประเมินผู้เรียน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-3-9 ร้อยละของรายวิชาที่มีการน านวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

ร้อยละ 50 - - รายงานผลไตรมาส 4 ทั้งนี้ ขณะนี้ศูนย์บรรณสารฯ อยูร่ะหว่างการติดต่อ  
ประสานงานกับอาจารยผ์ู้สอน เพือ่วางแผนการผลิตสื่อ และเลือกใช้สื่อ
ภายในรายวิชา จ านวนท้ังสิ้น 5 รายวิชา ดังนี ้
1. PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry) อาจารย์ ดร.
ดุษฎี ชินนาพันธ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
2. FNC-321 Financial Markets and Institutions (ตลาดการเงินและ
สถาบันการเงิน) อาจารย์ ดร.ชนวฒัน์ ชุณหวิกสิต ส านักวิชาการจัดการ 
3. DIM60-101 การรู้สารสนเทศ.(Information Literacy) ผศ. ดชิิตชัย 
เมตตาริกานนท์ และ ผศ. ดร.สุธญัญา ด้วงอินทร์ ส านักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร ์
4. EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข (Microbiology 
and Parasitology in Public Health) ดร. สรัญญา มณีรตันาศักดิ์ ส านัก



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
วิชาสาธารณสุขศาสตร ์
5. xxx-390 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) หัวข้อ 
การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง และ นางสาวภค
นิตย์ ออสปอนพันธ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
(มีรายวิชาระดับปรญิญาตรีทั้งหมดที่เปิดสอนจ านวน 1,516 รายวิชา) 
 (ข้อมูลจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 

WU3-3-10 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-11 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการ
วางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-12 ร้อยละของอาจารยท์ี่มีคุณสมบัตผิู้สอน 
(Descriptor) ผ่านเกณฑ์ UK Professional  
Standards Framework ตั้งแต่ระดับ Associate 
Fellow ขึ้นไป 

ร้อยละ 10   รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-13 จ านวนสถานประกอบการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  

แห่ง ≥1,050 1,026 97.71 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีสถานประกอบการเข้าร่วมรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจ านวน 644 แห่ง และในภาคการศึกษาที่  3/2560 มีนักศึกษา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจ านวน 382 แห่ง รวมทั้งสองภาคการศึกษา
มีสถานประกอบการร่วมในโครงการสหกิจศึกษาจ านวน 1,026 แห่ง ทั้งนี้
เป็นสถานประกอบการในต่างประเทศจ านวน 33 แห่งใน 9 ประเทศ
ประกอบด้วย 1. มาเลเซีย 2. สิงคโปร์ 3. อินเดีย 4. สาธารณรัฐเชค 5. 
ออสเตรเลีย 6. เวียดนาม 7. ญี่ปุ่น 8. อังกฤษ และ 9. โมรอคโค (ข้อมูลจาก

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
WU3-3-14 จ านวนผู้เรยีนที่เข้ารว่มการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการท างาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
เพิ่มขึ้น  

คน ≥1,500 1,541 102.73 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 1,000 คน 
และ นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2560 จ านวน 541 คน (ข้อมูลจากศูนย์

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU3-3-15 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสรมิความเป็น
นานาชาติ (Bilingual /English program/ 
International program)    

ร้อยละ 1.5 19.64 1,039.33 - เพิ่ มแผนการเรียนแบบ Bilingual โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 จ านวน 
1 หลักสูตร  

     - เพิ่มแผนการเรียนแบบ English Program โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 จ านวน 3 
หลักสูตร 

     - พัฒนาหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 7 หลักสูตร  

     รวมมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติจ านวน 11 หลักสูตร จาก
หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 56 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 19.64 (ข้อมูลจาก
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-16 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่
ระดับ B2 ข้ึนไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนข้ึน
ไป     

ร้อยละ N/A -  รอการด าเนินการจัดทดสอบกลุ่มนักศึกษาที่จะต้องท าการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในปี 2563  (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU3-3-17 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์การ    
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)  

ร้อยละ N/A -  รอการด าเนินการจัดทดสอบกลุ่มนักศึกษาที่จะต้องท าการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในปี 2563  (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU3-3-18 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

ร้อยละ N/A -  รอการด าเนินการจัดทดสอบกลุ่มนักศึกษาที่จะต้องท าการทดสอบ exit 
exam ซึ่งจะจบการศึกษาในปี 2563  (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      

WU3-4-19 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้   

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4   การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-1-1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน passport 
ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ N/A -  อยู่ระหว่างการออกและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตคนดี (ข้อมูลจากส่วน
กิจการนักศึกษา) 

WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีท าผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 5 4.14 82.8 นักศึกษากระท าผิดวินัยจราจร 329 ราย ความผิดอื่นๆ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 
332 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.14 จากนักศึกษาทั้งหมด 8,022 ราย ทั้งนี้ 
สถิตินักศึกษากระท าผิดวินัยจราจรมีจ านวนลดลงตามล าดับ  

WU4-1-3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขา   

ร้อยละ 90 97.52 108.35 จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,053 คน 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.52 

WU4-1-4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงาน
ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 90 97.7 108.55 จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,053 คน 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 1,181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.7  

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 90 -   

รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 

 
WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ยคณุภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 3   มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU4-3-7 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ/
กิจกรรม  

≥250 89 35.6 ส่วนกิจการนักศึกษา ด าเนินการ 85 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามแหล่งที่
จัด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยกิจกรรม
นักศึกษา 70 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่จัดโดยส านักวิชาจ านวน 15 
กิจกรรม  

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดโครงการติวความรู้ทางวิชาการให้
นักศึกษาจ านวน 4 โครงการดังนี้  1) โครงการพี่สอนน้อง (หลักสูตร
บริหารธุรกิจ) 2) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ (หลักสูตรเทคนิค
การแพทย์) 3) โครงการติวความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา (หลักสูตร
นิติศาสตร์) และ 4) โครงการติวหลักฟิสิกส์ 1 (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 

WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-3-9 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียต่อรุ่น (พ้น
สภาพจากผลการเรียน)  

ร้อยละ 10 -  รอสรุปผลสิ้นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากรอนักศึกษาเรียนครบ 3 ภาคการศึกษา
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU4-3-10 จ านวนผลงาน/รางวลัของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ         

ช้ินงาน ≥35 26 74.28 ส่วนกิจการนักศกึษา อยู่ระหวา่งการพิจารณาการประกาศผลการคดัเลือก
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึ่งในปีนี้ นายกฤษดา หนูเล็ก ช้ัน
ปีท่ี 4 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลยัลักษณ์ ไดร้ับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตภาคใต้  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดงานวันสหกิจสมัพันธ์ครั้งท่ี 10 ใน
วันท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ มี
สถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวดจ านวน 8 แห่ง โดยนักศึกษาจาก 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ได้รบัรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ประเภทของการประกวด 
ประกอบด้วย 1. ชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวชัรวิช 
ระงับการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 2.ชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจดัการ นายวร
วุฒิ หมัดโน๊ต หลักสตูรภาษาอังกฤษ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 3.ชนะเลิศ 
ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา นายชวรัตน์ ติวเถาว์ หลักสตูรวิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 4.ชนะเลิศ 
ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา หลักสตูรวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ซึ่งนักศึกษาทั้ง 4 คน 
จะเป็นตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเข้าแข่งขัน
ระดับชาติที่ สกอ.ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ต่อไป 

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ส านักวิชา/หลักสตูรไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพในประเทศ โดยมโีครงการ
ทั้งสิ้น 10 โครงการ และได้รับรางวัลรวมทัง้สิ้น 22 รางวัล ดังนี ้

      1. โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฏ ครั้งท่ี 9 ประจ าป ี2560 
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์) : ไม่ได้รบัรางวัล 2. โครงการประกวดภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งท่ี 13 (หลักสูตรนิเทศาสตร์) : ได้รับ 4 รางวัล 3. โครงการ
แข่งขันทักษะด้านภาษาจีน (หลักสูตรภาษาจีน) : ได้รับ 6 รางวัล 4. 
โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันวิชาการ : StartUP Thailand 
League (หลักสตูรวิศวกรรมซอฟต์แวร์) : ไดร้ับ 1 รางวัล 5.โครงการ 
Global House Design Contest 2017 (หลักสตูรสถาปัตยกรรม) : ได้รับ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
3 รางวัล 6.โครงการประกวดภาพถ่าย เรินแถวแต่แรกฯ (หลักสูตร
สถาปัตยกรรม) : ได้รับ 2 รางวัล 7.โครงการเสวนาวิชาการประเพณี
วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งท่ี 13 (หลักสตูรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) : 
ได้รับ 3 รางวัล 8.โครงการประกวดเเผนการตลาด Marketing Plan 
Contest by A.P. Honda (หลักสตูรบริหารธุรกจิ): ไดร้ับ 1 รางวัล 9.
โครงการ WMS Got Talent: อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้นกล้า HR1) ครั้งท่ี 1 (บริหารธุรกิจ) : ไม่ไดร้ับ
รางวัล 10. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา : การ
แข่งขันทักษะด้านการเงิน (บริหารธุรกิจ) : ได้รับ 2 รางวัล 

WU4-3-11 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่   

 ร้อยละ ≥40 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-3-12 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 ร้อยละ ≥80 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-4-13 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการรับ
นักศึกษา  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 -  รายงานผลไตรมาส 4 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-4-14 ร้อยละของนักเรยีนจากโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียงเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ ≥20 -  รอการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ประมาณต้นเดือน
กรกฎาคม 2561 (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU4-4-15 ร้อยละของผูผ้่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ ≥3 -  รอการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ต้นเดือนกรกฎาคม 
2561 (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
เป้าประสงค์ท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การก าจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ า การขนส่ง และการให้



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินของ UI 
GreenMetric  โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน 

ได้รับการ
จัดอันดับ
มหาวิทยา
ลัยสเีขียว 
1 ใน 17 
ของ
ประเทศ 

 -  อยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมณิของ UI Green Metric และจะ
ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับการประเมินผลในปี 2018 โดยมีเป้าหมายตดิ
อันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว 1ใน17 ของประเทศ (จากแผน 5 ปี) ทั้งนี ้ในปี 
2017 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการจดัอันดับ UI GreenMetric โดยมเีกณฑ์การ
ประเมิน 6 ด้าน มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ ได้รบัการจดัอันดับอยู่ท่ีอนัดับ 
402 ของโลก จากผู้เข้าร่วมการจดัอันดับ 619 มหาวิทยาลยัทั่วโลก โดย
ได้รับคะแนน 4001 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศไทย โดยมี
ระดับคะแนนข้ึนมาจากเดิมที่ 3551 คะแนน เป็น 4001 คะแนน (ข้อมูล
จากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-2,3-2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีค่าเฉลีย่ความสุข
ตามเกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนนข้ึนไป 

 ร้อยละ ≥80 -  อยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

 WU5-2,3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุข
ตามเกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนนข้ึนไป 

ร้อยละ ≥75 -  อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูลออนไลน์ผ่านเครื่องมือ Happinometer (ปิด
ระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ข้อมูลจากงานพัฒนา
องค์กร ทมอ.) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรายรอบ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-4-4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ร้อยละ  ≥80 84.42 105.52 1.ด าเนินโครงการอบรมการประหยัดพลังงาน เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 
มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 1,604 คน ผลการประเมินพบว่า นักศึกษาร้อยละ 
84.42 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
     2.ด าเนินการรณรงค์การประหยดัไฟฟ้าที่หอพักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 60 

- ก.พ. 61 รวมระยะเวลา 3 เดือนและพบว่าค่าไฟฟ้าลดลงมากกวา่ 10 % 
โดยมีหอพักท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่าร้อยละ 10 จ านวน 10 
หอพัก (ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU5-4-5 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ≥80 -  เนื่องจากโครงการมหาวิทยาลัยสเีขียวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนที่เสนอไว้ แต่โครงการ/กจิกรรม มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ จึงได้มี
การหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการด้านการจดัการพลังงาน
และเห็นควรให้จัดท าโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณระหว่างปีต่อไป 
(ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1 มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-1-1 จ านวนประชาชนท่ีเขา้ถึงหลักสูตร/แหล่ง
เรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน ≥10,000 41,263 412.63 ศูนย์บริการวิชาการ  1. จัดรายการวิทยุ วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพจ านวน 
7,546 Views 2.จัดรายการโทรทัศน์ฯ วลัยลักษณ์สู่สังคม จ านวน 30,818 
Views 3.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทุ่งบ้านไผ่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 8 แหล่งเรียนรู้ มีผู้รับบริการจ านวน 8 ครัวเรือนและกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชน 10 คน 4. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 5.โครงการโรงเรียนชุมชนใหม่ 
โรงเรียนต้นแบบฯ จ านวนนักเรียน 33 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 38,465 
(Views/คน/ครอบครัว/ครัวเรือน)  

     อุทยานพฤกษศาสตร์ มผีู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 2,798 คน 

เป้าประสงค์ที่  2 มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-2-2 จ านวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 
และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานวิจัย  การเรยีนการสอนและอื่นๆ  

แห่ง ≥15 29 193.33 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย 
จ านวน 12 หน่วยงาน 1) ทุนวิจัยภายนอก มีหน่วยงานท่ีท าวิจัยร่วม จ านวน 
2 หน่วยงาน 2) ทุนวิจัยเชิงพื้นที่ จากการลงพื้นที่ พบปะชุมชน และการจัด
กิจกรรม ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 10 
หน่วยงาน 

     ศูนย์บริการวิชาการ มีเครือข่ายจ านวน 14 เครือข่าย คือ กรมประมง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ส านักงานงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ( ์NECTEC) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สถาบันนวัตกรรม
แห่งชาติ สสส. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จ านวน 3 เครือข่าย คือ 1) เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต ้2)สมาคมสหกิจศึกษาภูมภิาคเอเชียแปซฟิิก 3)
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

เป้าประสงค์ที่  3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-3-3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก  

เรื่อง ≥15 50 333.33 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 6 
กิจกรรม ได้แก่ 1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานเครือขา่ยพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน สกอ. 2)จัดท าข้อเสนอโครงการ 3 โครงการ เสนอ สกอ.เพื่อ
พิจารณา ได้แก่ โครงการอบรมอาจารย์นิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในต่างประเทศและโครงการพัฒนาหลักสูตร WIL 3) จัดงานวัน   
สหกิจศึกษาสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน วันที่ 
23 มีนาคม 2561 4)ประชุมร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนล่างเพื่อเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 5) ประธานเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และหัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา เป็นวิทยากร
เตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และ 6)นายเอกราช แก้วเขียว และ
อาจารย์ภูสิต ห่อเพชรเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมสถาน
ประกอบการและนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อ  18 มกราคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรม   มีโครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 24 กิจกรรม  
ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 18 โครงการ ได้แก่ 1-2)หมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์ฯ 2 โครงการ 3)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 4)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหน้าวัวในสวนยางพารา 5)โครงการบริการให้
ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน 6)
โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนฯ 7)โครงการ BIM 
8)โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 9)โครงการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 
กิจกรรม 10)โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ 11)โครงการเสริมสร้างมวล
กระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนฯ 12)โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ 13)โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง 14)
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทุ่งบ้านไผ่ฯ 15)โครงการอาสาพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 16) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความยุติธรรมทาง



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
สังคมฯ 17)โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” 18)
โครงการโคแม่พันธ์ุ และโคขุนประชารัฐฯ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการคือ 1)โครงการพัฒนาเกษตร
แม่นย าส าหรับการท ามังคุดนอกฤดูกาล 2)โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยหลักระบบนิเวศให้กับโรงแรมสีเขียว 

WU6-3-4 จ านวนผลงานทางวิชาการและวจิัยที่ท า
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก   

โครงการ/
กิจกรรม 

≥15 82 546.67 สถาบันวิจัยฯ มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ท าร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
จ านวน 50 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 61) 

     ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 15 โครงการ อาทิ 1.โครงการด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 8 กิจกรรมภายใต้โครงการงบสนับสนุนการบูรณาการ    
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 2.โครงการวลัยลักษณ์สังคมรักษ์สุขภาพ (รายการ
วิทยุวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ )  
3.โครงการเสริมสร้างมวลกระดูกและการป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่ จ.นคร
ศรีฯ 4.โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 5.โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น 

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีทั้งสิ้น 17 โครงการ ประกอบด้วย 1. 
กิจกรรม OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม 2. การ
วิจัยฐานราก 14 โครงการ 3. การวิจัยเชิงพาณิชย์  2 โครงการ  

WU6-3-5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า 

โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 11 220 จัดกิจกรรม 11 โครงการ ได้แก่ 1) 2 ตุลาคม 2560 ศิษย์เก่ามวล.ร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 2) 30 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม
ทอดกฐิน ณ วัดแสงแรง 3) พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม“ลุ้นรับตักไข่ ศิษย์
เก่าสัมพันธ์ วันลอยกระทง” ก าไรที่ได้เป็นทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 4) 4 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมพบปะศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนน้องนักกีฬา มวล. ณ 
จังหวัดสงขลา 5) 8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศษิย์
เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 6) 9 มกราคม 2561 ประชุม
คณะกรรมการสมาคมศิษย์ เก่า โดยวาระส าคัญคือการจัดกิจกรรมในวัน



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
สถาปนามหาวิทยาลัยช่วงเดือนมีนาคม 7) 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุม
แผนงานสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 8) 25 กุมภาพันธ์ 
2561 ฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 9) 18 มีนาคม 2561 
ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมพบปะและมอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน 10) 23-
30 มีนาคม 2561 จัดซุ้มศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ในวัน WU 
DAY ขายเสื้อยืดและจัดนิทรรศการศิษย์เก่าดีเด่น 11) 29 มีนาคม 2561 
พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น (ข้อมูลจาก กนศ.) 

WU6-3-6 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด   

ร้อยละ 3 1.85 61.67 1.นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท Internship จาก Universitas Negeri 
Malang ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 4 คน   

     2.นักศึกษาแลกเปลีย่น ประเภท Internship จาก Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จ านวน 6 คน  

     3.นักศึกษาแลกเปลีย่น ประเภท Short Visit จาก Universiti Putra 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย จ านวน 24 คน ภายใต้โครงการ MOBILITY 
INSPIRE THE EXCELLENT MIND 

     4.นักศึกษาแลกเปลีย่น ประเภท Short Visit จาก Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซยี จ านวน 34 คน (นักศึกษาหลักสูตร 
Electrical System Engineering ) 

     5.นักศึกษาแลกเปลีย่น ประเภท Short Visit จาก Universiti Putra 
Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซยี จ านวน 21 คน  

     6.โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวตา่งชาติ ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 “กิจกรรมวันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ประกอบด้วยนักศกึษา
แลกเปลีย่น 44 คน นักศึกษาต่างชาติ 1 คน และนักศึกษาโครงการ 
International Buddy 15 คน 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
     รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 149 คน จากนศ.ท้ังหมด 

8,022 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 (ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

WU6-3-7 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยน
ต่อจ านวนอาจารย์และบคุลากรทั้งหมด  

ร้อยละ 
 

3 7.56 252 บุคลากรของมวล. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวน 9 คน ดังนี ้

     1. ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เขา้ร่วม
กิจกรรม ASAIHL Conference 2017 : Better Life Expectancy throgh 
Education Reseacrch and Innovation ระหว่างวันท่ี 13 - 15 ธ.ค 
2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 

     2.รองอธิการบดฝี่ายวิจยัและเครือข่ายสังคม และ ผู้อ านวยการศูนยก์ิจการ
นานาชาติ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบปีท่ี 93 ของมหาวิทยาลัย NPUST 
(93rd Anniversary Ceremony) ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ประเทศ
ไต้หวัน 

     3.อธิการบดีและทมีผู้บริหาร เข้าพบ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ ฯพณฯ 
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทย (ดร. เมเอียร์ ชโลโม) ณ 
สถานทูตอิสราเอล ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 1. ผศ. ดร. สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ รักษาการแทนคณบดสี านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. อาจารย์ 
ดร. ทนง เอี่ยวศิริ รองคณบดีส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3. อาจารย์ ดร. 
พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก ากับฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ 4. 
นางสาว อรพินท์ ไชยพงศ์ หัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. นางสาว สุเมตตา อุราโรจน์ เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หน่วยประสานงาน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 6. รศ. ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศ 

     บุคลากรจากสถาบันอ่ืนๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมทีม่วล. จ านวน 72 คน 
ดังนี ้



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
     1.Mr. Samuel Ang, Director of Innovation & Entrepreneurship จาก 

Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ มาบรรยายให้คณาจารยแ์ละ
นักศึกษามหาวิทยาลยัวลัยลักษณไ์ด้รับฟังเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่ได้
จากการวิจัยเพื่อเพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง "Innovation & 
Entrepreneurship by Temasek Polytechnic"  

     2.โครงการเชิญอาคันตุกะ State University of Malang ส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ เดินทางมาเพื่อทบทวนและให้ขอ้เสนอแนะส าหรับปรับปรุงต าราเรียน
ภาษาอินโดนีเซียมาตรฐาน  

     3.Prof. Dr. Volker Gottowik จาก Goethe University Frankfurt 
ประเทศเยอรมนี มาร่วมโครงการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศ Visiting 
Professor เพื่อพัฒนางานวิชาการของส านักวิชาศิลปศาสตร ์

     4. Prof. Dr. Arno Fruehwald จาก Humburg University ร่วมหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการกับส านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

     5.Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและ
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอสิราเอลประจ าประเทศไทย และ Miss 
Kuntheera Stityuthakarn เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อน า
ภาพยนตรส์ารคดีเรื่อง Brave Miss World มาฉายเผยแพรเ่พื่อการศึกษา 
และ บรรยายพิเศษ เรื่อง Israel Startup and Innovation 

     6. Prof. Dr. Shigeru Kato, Dr. Taisuke Nose and Mr. Kittikorn 
Pattanakitkancharoen จาก Sekisui Chemical Company, Japan 
เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อหารือ Proposal โครงการความ
ร่วมมือปลูกปา่ชายเลนระหวา่งมหาวิทยาลัยฯและ Sekisui Chemical 
Company 

     7.Dr. K. Suresh Kumar ผู้อ านวยการและที่ปรึกษาการวางระบบของ 
Institute of Palliative Medicine ประเทศอินเดีย เยีย่มคารวะผู้บริหารใน
โอกาสเดินทางมาเป็น Speaker โครงการ Visiting Professor ของส านักวิชา
แพทยศาสตร ์



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
     8.Ms. Chananya “Sandy” Kunvatanagarn และ คุณเอกกมล จรัลชวนะ

เพท เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและวฒันธรรม สถานทูตอเมริกาประจ าประเทศ
ไทย เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อขอเข้าพบผู้บริหารและอาจารย์
ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตรเ์พื่อแนะน าตัวและพูดคุยประเด็นทั่วไป
เกี่ยวกับภาคใต้ (สังคม วัฒนธรรม การเมือง ศาสนา) 

     9.Professor Dr. Peter Oosterveer จากประเทศ The Netherlands มา
เยือนมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์เพื่อร่วมเป็น Speaker ให้กับการเสวนาทาง
วิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศการบริการจัดการท้องถิ่นและเมือง ส านักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

     10.Mr. Budiman Sobri Abdullah, Assistant Director UUM 
Information Technology (UUMIT), มหาวิทยาลัย Universiti Utara 
Malaysia ประเทศมาเลเซียน าคณะเจา้หน้าท่ีจ านวน 20 คน มาศึกษาดูงาน
ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบข้อมูลอินเตอรเ์นต็ 
(Internet Data) ระบบเครือข่าย ( Network) ระบบปฏิบัติการทางด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ (IT Operation) ระบบเช่ือมต่อ (System and Portal) 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต WIFI, Email, และการอ านวย
ความสะดวกด้านอินเตอร์เนต็และ IT ที่มีต่อการเรียนการสอน 

     11. คณะจาก UiTM อาจารย์จ านวน 15 คน และนักศึกษา จ านวน 15 คน 
รวม 30 คน จาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซยี เดินทาง
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณเ์พื่อร่วมท ากิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลยั 

     12.Mr. Bryan Read ซึ่งเป็น Director International Business 
Development- Education, University of Auckland และ Mr. Jeff 
Howe, Director for International Program, Victoria University of 
Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเ์พื่อ
หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับส านักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติ และ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
     13.คณุสุกานดา พารค์ ตัวแทนมลูนิธิเยาวชนสมัพันธ์นานาชาติ 

(International Youth Fellowship: IYF) เข้าพบท่านอธิการบดีเพือ่ช้ีแจง
วัตถุประสงค์การเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้น าด้านการศึกษา “The 5th 
World Education Leaders Forum”  

     14.Mr. Shawn Reynolds, Associate Vice-President for 
International Partnership จากมหาวิทยาลยั Indiana University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr. Peter Boonjarern, Director of Indiana 
University ASEAN Gateway เดนิทางมามหาวิทยาลยัวลัยลักษณร์ะหว่าง
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2561 เพื่อเยีย่มชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พรอ้มท้ัง
หารือความร่วมมือทางวิชาการกับส านักวิชาและวิทยาลัยนานาชาต ิ

     15.Prof. Dr. Kiyota Hashimoto, Director of Workshops and 
Conferences, AIIT, Japan, Asst. Prof. Dr. Satoshi Takahashi, 
Assistant Professor, University of Electro-Communications, Japan 
และ Assoc. Prof. Dr. Ford Lumban Gaol Associate Professor, BINUS 
University, Indonesia ในโอกาสลงนาม MOU กับวิทยาลัยนานาชาต ิ

     รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 81 คน จากบุคลากรทัง้หมด  
1,071 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 (ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

WU6-3-8 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  

ร้อยละ 90 95.52 106.13 มี MOU ที่ active ต่อเนื่องจ านวน 64 ฉบับ จากท้ังหมด 67 ฉบบั (ข้อมูล
จากศูนย์กิจการนานาชาต-ิ ppt) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-4-9 จ านวนทุนวิจยัจากองค์กรภายนอก        ล้านบาท ≥60 30.09 50.15 จ านวนเงินทุนภายนอก จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 30,099,347 

บาท (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรม) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที ่1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU7-1-1 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร   

เรื่อง 6 1 16.67 มีค าขอที่ได้รับจดทะเบียนเพิ่มคือ อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตน้ าตาล
เชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ ามันที่
ผ่านการลดลิกนิน ผู้ประดิษฐ์คือ รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์, นายสุริยา ปาละแม 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับจดทะเบียนเลขที่ 11857 เมื่อวันที่ 
19 ส.ค.59 

WU7-1-2 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์ 

ล้านบาท ≥2 2.5235 126.17 1. โครงการการพัฒนาน้ ามันปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากน้ ามันปาล์มเพื่อ
ใช้ในผู้ สู งอายุ  ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้ านยาและเครื่องส าอาง 
2,470,000 บาท ( มูลค่าเชิงพาณิชย์ เท่ากับ 2,470,000 บาท) 2. ค่า
มอบนสิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเชื้อรา Trichoderma saperellum สาย
พันธุ์ NST-009 ช าระค่า Upfront fee มาแล้ว 53,500 บาท ( มูลค่าเชิง
พาณิชย์ เท่ากับ 53,500 บาท) ส่วน Royalty fee อีก 5 ครั้ง (ปีละครั้ง) จะ
ได้รับเมื่อถึงเวลา (ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 2  มีสินทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-2,3-3 ร้อยละของรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)  

ร้อยละ ≥5 11.45 229 ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 60 ถึง วันท่ี 22 ม.ีค. 61 (รอบครึ่งปี
แรก) มียอดรายได้ 31,711,450.06 บาท จากรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั ณ ครึ่งปีงบประมาณ (ไมร่วมเงินอุดหนุนจากรัฐ) จ านวน 
276,956,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 (ข้อมลูจากศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน –powerpoint )(ข้อมูลรายได้ทั้งหมดจากส่วนแผนงานฯ)  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU7-2,3-4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุเทียบกับดัชนี
เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานกับตัวแปรอ้าง อิง 
(Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน   

  >ดชันี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบเทยีบ 

100 สรุปผลการด าเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (เฉพาะเดือน ม.ค.2561 - ก.พ.2561) บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 3,513,497.35 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 
6.210 บลจ.กสิกรไทย จ ากัด จ านวนเงิน 2,329,326.31 บาท 
ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 4.117 บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด จ านวนเงิน 
3,975,283.10 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 7.027 รวม 3 บลจ. 
จ านวนเงิน 39,818,106.76 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 
5.785  มากกว่า Benchmark 100% 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-4-5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน
หรือร่วมทุนกับภายนอกที่สรา้งรายได้เพิม่ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

โครงการ ≥1 4 400 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คือ 1. โครงการพื้นที่พาณิชย์
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 2. โครงการหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 3. 
โครงการโซล่าฟาร์ม 4.โครงการออกแบบผังแม่บทโซนพื้นที่ธุรกิจ (เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการ WU Complex) (ข้อมูลจากศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-1-1 จ านวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล/
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เรื่อง 5 0 0.00 ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากหน่วยงานไม่มีทรัพยากรในการด าเนินงาน
โดยตรง (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ) 

WU8-1-2 จ านวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือ
จ านวนการให้บริการวิชาการทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

หลักสตูร/
กิจกรรม 

1 11 1100 1.โครงการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 8 กิจกรรมภายใต้โครงการงบ
สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 2.โครงการวลัยลักษณ์
สังคมรักษ์สุขภาพ (รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพและจัดหน่วยบริการ
สุขภาพเคลื่อนที่) 3.โครงการเสริมสร้างมวลกระดูกและการป้องกันกระดูก
พรุนในพื้นท่ี จ.นครศรีฯ 4.โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา อ.ท่าศาลา(ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-2-3 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์      คน ≥15,000 11,156 74.37 จ านวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่ ตค.60-เมย.61 (เวลาในการเปิด

ให้บริการ -วันราชการ 08.00-20.00 น. -วันหยุดราชการ 08.00-12.00 
น.) 

WU8-2-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 80 85 106.25 ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ภายหลังจากการรับ
บริการในแผนกต่าง ๆ โดยมีแบบสอบถามให้ และสรุปเป็นรายเดือน 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 
ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ จะน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป (ข้อมูลผลประเมิน 
ณ มีนาคม 2561) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-3-5 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ร้อยละ 5 - 0.00 ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์การแพทย์ฯ ยังไม่มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บุคลากรทางการแพทย์ 

WU8-3-6 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ศูนย์ N/A 4  ศูนย์การแพทย์  ยังไม่มีการจัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งส านักงานศูนย์
ความเป็นเลิศ ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จ านวน 4 ศูนย์ ดังนี้ 1) ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ 2) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการ
วิชาการโรคไข้เลือดออก 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-4-7 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผลติได้   คน N/A -  ยังไม่มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
WU8-4-8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ร้อยละ 100 - 0.00 ปี การศึ กษ า  2560 รอผล เดื อนพ ฤษภ าคม  2561 (ข้ อมู ลจาก ส .
แพทยศาสตร์) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรอืได้รับ 

รายการ/
รางวัล 

35 20 57.14 ส่วนกิจการนักศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 9 รายการแข่งขัน และได้รับ
เหรียญ/รางวัลจากการแข่งขัน 11 เหรียญ/รางวัล รวม 20 รายการ/ รางวัล 
ดังนี ้
๑. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบ
คัดเลือก วันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ม.ทักษิณ จ.สงขลา  

๒. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ งที่ ๔๕ รอบ
มหกรรม วันท่ี ๒๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
3. เข้าร่วมการแข่งขัน SURAT HALF MARATHON 2017  
4. เข้าร่วมการแข่งขันสะเดาขรรค์ชัยฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 10 
ธันวาคม 60 ณ รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จ.สงขลา  
5. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีประเภทบาสเกตบอลชาย ในวันที่  12-18 
กุมภาพันธ์ 61 ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล  

6. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 16-25 ก.พ. 61 ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์  
7. แข่งขันฟุตซอลกีฬาสี วันที่  20-24 ก.พ. 61 ชมรมฟุตซอล (องค์กร
อิสระ)  

8. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย หญิง กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 
2561 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬาในร่ม ม.วลัยลักษณ์  
9. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 
วันท่ี 11-17 ธันวาคม 60 ณ สถาบันการพลศึกาวิทยาเขตยะลา จ.ยะลา 

เหรียญรางวัลจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา : จ านวนรางวัล ๔ รางวัล ดังน้ี  
 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
10. เหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น B น้ าหนักต้องเกิด 
๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม บุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ จ.ปทุมธานี (นางสาวอัสริง มามะ 
ส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
11. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุ่นทั่วไปหญิง 
ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๑ จังหวัดพะเยา (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ์ ส านักวิชาการจัดการ)  
12. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุ่นทั่วไปหญิง 
ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๒ จังหวัดชลบุรี (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ์ ส านักวิชาการจัดการ)  
13. เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุ่นทั่วไปหญิง 
ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เก็บคะแนนสะสม สนาม ๓ จังหวัดพะเยา (นางสาววรินทร 
เพ็ชรประพันธ์ ส านักวิชาการจัดการ)  
งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ได้แก่ 
14-15. การแข่งขันปัญจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่  6 ได้รับ 1 
เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
16. การแข่งขันปัญจักสีลัตกีฬากลุ่ม คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่ม
อาเซียน ระหว่างวันที่  12 - 14 มกราคม 2561 ณ รัฐเคด้า ประเทศ
มาเลเซีย รางวัลที่ได้รับ 1 เหรียญทองแดง  
17-20 ได้รับทุนการศึกษาทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจ านวน 4 ทุน 

เป้าประสงค์ที่ 2   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU9-2-2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้
นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกฬีาเป็น  

โครงการ/
กิจกรรม 

10 36 360 1. กิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาโดยองค์กรนักศึกษา จ านวน 30 กิจกรรม  
2. กิจกรรมโดยฝ่ายงานส่งเสริมกฬีาและสุขภาพ  6 โครงการ ได้แก ่อบรม 
ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส อบรมฝึกทักษะศิลปะป้องกันตัว(มวยไทย)  ฝึกซ้อม
นักกีฬาแบดมินตันเพื่อความเป็นเลิศ โครงการโยคะพื้นฐาน และแขง่ขันกีฬา
ปันจักสีลตั(ประลอง) 2 ครั้ง 

WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด  

ร้อยละ 80 -  อยู่ในระหว่างด าเนินการสรุปและรวบรวมข้อมลูและรายงานในไตรมาสที่ 4 
(ข้อมูลจาก กนศ.) 

เป้าประสงค์ที่ 3    มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-3-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 100 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งาน

ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในช่วง เดือนไตรมาส 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระดีบดึมาก (จาก
การส ารวจผู้ใช้บริการจากสนามต่าง ๆ)  

เป้าประสงค์ที่ 4    มีการขยายโอกาสการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและสุขภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-4-5 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา 

คน 10 2 20 นักศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ประเภทโควตานักกีฬา ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 คน (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 28 มี.ค. 
61)  

หมายเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไม่ปรากฎข้อมูลที่ใช้ได้กับกรณี หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่รายงานผล ณ เวลาที่จัดท ารายงาน 


