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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน..

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80 N/A

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน N/A

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน N/A

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 100 79 79

• รอยละการบันทึกงานประจําวันของ
พนักงาน

รอยละ 100 N/A N/A

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 4.50 4.62 100
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 55.03

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ N/A

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก
เน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU1-4-12 รอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี

20

สามารถรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4
WU1-4-13 รอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 

40

ตัวชี้วัดที่ 3
WU1-4-14 รอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 

60

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนือ้หา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 30 รอยละของ
นักศึกษาที่มีระดบัความรูความ
เขาใจที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากเขา
รวมโครงการฝกอบรมตางๆ 
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

80 4.07/5.00
การจัดกิจกรรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาในโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุม 203 อาคาร
วิทยาศาสตรการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ตัวชี้วัดที่ 33 จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเชิง
รุก

5 N/A
 

ตัวชี้วัดที่ 34 จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมประสิทธิภาพการสอน 8 N/A

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา

4.51 4.27
มากกวา 4.50       จํานวน 4 สนว.
ระหวาง 4.00-5.50 จํานวน 5 สนว.
นอยกวา 4.00       จํานวน 2 สนว.

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

4.51 N/A สามารถรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4

WU2-4-9  คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานการบริหารและ
พัฒนาอาจารย

4.01 3.85
มากกวา 4.01       จํานวน 2 สนว.
ระหวาง 3.50-4.00 จํานวน 8 สนว.
นอยกวา 3.50       จํานวน 2 สนว.

WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานผลที่เกิดกับ
อาจารย 

4.01 3.47
มากกวา 4.01       จํานวน 1 สนว.
ระหวาง 3.50-4.00 จํานวน 9 สนว.
นอยกวา 3.50       จํานวน 2 สนว.

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 41 
จํานวนหลักสูตรใหมที่ไดรับการ
พัฒนา

6 1 17

1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2560) ผานสภา มวล. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 กพ.2561 

 ตัวชี้วัดที่ 42
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
ปรับปรุง

4 2 50

 1)พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อยูระหวางการพิจารณา
จากสภาพยาบาล 
2)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พงศ. 2561) ผานสภา มวล. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 
มี.ค.2561

ตัวชี้วัดที่ 43
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) 
หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

50 76 100

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU3-1-1 รอยละของหลักสูตรที่
ผานการประกันคณุภาพการศกึษา
ภายในหรือเทียบเทาระดับดี

90 98.11 100
จํานวนทั้งหมด 53 หลักสูตร
ดีมาก (4.01-5.00) จํานวน 29 หลักสูตร 
ดี (3.01-4.00) จํานวน 23 หลักสูตร

WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการ
บริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม   4.51 3.91

มากกวา 4.50       จํานวน 0 สนว.
ระหวาง 4.00-4.50 จํานวน 5 สนว.
นอยกวา 4.00       จํานวน 5 สนว.
N/A                   จํานวน 1 สนว.

WU3-1-3 รอยละของผลการ
ดําเนินงานตามตวับงชีก้าร
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

100 สามารถรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนือ้หา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงหรือเปดใหมตามความ
ตองการของสังคม หรือตอบสนอง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ
ตรงกับRequirement ระบบ
มาตรฐาน

40 13

WU3-2-6 รอยละของรายวิชาที่มี
การประเมินผูเรียนแบบ 
Formative Assessment ราย
หัวขอ/รายสัปดาห 

30 N/A

WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานผลที่เกิดกับนกัศกึษา 4.01 3.15
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน 

4.01 3.97

WU3-3-9 รอยละของรายวิชาทีม่กีาร
นํานวัตกรรมไปใชในการจดัการเรียน
การสอน 

50 N/A

WU3-3-10 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4.01 4.13

WU3-3-11 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

4.01 4.01

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU3-3-12 รอยละของอาจารยที่
มีคุณสมบัติผูสอน (Descriptor) 
ผานเกณฑ UK Professional  
Standards Framework ตั้งแต
ระดับ Associate Fellow ขึ้นไป 

10 N/A

WU3-3-15 รอยละของหลักสูตร
ที่สงเสริมความเปนนานาชาติ 
(Bilingual /English program/ 
International program) 

1.5 8
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนือ้หา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 59 ระดับความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา

4.01 N/A

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนือ้หา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ย
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4.51 N/A สามารถรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4

WU4-3-7 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทาง
วิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา

250 N/A

WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

4.01 3.53
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก
เนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU4-3-10 จํานวน
ผลงาน/รางวัลของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

35 N/A

WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ย
ผลการดําเนินงานดาน
การรับนักศึกษา 

4.01 3.32  

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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• ตัวชี้วัด 1. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 อยูในระดับดีมากขึ้นไป 
ทั้งระดับสถาบันและระดับหลักสูตร

• ตัวชี้วัด 2. กิจกรรม/โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนนานาชาติ

• ตัวชี้วัด 3. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (กลุมวิทยาลัยนานาชาติ)

• ตัวชี้วัด 4. มีมาตรการที่ชัดเจนสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน QA ต่ํากวาเปาหมาย

• ตัวชี้วัด 5. หลักสูตรนานาชาติ (กลุมวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย)

• ตัวชี้วัด 1. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 อยูในระดับดีมากขึ้นไป 
ทั้งระดับสถาบันและระดับหลักสูตร

• ตัวชี้วัด 2. กิจกรรม/โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนนานาชาติ

• ตัวชี้วัด 3. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (กลุมวิทยาลัยนานาชาติ)

• ตัวชี้วัด 4. มีมาตรการที่ชัดเจนสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน QA ต่ํากวาเปาหมาย

• ตัวชี้วัด 5. หลักสูตรนานาชาติ (กลุมวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย)

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

• ตัวชี้วัด 6. หลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (กลุมสํานักวิชา)

• ตัวชี้วัด 7. หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรทวิภาษา

• ตัวชี้วัด 8. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Active Learning และระบบ
หองเรียนอัจฉริยะ

• ตัวชี้วัด 9. หลักสูตรที่ทันสมัยและการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามระบบ UKPSF

• ตัวชี้วัด 10. อาจารยท่ีเขารวมกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF

• ตัวชี้วัด 6. หลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (กลุมสํานักวิชา)

• ตัวชี้วัด 7. หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรทวิภาษา

• ตัวชี้วัด 8. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Active Learning และระบบ
หองเรียนอัจฉริยะ

• ตัวชี้วัด 9. หลักสูตรที่ทันสมัยและการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามระบบ UKPSF

• ตัวชี้วัด 10. อาจารยท่ีเขารวมกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 


