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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

1

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

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน

รอยละ ≥80 56.67* 70.83

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน ภารกิจ 30* 28.00 93.33

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน ภารกิจ  6 4.00 66.67

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ มี.ค. 61)

รอยละ 100 80.00 80.00

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที ่ครั้งที่ 1/61)

รอยละ 100*** 
(5 คะแนน)

100
(5 คะแนน)

100*
(5 คะแนน)
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หมายเหตุ: 
*รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน ที่กาวหนา ≥80% มี 17 ภารกิจ จากทั้งหมด 30 ภารกิจ คิดเปน 56.67%
**นับจํานวนจากภารกิจหลักของหนวยงานที่มีแผนชัดเจน ได 30 ภารกิจ และไดดําเนินการไปแลว 28 ภารกิจ
***สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ไดคะแนน 5ส  เต็ม 5 คะแนน จากการประเมินเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(งบประมาณที่ใชถงึ 31 มี.ค. 61)

รอยละ ≥80 13.88  (5 กิจกรรม ) 17.35

≥60-79
≥40-59
≥20-39
≥0-19
ยังไมเบิก
งบประมาณ*

11.11 (4 กิจกรรม)
19.44  (7 กิจกรรม)
13.88 (5 กิจกรรม)
19.44 (7 กิจกรรม)
22.22 (8 กิจกรรม)
รวม 100 (36 กิจกรรม)
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*เนื่องจากไมไดดําเนินการใน 2 ไตรมาสแรก

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 260 197 75.76
- งบประมาณแผนดิน โครงการ 36 33 92.00 33  โครงการ   2  แผนงาน 10  สํานักวิชา งบประมาณรวม 10,457,300 บาท

- ทุนภายใน โครงการ 55 53 96.36 1) ทุนสงเสริมนักวิจัยใหม 22 โครงการ 
2) ทุนมุงเปายุทธศาสตร ทําสัญญาแลว 5 โครงการ 
3) ทุนจัดทําขอเสนอโครงการ 1 โครงการ
4) ทุนอุดหนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพื่อสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร (รอทําสัญญา) 2 โครงการ
5) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสําหรับชาวตางชาติ 3 โครงการ (สัญญาจางแลว 1

โครงการ) รวมงบประมาณ 174,000 บาท/โครงการ/ป
6) ทุนอุดหนุนประเภทบุคคล รอบท่ี 1 20 โครงการ ผานผูทรงคุณวุฒิแลว* 

(รอบที่ 2 สงมาแลว 26 โครงการ รอดําเนินการ ทั้งนี้ยังมีรอบที่ 3 อีก 1 ครั้ง คาดวาจะมีอีก
ประมาณ 20 โครงการ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 จํานวนโครงการวิจัย
ใหม

โครงการ 260 197 75.76

- ทุนภายในตอเนื่อง โครงการ 15 79 100  มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 79 โครงการ 

- ทุน มวล. สมทบกับแหลงทุน
ภายนอก

โครงการ 5 - - ยังไมไดเริ่ม เนื่องจากอยูระหวางดําเนินงานโครงการเดิม ซึ่งจะปด
โครงการเดือนพฤษภาคม กอนที่จะเริ่มดําเนินการขอทุนรวมโครงการใหม 
ประมาณไตรมาส 4 (กค.-กย.)

- ทุนภายนอก โครงการ 134 32 23.88 จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 30,099,347 บาท (ปที่แลวทุน
ภายนอกจํานวน 138 โครงการ รวมงบประมาณ 113.76 ลานบาท ทั้งนี้
การเริ่มสัญญาโครงการ มีในทุกไตรมาส)

- ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา โครงการ 15 - - ปงบประมาณ 2561 ยกเลิกประกาศทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ

หมายเหตุ: ทุนอุดหนุนประเภทบุคคล 20 โครงการ** ผานการพิจารณาจัดสรรทุนเมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 แตบางโครงการตองสงพิจารณาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจทําใหจํานวนโครงการลดลง
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

 ตัวชี้วัดที่ 2  จํานวนโครงการวิจัยที่แลว
เสร็จ 

 โครงการ 150 63 42.00  มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 63 โครงการ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
ปงบประมาณ 2561
- เปนโครงการที่ขอทุนภายนอก  จํานวน 43 โครงการ 
- เปนโครงการที่ขอทุนภายใน    จํานวน  20 โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3  โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร
ในวารสารหรือนําไปอางอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือนําไปใชงาน 

ครั้ง 400 468 100  การ citation ผลงานของอาจารย มวล.ทั้งหมดที่ตีพิมพ โดยนับ 
Citation ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 และ 2 จากฐานขอมูล ISI จํานวน 468 
ครั้ง

ตัวชี้ วัดที่  4 จํ านวนเงินทุนภายนอก 
(เขามาระหวางป) 

ลานบาท 30 30 100  จํานวนเงินทุนภายนอก จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 30,099,347 
บาท (ปท่ีแลวทุนภายนอกจํานวน 138 โครงการ รวมงบประมาณ 
113.76 ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 5  จํานวนโครงการวิจัย
พื้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรู
ทางดานวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพ
ตามสาขาการวิจัย

โครงการ 14 14 100 ทั้ง 14 โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 43
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 2,952,000 บาท ผลการใชจาย
งบประมาณ 1,307,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 6  จํานวนโครงการวิจัย
ประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อ
นําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

โครงการ 15 15 100 ทั้ง 15 โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 37 (ระบบ 
NRMS 9 เม.ย. 2561)
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 4,180,400 บาท ผลการใชจาย
งบประมาณ 1,713,950 บาท

ตัวชี้วัดที่ 7  จํานวนโครงการวิจัย
และนวัตกรรมสอดคลองกับ
อุตสาหกรรมและคลัสเตอรเปาหมาย
และขอริเริ่มของรัฐบาล

โครงการ 1 1 100 1 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่มี
ความจําเพาะตอสีเปลือกผลปาลมน้ํามัน มีความกาวหนารอยละ 50 
(ระบบ NRMS 9 เม.ย. 2561) งบประมาณที่ไดรับ   จํานวน 556,800 
บาท ผลการใชจายงบประมาณ  334,522 บาท

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ

8*ตัวชี้วัดที่ 5 – 10  โครงการบูรณาการวิจัย ทั้งหมด 36 โครงการ 
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนโครงการวิจัยที่
สามารถเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ 3 3 100 ผลการดําเนินงานโครงการท้ัง 3 อยูระหวางดําเนินการ งบประมาณที่
ไดรับ   จํานวน  2,043,300 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 501,615
บาท

ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนโครงการวิจัยที่
สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชน
และสังคม

โครงการ 2 2 100  โครงการทั้ง 2 โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 46 
(ระบบ NRMS 9 เม.ย. 2561) งบประมาณที่ไดรับจํานวน 724,800 
บาท ผลการใชจายงบประมาณ 299,456 บาท

ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
และปจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม

โครงการ 1 1 100 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรประเทศ  
อยูระหวางดําเนินการ  งบประมาณที่ไดรับจํานวน 11,642,900 บาท 

ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพวิจัย

โครงการ 28 28 100  โครงการพัฒนาศักยภาพวิจั ยจํ านวน 28 โครงการ อยู ระหวาง
ดําเนินการ ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 2 ลานบาท ใหกับท้ัง 
13 สํานักวิชา (งบประมาณคงเหลือ 1.3 ลานบาท) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 1 WU1-1-1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 60 19.72 32.87 บทความตีพิมพในวารสารนานาชาตฐิานขอมูล ISI/Scopus 
จํานวน 86 เรื่อง
จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) ทั้งหมด 436 คน  
(ทั้งนี้อาจารยทั้งหมด 486 คน ลาศึกษาตอ 50 คน (ขอมูลจาก 
ทมอ. 17 เม.ย 61) 
ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
วาสารตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับ 
(86/436)x100=19.72%

 ตัวชี้วัดที่ 2  WU1-1-2 รอยละของการอางอิงถึง
ผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 50 107.34 214.68 การ citation ในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 จํานวน 468 

ครั้ง* และจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 436 คน ดังนั้นรอยละ

ของการอางอิงผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับ 

(468/436)X100 = 107.34 %)
10
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวชี้วัดที่ 3  WU1-2-3  รอยละขององคความรูและ
สิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด*

รอยละ 30 5.50 18.33 1) โครงการท่ีไดรับจากงบประมาณภายใน 5 โครงการ 
2) โครงการท่ีไดรับจากงบประมาณภายนอก 14 โครงการ 
3) กิจกรรมท่ีดําเนินภายใตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 5 กิจกรรม  
รวม 24 องคความรู
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 436 คน 
ดังนั้นรอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชหรือแกไข
ปญหา ชุมชน  ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับ 
(24/436)x100= 5.50%

ตัวชี้วัดที่ 4  WU1-3-4 จํานวนขอเสนอโครงการวิจยั
เชิงพ้ืนที่ท่ีไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก*

โครงการ 40 17 42.50  มีโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ท่ีไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอกมี
จํานวน 3 โครงการ (และมีโครงการที่รอทําสัญญากับ สกว. ใน
ปงบประมาณ 2561)  และจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ 14 โครงการ

11
*ขอมูลเฉพาะจากสถาบันวิจัย ยังไมรวม ศบว.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวชี้วัดที่ 5 WU1-4-15 รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัย
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ ≥80 32.34 40.42  ไตรมาส 2 มีอาจารยที่ทําวิจัยจํานวน 141 คน จากจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด  436 คน ดังนั้นคิดเปนรอยละ (141/436)X100= 
32.34%)

ตัวชี้วัดที่ 6 WU1-4-16 จํานวนครั้งของวารสาร 
วิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น (ใน
ฐานขอมูล TCI/ACI/Scopus/ISI) 

ครั้ง 2 1 50 1 ครั้ง (วารสารนวัตกรรมการเรียนรู ยื่นวารสารเขาสูฐานขอมูล 
TCI เมื่อ มกราคม 2561)

ตัวที่วัดที่ 7 WU1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยที่
ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 เรื่อง ≥3 2 66.67  **มีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก 1) โครงการการพัฒนาน้ํามันปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากน้ํามนัปาลมเพื่อใชในผูสูงอายุ ของศูนย
ความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง  2) การใชประโยชนจาก
เชื้อรา Trichoderma

12

หมายเหตุ: ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 1 WU2-2-3 รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ

รอยละ ≥80 80 80 1) สํารวจจากกลุมคณาจารยและเจาหนาที่ 50 คน (ขอมูล ณ 7 พ.ค. 61)
2) ความพึงพอใจตอการขับเคลื่อนงานวิจยั อยูในระดับ มาก (4)
3) ความพึงพอใจตอกระบวนการสนับสนุนการวิจัย อยูในระดับ มาก (4)
4) ความพึงพอใจภาพรวมตองานที่ไดรับบริการจากบุคลากรสถาบันวิจัย อยู
ในระดับ มาก (4)
 

ตัวที่วัดที่ 2  WU2-3-4  รอยละของ
หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 
80

รอยละ ≥80 55.55 69.44 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน ที่กาวหนา ≥80% 
มี 20 ภารกิจ จากทั้งหมด 36 ภารกิจ (รวมภารกิจพื้ฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร และภารกิจเรงดวน) คิดเปน 55.55%

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

13

ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ 13 8 61.53  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิจํานวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 1,300,000 บาท 9 สํานักวิชา (บางสํานักฯ มากกวา 1 
โครงการ) ดําเนินการเสร็จสิ้น แลว 8 โครงการ (ผลการใชจายงบประมาณ
1,029,119.02 บาท)

ตัวที่วัดที่ 2 มีแหลงเรียนรูตนแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยอาศัยภูมิ
ปญญาทองถิ่นในแตละภูมินิเวศในลุมน้ํา
ปากพนัง 4 นิเวศ 

รอยละ  100   45  45  1) กําหนดพื้นที่ตัวแทนระดับตาํบลของแตละระบบนิเวศน้ําในพื้นที่ลุมน้าํ
ปากพนัง 
 2) สํารวจและรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําตามภูมินิเวศของลุมน้ําปากพนัง 
 3) สังเคราะหความรูภูมิปญญาทองถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับ
หมูบาน ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
 4) สรางระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

14
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ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 1 WU6-2-2 จํานวน
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 
และเครือขายอุดมศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนา
งานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ 

หนวยงา
น

≥15 12 80  1) ทุนวิจัยภายนอก มีหนวยงานรวม จํานวน 2 หนวยงาน
 2) ทุนวิจัยเชิงพื้นท่ี จากการลงพื้นท่ี พบปะชุมชน และการจัดกิจกรรม
ภายใตการดําเนินงานของสถาบันวิจยัและนวัตกรรม จํานวน 10 หนวยงาน

ตัวที่วัดที่ 2 WU6-3-3 จํานวน
โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
เครือขายภายนอก 

โครงการ
/กิจกรรม

≥15 24 100  จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก เมื่อสิ้นไตรมาส 
2 มีจํานวน 24 กิจกรรม ซึ่งดําเนินการภายใตสถาบันวิจยัและนวัตกรรม 

ตัวที่วัดที่ 3  WU6-3-4 จํานวนผลงาน
ทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขาย
ภายนอก 

เร่ือง  ≥15   50 100  จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก โดยเปน
ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 50 เร่ือง ขอมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 61 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

15

ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 จํานวนโครงการวิจัย
ใหม

โครงการ 260 197 75.76

- ทุนภายนอก โครงการ 134 32 23.88

การดําเนินงานที่ตองเรงดําเนินการการดําเนินงานที่ตองเรงดําเนินการ

16

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 1 WU1-1-1 รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

รอยละ 60 19.72 32.87 เรงดําเนินการในไตรมาส 3 และ 4
5 พค. ผลงานตีพิมพ ถึง 101 ผลงานแลว

ปีที�แล้วทะลหุลกัร้อยวันที� 30 มิถนุายน 2561 และลุ้นว่าจะทบุสติถิปี
ที�แล้ว 123 

ตัวชี้วัดที่ 5 WU1-4-15 รอยละของ
อาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด

รอยละ ≥80 32.34 40.42  ไตรมาส 2 มีนักวิจัยจํานวน 141 คน และมีจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด  436 คน ดังนั้นคิดเปนรอยละ (141/436)X100= 32.34%)
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

17

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด แผน ผล
รอยละ

ความสําเร็จ
สรุปผลดําเนินงาน

  1. มีแผนวิจัยและแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 ของศูนยวิจัย
เพื่อความเปนเลิศทุกศูนย

ทุกศูนย  ทุกศูนย 100  

  2.จัดสัมมนาทางวิชาการภายในกลุมความ
สนใจของศูนยความเปนเลิศ

ปละ 1 ครั้ง มี 17.64* 1) ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา จัดวันที่ 10-12 
ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจยัระบบสุขภาพและการแพทย จัดวันที่ 29-30 มีนาคม 
2561 ณ  หองประชุมชบาและหองบุษราคัม โรงแรมแกรนดปารค 
3) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเคร่ืองสําอาง จัดวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติเฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา

18

หมายเหตุ: มีการจัดสัมมนาทางวิชาการภายในกลุม/ความสนใจของศูนยความเปนเลิศ 3 ศูนย จาก 17 ศูนย คิดเปน 17.64%



17/07/61

10

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด แผน ผล
รอยละ

ความสําเร็จ
สรุปผลดําเนินงาน

  3. ขบัเคลื�อนการจดัทําข้อเสนอ
โครงการวิจยั เพื�อของงบวิจยัจาก วช. 
โดยมีเป้าหมายไม่ตํ�ากว่าปีละ 100 ล้าน 

≥100 ลาน
บาท/ป

296.72  296.72  ชวงตนปงบประมาณ 2561 ขอมูลจากงานทุนภายใน
1) เสนอ วช. 142 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอ จํานวน 296.72 ลานบาท 
(เปนโครงสรางวิจัยพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 
152.2417 ลานบาท)
2) ผานการพิจารณาในเบื้องตน 71 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอ 
73.9015 ลานบาท โดย วช. กําหนดการสนับสนุนรอบแรกไวที ่38.40 ลาน
บาท
3) ไดปรับลดงบประมาณของ 71 โครงการ เสนองบประมาณแลว
4) ไดรับแจงสนับสนุนเพียง 13 โครงการ จํานวนงบประมาณ 9 ลานบาท
หมายเหตุ : โครงสรางพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมไมผานการพิจารณา
  
 19

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด แผน ผล
รอยละ

ความสําเร็จ
สรุปผลดําเนินงาน

  4. แผนงานของสภานักวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย 4 
ป ของมวล.

มี - 0  ในการประชุมกรรมการสภานักวิจัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 
2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปนฝายเลขานุการไดแจงและขอ
ความรวมมือกับกรรมการสภานักวิจัยเพื่อรวมจัดทําแผนใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัย 4 ปของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมใหชะลอ
การจัดทําแผนเนื่องจากขาดประธาน และกรรมการมาไมครบ

  5. โครงการ Post Doctoral ที่
เปนการวิจัยแบบเต็มเวลาทั้ง
นักวิชาการและตางประเทศ

มี  มี 100  อนุมัติทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสําหรับชาวตางชาติแลว 3 ทุน ทํา
สัญญาจางแลว 1 ทุน

20
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด แผน ผล
รอยละ

ความสําเร็จ
 สรุปผลดําเนินงาน

  6. มีแผนการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติวันสถาปนา
มวล. 4 ป 

มี มี 50* *มีแผนดําเนินงาน 4 ป สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มวล. ทั้งนี้การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ตองเรงดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงไมบรรลุตามนโยบายป
ที่แลว

21

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี: ที่ตองเรงดําเนินการ

  4. แผนงานของสภานักวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย 4 ป 
ของมวล.

มี - 0  ในการประชุมกรรมการสภานักวิจัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปนฝายเลขานุการไดแจงและขอความรวมมือกับ
กรรมการสภานักวิจัยเพื่อรวมจัดทําแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย 4 
ปของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมใหชะลอการจัดทําแผนเนื่องจากขาดประธาน 
และกรรมการมาไมครบ

22

ตัวชี้วัด แผน ผล
รอยละ

ความสําเร็จ
สรุปผลดําเนินงาน

  2.จัดสัมมนาทางวิชาการภายในกลุม
ความสนใจของศูนยความเปนเลิศ

ปละ 1 ครั้ง มี 17.64* 1) ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา จัดวันที่ 10-12 
ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจยัระบบสุขภาพและการแพทย จัดวันที่ 29-30 มีนาคม 
2561 ณ  หองประชุมชบาและหองบุษราคัม โรงแรมแกรนดปารค 
3) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเคร่ืองสําอาง จัดวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติเฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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1.นางแกวใจ สุขสอาด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2.นางสาวนุสนธ สงเอียด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3.นายโกสินธุ ศิริรักษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
4.นางสาวสุจินดา ยองจีน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
5.นางลัดดาวัลย มนตแกว พนักงานธุรการ
6.นางวันฤดี รัตนพันธ พนักงานธุรการ
7.นางปนเพชร ภักดีณรงค นักวิจัย
8.นางสาวรัชฎา คชแสงสันต นักวิจัย
9.นางสาวรติยา กองก่ํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ขอขอบคณุ

23

สรุปงบประมาณ 
ลําดับ สํานักวิชา ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม

1 วิทยาศาสตร 2,065,000 4,122,000 6,187,000 

2 วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 1,521,000 1,439,650 2,960,650 

3 เทคโนโลยีการเกษตร 2,171,200 7,432,750 9,603,950 

4 สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 200,000 200,000 

5 สหเวชศาสตร 1,390,970 1,562,000 2,952,970 

6 สาธารณสุขศาสตร 998,200 820,000 1,818,200 

7 พยาบาลศาสตร 582,400 582,400 

8 เภสัชศาสตร 819,000 2,470,000 3,289,000 

9 แพทยศาสตร 491,380 4,774,361 5,265,741 

10 สารสนเทศศาสตร 142,000 3,394,000 3,536,000 

11 การจัดการ 2,539,500 18,362,700 20,902,200 

12 ศิลปศาสตร 100,000 100,000 

13 รัฐศาสตรและนิติศาสตร

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 13,020,650 44,377,461 57,398,111 

24หมายเหตุ: ขอ้มลู ช่วง ส.ค. 60 – ก.พ. 61
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25

สาํนักวิชา ปีงบประมาณ 2561 (รอบที�1) ปีงบประมาณ 2561 (รอบที�2) ปีงบประมาณ 2562 หมายเหตุ

จํานวนโครงการ จํานวน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนโครงการ จํานวน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนโครงการ จํานวน

งบประมาณ (บาท)

 

1. แพทยศาสตร์ 5 580,400* 3 300,000 7 950,000 *มจีํานวน 1 

โครงการที�ตอ้งสง่

ประเมนิรอบที� 2

2. สหเวชศาสตร์ 2 200,000 4 450,000 3 450,000

3. วิทยาศาสตร์ 1 100,000 7 564,500 4 250,000

4. เทคโนโลยีการเกษตร 1 100,000 - - 2 200,000

5. วิศวกรรมศาสตรแ์ละ

ทรพัยากร

1 100,000 7 722,900 10 1,200,000

6. การจดัการ 1 50,000 5 400,000 6 545,000

7. สถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

2 80,000 - - 3 150,000

8. ศิลปะศาสตร์ 1 41,060 - - 1 100,000

สรปุข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ทุนภายในประเภทบคุคล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

26

สาํนักวิชา ปีงบประมาณ 2561 (รอบที�1) ปีงบประมาณ 2561 (รอบที�2) ปีงบประมาณ 2562 หมายเหตุ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวนโครงการ จํานวน

งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท)

 

9. รฐัศาสตรแ์ละ

นิติศาสตร์

6 350,000 - - - - *มจีํานวน 1 

โครงการที�ตอ้งสง่

ประเมนิรอบที� 2

10. พยาบาลศาสตร์ - - - - 3 300,000  

11. เภสชัศาสตร์ - - - - 4 500,000  

12. สารสนเทศศาสตร์ - - - - 3 175,000  

13. สาธารณสุขศาสตร์ - - - - 7 850,000  

14. สถาบนัภาษา - - - - 5 250,000  

15. ศนูยเ์ทคโนโลยีดิจิทลั - - - - 1 100,000  

 20 1,601,460 26 2,437,400 59 5,919,500  

สรปุข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ทุนภายในประเภทบคุคล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
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ผลงาน
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Full-
length 
paper

Peer-
reviewe
d article

Rapid 
publicati

on

Article 
ID, 

Number, 

Volume

Online 
Availabil

ity

Free 
access

Editor in 
chief & 
Issue 
Editor

Online 
System

Citation 
opportu

nities

รายชื�อวารสาร TCI ACI Scopus PubMed ISI

1. วารสารนวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
(ศูนยน์วตักรรมการเรยีนและการสอน จํานวน 2 ฉบบั/ปี)

ยื�นเมื�อ 
ม.ค. 2561

- - - -

2. สารอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์
(อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ จํานวน 2 ฉบบั/ปี)

/ - - - -

3. วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
(สถาบนัวจิยัและนวตักรรม จํานวน 2 ฉบบั/ปี)

/ - - - -

4. WMS Journal of Management
(สํานักวชิาการจดัการ จํานวน 2 ฉบบั/ปี)

/ - - - -

5. Walailak Journal of Science and Technology
(สถาบนัวจิยัและนวตักรรม จํานวน 12 ฉบบั/ปี)

/ / /
ยื�นเมื�อ 

พ.ย. 2560
ยื�นเมื�อ 

ม.ค. 2560
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สรุปทุนงบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ 2561

สํานักวิชา แผนงานวิจัย โครงการวิจัยใหม โครงการวิจัยตอเน่ืองป 2 รวมงบประมาณ

การจัดการ 1 2 - 1,959,500 

เทคโนโลยีการเกษตร - 7 - 2,171,200 

แพทยศาสตร - 1 - 178,000 

เภสัชศาสตร - 2 1 619,000 

วิทยาศาสตร - 10 - 1,965,000 

วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 1 2 - 1,421,000 

สหเวชศาสตร - 3 1 951,000 

พยาบาลศาสตร - - 1 482,400 

สาธารณสุขศาสตร - - 2 568,200 

สารสนเทศศาสตร - - 1 142,000 

รวม 10  สํานักวิชา 2  แผนงานและ 33  โครงการ งบประมาณ 10,457,300 

33

สรุปความกาวหนาทุนงบประมาณแผนดิน

• ทุนงบประมาณแผนดินป 2561 ไดทําสัญญารับทุนไปแลวทั้งหมด 

• ไตรมาสท่ี1  โครงการวิจัยในภาพรวมมีผลการดําเนินงานประมาณรอยละ 25 

• ไตรมาสท่ี 2 กําหนดใหนักวิจัยรายงานในระบบ NRMS ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2561 ดังนี้
 มีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 50  16 โครงการ

 มีผลการดําเนินงานนอยกวารอยละ 50 5 โครงการ

ยังไมเขารายงานในไตรมาสที่ 2 8 โครงการ

ยังไมเขารายงานทั้งไตรมาสที่ 1 และ 2  6 โครงการ

34



17/07/61

18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

TCI ACI Scopus ISI

748

161

28 8

422

51
2 0

326

110

26 8

จํานวนวารสาร

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

TCI Tier#1 TCI Tier#2 TCI Tier#3

412

244

92


