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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน

- ปริญญาตรี 100 N/A N/A

• จํานวนนักศึกษาคงอยู คน

- ปริญญาตรี 100 N/A N/A

•  จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน หลักสูตร

- ปริญญาตรี 3 3 100

• จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 4 1

ขอมูลพื้นฐานสําคัญขอมูลพื้นฐานสําคัญ
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญขอมูลพื้นฐานสําคัญ

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 16 1 (+1) 12.5

• จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา

คน

- ปริญญาเอก 16 1 (+1) 100

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ

คน N/A N/A N/A

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ
• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา

อาจารย :
FTES

8 : 1 N/A N/A

• รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอ
จํานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ

รอยละ 80 N/A N/A

• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย 4.00 N/A N/A

ขอมูลพื้นฐานสําคัญขอมูลพื้นฐานสําคัญ
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ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
หนวยงาน

รอยละ 86-95 N/A N/A

• รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ > 90 93 100

• รอยละของการใชจายงบประมาณที่
เปนไปตามแผนงบประมาณ

รอยละ > 80 60 75

• รอยละของการใชเงินนอกแผนและการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รอยละ 5

ขอมูลพื้นฐานสําคัญขอมูลพื้นฐานสําคัญ

ปรับปรุงอาคาร/จดัซื �อวสัดคุรุภณัฑ์ห้องทํางาน 10%

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 100   

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ N/A N/A N/A

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 80
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• รวม 5,373,240 บาท 

• ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 50,000 บาท (คลังพัสดุกลาง) 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 5,305,240 บาท

 กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา 3,920,000 บาท

 การพัฒนาหลักสูตร ยุทธศาสตรท่ี 3

 การสรางความรวมมือกับภายนอก ยุทธศาสตรท่ี 6  

 พัฒนาองคกรและบุคลากร ยุทธศาสตรท่ี 2

 โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ยุทธศาสตรท่ี 1 

• ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 18,000 บาท (คาสาธารณูปโภค) 

งบประมาณรายจาย วิทยาลัยนานาชาติ ป 2561งบประมาณรายจาย วิทยาลัยนานาชาติ ป 2561

 

ยุทธ 1 วิจัย -ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธ 2 พัฒนาองคกร/บุคลากร
ยุทธ 3 พัฒนาหลักสูตร
ยุทธ 4 จัดการศึกษา
ยุทธ 6 สรางความรวมมือ 

0.87M/1.45M
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหม
ตามความตองการของสังคม หรือตอบสนองการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ 
Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ

3+2 3+ 100

-ดําเนินโครงการ 
TNE Q2-4
-พัฒนาหลักสูตรใหม 
2 หลักสูตร Q3-4 

WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความ
เปนนานาชาติ (Bilingual /EP/International 
program)

1.5 100 100

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม
เพื่อมุงสูความเปนสากล

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม
เพื่อมุงสูความเปนสากล
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

จํานวนโครงการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตร/วิทยาลัย 

13 4  -Roadshow, นิทรรศการ EduLife Expo 2018, 

WUIC Soft Opening I, Open House @Walailak
Day, ประชาสัมพันธ TV, วิทยุWeb site, FB, รร.
กวดวิชา, รร.นานาชาติ, EP, ตปท.

ประชาสัมพันธตอเนื่อง, นิทรรศการการศึกษา ใน
และตางประเทศ, สรางเครือขายกลยุทธรับ
นักศึกษา Q3-4

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

จํานวนนักศึกษาเขาใหม 100 N/A N/A  -ทุนการศึกษา, กิจกรรมตอนรับ
นักศึกษา, กิจกรรมเตรียมความพรอม, 
จัดหาอาจารยประจํา, จัดหาอาจารย
พิเศษ&Visiting prof., จัดการศึกษา, 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร, กิจกรรมดูแล
นักศึกษาตางชาติ  Q4

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

จํานวนกิจกรรมความ
รวมมือกับเครือขาย
ภายนอก 

>=15 1 -WUIC Soft Opening I, โครงการสัมมนา
วิชาการรวมกับ IIAI 

WUIC Soft Opening II, III, สัมมนาวิชาการ
รวมกับ Coventry University London, PolyU
Q3-4
สรางเครือขายรวมสนับสนุนการจัดการศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม Q3-4

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

รอยละของสัญญาตาม MOU 
ที่ active เปนประโยชนและ
เสริมสรางการพัฒนาให มวล.

>=90 (2) -2 MOUs
-Middlesex University London
-IIAI

-MOUs   Q3-4 
-Coventry University, Hong Kong 
PolyTech, UI, Auckland, Victoria 
Wellington, Industry 

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU1-3-7  จํานวน
ผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการ
เผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4
1

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ไหว
ครู)  Q4

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

การพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานแกบุคลากร

N/A 4 ศึกษาดูงาน 3 ครั้ง (NIDA, MUIC, KKUIC) 
สัมมนาหนวยงาน 1 ครั้ง 

ศึกษาดูงาน มจธ, มจล, มศว 
สัมมนา QA, Risk, Strategic Plan
พัฒนาศักยภาพอาจารยและพนักงาน Q3-4
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU2-4-7  รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก >=60 100 100

WU2-4-7  รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ >=40 50

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

กลุมวิทยาลัย
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• ตัวชี้วัด  มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยุคที่ 4

• สรุปผลการดําเนินงาน 

--มีหลักสูตรที่สอดคลองแลว 2 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม
ดิจิทัล, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชน) 

--อยูระหวางดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอีก 2 หลักสูตร  (Global Tourism & 
Hospitality Management)

(รอยละความสําเร็จ 100 )

• ตัวชี้วัด  มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยุคที่ 4

• สรุปผลการดําเนินงาน 

--มีหลักสูตรที่สอดคลองแลว 2 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม
ดิจิทัล, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชน) 

--อยูระหวางดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอีก 2 หลักสูตร  (Global Tourism & 
Hospitality Management)

(รอยละความสําเร็จ 100 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

• ตัวชี้วัด  มีหลักสูตรนานาชาติ

• สรุปผลการดําเนินงาน
--มีหลักสูตรนานาชาติแลวรวม 3 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

นวัตกรรมดิจิทัล, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกและการจัดการซัพ
พลายเชน, ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ) 

--อยูระหวางดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอีก 2 หลักสูตร  (Global 
Tourism & Hospitality Management, Accounting)

 ( รอยละความสําเร็จ 100 )

• ตัวชี้วัด  มีหลักสูตรนานาชาติ

• สรุปผลการดําเนินงาน
--มีหลักสูตรนานาชาติแลวรวม 3 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

นวัตกรรมดิจิทัล, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกและการจัดการซัพ
พลายเชน, ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ) 

--อยูระหวางดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอีก 2 หลักสูตร  (Global 
Tourism & Hospitality Management, Accounting)

 ( รอยละความสําเร็จ 100 )
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• ตัวชี้วัด  อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Power point 
เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช Formative Assessment)

• สรุปผลการดําเนินงาน

ยังไมดําเนินการเน่ืองจากยังไมมีการเรียนการสอน

เมื่อดําเนินการจะเปน 100% 

( รอยละความสําเร็จ N/A )

• ตัวชี้วัด  อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Power point 
เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช Formative Assessment)

• สรุปผลการดําเนินงาน

ยังไมดําเนินการเน่ืองจากยังไมมีการเรียนการสอน

เมื่อดําเนินการจะเปน 100% 

( รอยละความสําเร็จ N/A )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE

Thank You


