แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
(ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็งและ
แข่งขันได้ (รองวิจัยและบริการสังคม)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

1. WU1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รองวิจัยและ
บริการสังคม)

ร้อยละ
67.93

ร้อยละ
55.20

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

2. WU1-1-2 จานวนการอ้างอิงบทความต่อ
1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ (รองวิจัยและบริการสังคม)

4.94 ครั้ง

3.44 ครั้ง

3.50 ครั้ง

3.50 ครั้ง

3.70 ครั้ง

3. WU1-1-3 จานวนข้อเสนอโครงการ
บูรณาการเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจาก
องค์กรภายนอก (รองวิจัยและบริการสังคม)

N/A

35
โครงการ

40
โครงการ

45
โครงการ

50
โครงการ

Page 2 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์
ความเป็นเลิศ สานักวิชา
วิทยาลัย สถาบันวิจัยและแผน
บูรณาการ ชุดโครงการที่มี
ผลกระทบสูง

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ
สานักวิชา /วิทยาลัย /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั และ
บริการวิชาการเชิงบูรณาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ
สานักวิชา /วิทยาลัย /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ศูนย์บริการวิชาการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (รองวิจัยและ
บริการสังคม ร่วมกับรองกิจการนักศึกษา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

4. WU1-1-4 ร้อยละขององค์ความรู้หรือ
สิ่งประดิษฐ์ นาไปใช้ประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (รองวิจัยและบริการสังคม)

ร้อยละ
30.23

ร้อยละ
26.00

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
50

5. WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ (รองวิจัยและบริการสังคม)

ร้อยละ
88.59

ร้อยละ
95.40

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

6. WU1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รองกิจการ
นักศึกษา)

ร้อยละ
92.66

ร้อยละ
93.30

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความ
สามารถในการให้บริการแก่
สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่น
ภาคใต้ และฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

ศูนย์บริการวิชาการ /สานักวิชา
/วิทยาลัย /หน่วยให้บริการ
วิชาการ

4. เป็นศูนย์กลางของการทานุ
บารุง รักษาและการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ รวมถึงจัดหลักสูตร
การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นการ
ทาวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการ
ค้นคว้าวิจยั ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนให้
ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
สานักวิชา /วิทยาลัย /ส่วน
กิจการนักศึกษา /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการขับเคลื่อนงานวิจยั บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอบสนองชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย
4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ (รองวิจัยและ
บริการสังคม)
มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัย
และกลไกสนับสนุนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ (รองวิจัยและบริการสังคม)

7. WU1-3-7 จานวนผลงานวิจัยทีภ่ าคเอกชน
และชุมชนนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (รองวิจัยและบริการสังคม)

4 เรื่อง

2 เรื่อง

3 เรื่อง

4 เรื่อง

5 เรื่อง

8. WU1-4-8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (รองวิจัยและ
บริการสังคม)

N/A

ร้อยละ
62.07

ร้อยละ
70

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

9. WU1-4-9 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาโท (รองวิจัยและ
บริการสังคม)
10. WU1-4-10 ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอก (รองวิจัย
และบริการสังคม)
11. WU1-4-11 ร้อยละของอาจารย์ที่ทาวิจยั
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รองวิจัย
และบริการสังคม)

N/A

ร้อยละ
149.55

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
160.91

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
68.10

ร้อยละ
67.80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

Page 4 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

5. พัฒนางานวิจยั และผลิต
ผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐาน
นวัตกรรม โดยมีอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กลไกประสาน
6. ส่งเสริมความพร้อมและ
สนับสนุนทุนในการทางานวิจัย
และการเขียนตารา รวมถึง
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความ
เป็นอิสระและเป็นผู้นาในทาง
วิชาการ โดยเฉพาะให้เป็นแนว
หน้าในการเสริมสร้างความโดด
เด่นของแต่ละสาขาวิชา

อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /สถาบันวิจยั และ
นวัตกรรม /สานักวิชา /วิทยาลัย
/สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ

7. เสริมสร้างบรรยากาศ
วิชาการและขับเคลื่อนการวิจยั
โดยนักวิชาการ ผ่านกลไกสภา
นักวิจยั

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /ศูนย์บริการ
วิชาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

12. WU1-4-12 จานวนวารสารวิชาการที่มี
การพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ใน
ฐานข้อมูล TCI/ACI/ Scopus/ISI) (รองวิจัย
และบริการสังคม)

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

3 ครั้ง

2 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์

8. จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ
เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างนักวิจยั และ
ผู้สนใจ โดยจัดให้มกี ารประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
2 วารสาร 2 วารสาร 2 วารสาร 9. ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง
ผ่านวารสาร ฐานข้อมูลและสือ่
ต่างๆ ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับบริบทยุคสมัย

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /อาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ /ศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนและการสอน
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เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ตัวชี้วัดที่ WU1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
WU1-1-2 จานวนการอ้างอิงบทความต่อ 1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
WU1-1-3 จานวนข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก
WU1-1-4 ร้อยละขององค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์นาไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนอง
แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด 1. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านกลไก
ศูนย์ความเป็นเลิศ สานักวิชา วิทยาลัย
สถาบันวิจยั และแผนบูรณาการชุดโครงการ
ที่มีผลกระทบสูง

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิง
บูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในวารสารวิชาการ
2. จานวนการอ้างอิง (Citation)
บทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
3. จานวนเงินทุนภายนอก (เข้า
ระหว่างปี)
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม : 1. โครงการวิจยั 1. จานวนโครงการวิจัยใหม่
และนวัตกรรมเพือ่ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
2. จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
2. โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ



เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา) 2. โครงการ
สนับสนุนการวิจยั วิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะด้านการวิจัย)

แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา (กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่)
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม : 1. โครงการวิจยั
และนวัตกรรมเพือ่ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
2. โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่)









1. จานวนโครงการวิจัยใหม่
2. จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ









จานวนองค์ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน







แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการสนับสนุนการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

Page 6 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)









เป้าประสงค์ที่ 2 ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
WU1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ



แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการ
การให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(ต่อ)

วิชาการแก่ชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการผ่าน
สื่อช่องทางต่างๆ) 2. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

วิชาการ
2. จานวนผู้รับบริการ
3. จานวนโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. เป็นศูนย์กลางของการทานุบารุง รักษา
และการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ รวมถึงจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นการ
ทาวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะในการค้นคว้าวิจยั ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : 1. โครงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม , กิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม , กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
, กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน , กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ศาสนสัมพันธ์แก่นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
กิจกรรมงานอุทยานโบราณคดี , กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบทอดภาษาไทยสนองพระราชดารัส รัชกาลที่9 ฯ) )

1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด







แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ








แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 7

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ WU1-3-7 จานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณ
62
63
64
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
5. พัฒนางานวิจยั และผลิตผลงานวิจัย
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด จานวนโครงการวิจัยที่นาไปสู่การบ่ม





ร่วมกับภาคเอกชน เพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่มบน
ฐานนวัตกรรม โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นกลไกประสาน

เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยั และพัฒนา)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

เพาะธุรกิจ

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ WU1-4-8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
WU1-4-9 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท
WU1-4-10 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
WU1-4-11 ร้อยละของอาจารย์ที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
WU1-4-12 จานวนวารสารวิชาการทีม่ ีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล TCI/ACI/ Scopus/ISI)
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
6. ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนใน แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจัย พัฒนาและ
1. จานวนโครงการวิจัยใหม่



การทางานวิจัยและการเขียนตารา รวมถึง
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นอิสระและ
เป็นผู้นาในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้เป็น
แนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของ
แต่ละสาขาวิชา

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา)
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (กิจกรรม
การพัฒนานักวิจยั และกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั ) 3. โครงการ
พัฒนาหนังสือ/ตารา 4. โครงการสนับสนุนการวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย)

2. จานวนอาจารย์ที่ยื่นขอทุนพัฒนา
หนังสือ/ตารา
3. ร้อยละของอาจารย์ที่รับทุนพัฒนา
หนังสือ/ตารายื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

Page 8 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ



กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


7. เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและ
ขับเคลื่อนการวิจยั โดยนักวิชาการ ผ่าน
กลไกสภานักวิจยั
8. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
นักวิจยั และผู้สนใจ โดยจัดให้มกี ารประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
9. ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัดในวง
กว้าง ผ่านวารสาร ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทยุค
สมัย

แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั (กิจกรรมการพัฒนานักวิจยั และกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย)
แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่) 2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จานวนโครงการวิจัยใหม่

จานวนผลงานวิจัยที่นาเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ









แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่)

1. จานวนวารสารวิชาการที่มีการ
เผยแพร่
2. ระดับคุณภาพวารสารวิชาการอยู่
ในฐานข้อมูล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ (รองทุกท่าน)

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับรอง
บริหาร)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

1. WU2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักวิชา
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

N/A

คะแนน
เฉลี่ย
4.48

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4.51
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

2. WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
3. WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน) (รองบริหาร)

คะแนน
เฉลีย่
4.64
ร้อยละ
86.54

คะแนน
เฉลี่ย
4.66
ร้อยละ
80.29

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4.51
4.51
ร้อยละ ร้อยละ
85
85

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
ร้อยละ
85

4. WU2-3-4 ร้อยละความสาเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา)

N/A

ร้อยละ
88.46

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

Page 10 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
กากับระบบและกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ศูนย์นวัตกรรมการเรียน
และการสอน /สานักวิชา /
วิทยาลัย /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
(Participative Management)
เป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้าง
พลังความสามัคคีของบุคลากรทุก
ภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย
รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อนาไปสู่การเป็น
paperless office
4. ใช้ระบบ More Effective
Monitoring ในการกากับการนา
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /ทุกหน่วยงาน

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
/ทุกหน่วยงาน
สานักผู้บริหาร /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
/ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์
ประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย
(Objective) และแบบทีมที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น
5. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในให้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ
6. ปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้
เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการ
เตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการ
และสามารถลดความเสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
7. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ
การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดย
คานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด
ในการวัด
8. ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่
และส่งเสริมบุคลากรให้มีความ
ก้าวหน้า มีความมั่นคง และมี
ความสุขในการทางาน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน /
ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /สานักวิชา /
วิทยาลัย /ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติการพัฒนาองค์การ
4. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และมีสมรรถนะการทางานที่สงู ขึ้น
(รองบริหาร ร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯและรองวิชาการ)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

5. WU2-3-5 จานวนครั้งของการปฏิบัตงิ านที่
ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเมื่อคดี
สิ้นสุด (รองบริหาร/ผช.กฎหมาย)

N/A

3 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

6. WU2-3-6 จานวนครั้งของการร้องเรียน
ด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยเมื่อคดีสิ้นสุด (รองบริหาร/ผช.
กฎหมาย)
7. WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก (รองบริหาร)

N/A

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

ร้อยละ
74.03

ร้อยละ
58.80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

Page 12 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

9. มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของ
มวล. (Organization Culture
Study) ให้มีความชัดเจนเพื่อสร้าง
Cultural Shift /Cultural Change
และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง “High
performance Organization”
10. ส่งเสริมให้มีกลไกและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
และชุมชน (Community) โดย
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกและวาง
มาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร

11. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์
จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของ
มหาวิทยาลัย

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /สานักวิชา /
วิทยาลัย

ส่วนนิติการ /ส่วนกิจการ
นักศึกษา /ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /หน่วย
ตรวจสอบภายใน /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

8. WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
41.56

ร้อยละ
33.60

ร้อยละ
40

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

9. WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (รอง
บริหารร่วมกับรองวิชาการ)

คะแนน
เฉลี่ย
3.54

คะแนน
เฉลี่ย
3.65

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4.01
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

10. WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ (รอง
บริหารร่วมกับรองวิชาการ)

คะแนน
เฉลี่ย
3.41

คะแนน
เฉลี่ย
3.49

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4.01
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

11. WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งงานทีส่ ูงขึ้น
(รองบริหาร)

ร้อยละ
6.66

ร้อยละ
6.10

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

12. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์
จะศึกษาต่อ รวมถึงปรับปรุงกลไก
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ
13. ส่งเสริมให้สานักวิชาและ
นักวิชาการเข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้วิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /สานักวิชา /
วิทยาลัย

14. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนศึกษาต่อตามความ
ต้องการของหน่วยงานและได้รับ
การอบรมทั้งสายบริหารและสาย
ปฏิบัติการ ตลอดจนพัฒนา
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
ทุกระดับ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /หน่วยงานสาย
สนับสนุน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร /สานักวิชา /
วิทยาลัย /ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 13

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดที่ WU2-1-1 คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักวิชา
WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและกากับระบบ
และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา)

1. จานวนหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนา
ข้อมูล SAR เข้าระบบฐานข้อมูล
CHEQA Online ตามที่ สกอ.กาหนด
3. ระยะเวลาการนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้กับ สกอ.
พร้อมนาเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA
Online

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
2. ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
(Participative Management) เป็นกลไก
สาคัญในการเสริมสร้างพลังความสามัคคี
ของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคม
มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วม
(กิจกรรมบริหารจัดการกลาง , กิจกรรมอธิการบดีและ
โครงการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผู้บริหารพบปะประชาคม , กิจกรรมจัดงานวันวลัยลักษณ์เดย์ , การทางาน
กิจกรรมงานวันพระราชทานปริญญาบัตร , กิจกรรมงานวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย)
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมการจัดการความรู้และสร้าง
เครือข่ายการทางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย)

Page 14 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุง่ เน้นผลงาน
ตัวชี้วัดที่ WU2-3-4 ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
WU2-3-5 จานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเมื่อคดีสิ้นสุด
WU2-3-6 จานวนครั้งของการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยเมื่อคดีสิ้นสุด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนาไปสู่
การเป็น paperless office

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสุนน
การดาเนินงาน)

4. ใช้ระบบ More Effective Monitoring
ในการกากับการนานโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการประเมินผลงาน
แบบวัตถุวิสัย (Objective) และแบบทีมที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
5. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบและควบคุม
ภายในให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ
6. ปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้เป็น
เครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่
ผู้บริหารได้อย่างทันการและสามารถลด
ความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล )
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง)
แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมดาเนินงานตรวจสอบภายใน , กิจกรรมการควบคุม
ภายใน)

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการติดตามตรวจสอบการ
บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง)

1. จานวนระบบงานสารสนเทศและ
ซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ตามแผนงานประจาปี
2. ร้อยละของระบบงานสารสนเทศ
และซอฟแวร์ประยุกต์ทพี่ ัฒนาแล้ว
เสร็จตามแผนงานประจาปี
1. ร้อยละของหน่วยงานที่จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์มวล.
2. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
1. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ
2. จานวนเรื่องที่ให้คาปรึกษาแก่
ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
3. มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการ
บริหารความเสี่ยงที่มีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
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แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

7. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัดการ
เปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงความเทีย่ งตรง
ของตัวชี้วัดในการวัด
8. ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่ และส่งเสริม
บุคลากรให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง
และมีความสุขในการทางาน

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และตัวชีว้ ัด
มวล.

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมงานบรรจุและแต่งตั้ง , กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล )
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการทางานแก่
บุคลากรมวล. , กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมจัดการความรู้และ
สร้างเครือข่ายการทางานเพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัย)

9. มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของมวล.
(Organization Culture Study) ให้มี
ความชัดเจนเพื่อสร้าง Cultural Shift
/Cultural Change และปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง “High
performance Organization”

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมดาเนินงานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ)

1. ร้อยละการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานที่เป็นไปตามแผน
2. จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การทางานแก่บุคลากรโดยมวล.
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพในการทางานโดย
มวล.
4. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
1. มีการพัฒนาระบบกลไกการได้งาน
ของบุคลากรที่มีคุณภาพชัดเจน
โปร่งใสและดาเนินการตามระบบนั้น
2. จานวนรายงานวิจัยสถาบัน

Page 16 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)
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แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


















กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

10. ส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร และชุมชน (Community) โดย
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารจัดการกลาง : 1. โครงการติดตามตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรมการสัมมนา
หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหน่วยงาน
ภาครัฐ”) 2. โครงการบริหารจัดการกลาง (กิจกรรมงานวินัย
และนิติกรรมสัญญา , กิจกรรมงานสอบสวนวินัย , กิจกรรม
งานนิติกรและพัฒนากฎหมาย)

1. จานวนครั้งของการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
2. จานวนข้อกฎหมายที่ปรับปรุง
พัฒนา
3. จานวนบุคคลที่ดาเนินการทางวินัย
4. ร้อยละของงานสอบสวนที่แล้ว
เสร็จ

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีสมรรถนะการทางานทีส่ ูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านผลที่เกิดกับอาจารย์
WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งงานที่สูงขึน้
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
11. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถ
ศึกษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสาย
วิชาการ)

1. จานวนพนักงานสายวิชาการที่
ได้รับทุนจัดสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
2. ร้อยละของพนักงานและนักเรียน
ทุนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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กลยุทธ์
12. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตาแหน่ง
ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อ รวมถึงปรับปรุงกลไก
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
13. ส่งเสริมให้สานักวิชาและนักวิชาการเข้า
รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการ
และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
14. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษา
ต่อตามความต้องการของหน่วยงานและ
ได้รับการอบรมทั้งสายบริหารและสาย
ปฏิบัติการ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่ทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการบริหารจัดการ จานวนพนักงานสายวิชาการทีย่ ื่นขอ
กลาง (กิจกรรมงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล)
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการทางานแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพในการทางานโดยมวล.









แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมงานพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ , กิจกรรมการจัดการความรู้และสร้างเครือข่าย
การทางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย)

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากรประจาสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็นสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. WU3-1-1 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
ตามรอบประเมิน (รองวิชาการ)
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล (รอง
วิชาการ ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2. WU3-1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่า
ระดับดีขึ้นไป (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
96.61

ร้อยละ
93.55

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

3. WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯ)

คะแนน
เฉลี่ย
3.78

คะแนน
เฉลี่ย
3.80

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

4. WU3-1-4 ร้อยละของผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
97.20

ร้อยละ
99.73

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ความต้องการของสังคม รวมถึง
หลักสูตรสหวิทยาการ , Dual
degree และหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการโดยบรรจุ
รายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ"
ไว้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen
Ed.) และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ Thailand 4.0
2. กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและ
ระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านวิชาการ/
วิชาชีพที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับ

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

5. WU3-1-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการนา
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

N/A

ร้อยละ
38.54

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

6. WU3-1-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
ประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment
รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ (รองวิชาการร่วมกับ
รองกิจการต่างประเทศฯ)
7. WU3-1-7 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติ
ต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด (รองกิจการ
ต่างประเทศฯร่วมกับรองวิชาการ)

N/A

N/A

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

N/A

ร้อยละ
14.52

ร้อยละ
15

ร้อยละ
15

ร้อยละ
15

8. WU3-2-8 ร้อยละของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หรือ Exit Exam ของหลักสูตร

N/A

N/A

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90
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กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการวัด
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
(Formative Assessment)

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4. วางรากฐานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะยาวให้
สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ
World Class University โดย
สร้างความเป็นนานาชาติ (Inter
nationalization) ในด้านการผลิต
บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงใน
สาขาที่เป็นจุดเด่นของประเทศ
และสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ การ
เรียนรู้อยู่อาศัยของนักศึกษา
ทัดเทียมระดับสากล
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบ
วัดความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพเพื่อให้

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
สากล (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

ที่ดาเนินการ (รองวิชาการ)

9. WU3-2-9 ร้อยละของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ หรือ Exit Exam ของหลักสูตรที่
ดาเนินการ (รองวิชาการ )
10. WU3-2-10 ร้อยละของนักศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ
Exit Exam ของหลักสูตรทีด่ าเนินการ (รอง
วิชาการ )
11. WU3-2-11 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่าน
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)
ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป (รอง
กิจการต่างประเทศฯ)

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

รู้จักขีดความสามารถทางวิชาการ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ ื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมี
เครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะ
ทางานร่วมกันในอนาคต
N/A

N/A

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

N/A

N/A

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
50

6. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการใช้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้สอด
คล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยกาหนดให้
ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษา
อังกฤษ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต
รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาแรกเข้าทุกคนและ
ก่อนสาเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ /สานักวิชา
ศิลปศาสตร์ /สานักวิชา
อื่นๆ /ศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนการสอน /ศูนย์บริการ
การศึกษา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็น
สากลและส่งเสริมนวัตกรรม
(รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

12. WU3-2-12 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่าน
เกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit
Exam) (รองวิชาการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
80

13. WU3-2-13 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่าน
เกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit
Exam) (รองวิชาการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
80

คะแนน
เฉลี่ย
3.91

คะแนน
เฉลี่ย
3.66

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

14. WU3-3-14 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)
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กลยุทธ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (Exit
Exam)
7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
ของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคนต้องทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาไทยและก่อน
สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด(Exit Exam)
8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล
(Digital Literacy) ของนักศึกษา
โดยนักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้อง
ทดสอบความสามารถด้านทักษะ
ดิจิทัลและก่อนสาเร็จการศึกษา
ต้องผ่านการทดสอบความสามารถ
ด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(Exit Exam)
9. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการ
คิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง
นวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิชาศิลปศาสตร์ /
สานักวิชาอื่นๆ /ศูนย์
บริการการศึกษา

สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
/สานักวิชาอื่นๆ /ศูนย์
บริการการศึกษา

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
15. WU3-3-15 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ))
16. WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านการประเมินผู้เรียน (รองวิชาการร่วมกับ
รองกิจการต่างประเทศฯ))

มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการพัฒนาอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล
และเพียงพอเหมาะสม (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ ร่วมกับรองวิชาการและรอง
บริหาร)

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

คะแนน
เฉลี่ย
3.59

คะแนน
เฉลี่ย
3.57

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
3.43

คะแนน
เฉลี่ย
3.45

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

17. WU3-3-17 จานวนสถานประกอบการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา (รองวิชาการ)

918
แห่ง

1,305
แห่ง

1,100
แห่ง

1,100
แห่ง

1,100
แห่ง

18. WU3-3-18 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (รองวิชาการ)
19. WU3-4-19 ร้อยละของอาจารย์ที่ผา่ นการ
อบรม Pre-UKPSF/UKPSF ต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (รองกิจการต่างประเทศฯ)

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
8.33

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

10. ขยายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
องค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริม
โครงการสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สานักวิชา /
วิทยาลัย

11. มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
การเรียนการสอนของอาจารย์
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นสากล

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
20. WU3-4-20 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รองวิชาการ
ร่วมกับรองบริหาร)

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61
คะแนน
เฉลี่ย
3.68

คะแนน
เฉลี่ย
3.60

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64
คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

Page 24 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

12. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล
และพอเพียงแก่ความต้องการใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการ และระบบ
สารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่

ศูนย์บริการการศึกษา /ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา
/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล /ส่วน
กิจการนักศึกษา /หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ WU3-1-1 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบประเมิน
WU3-1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป
WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
WU3-1-4 ร้อยละของผลการดาเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
WU3-1-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการนานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
WU3-1-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์
WU3-1-7 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
1. จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและ



บัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความ
ต้องการของสังคม รวมถึงหลักสูตร
สหวิทยาการ , Dual degree และหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการโดยบรรจุ
รายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ" ไว้ใน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0
2. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุก
สาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร ,
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป)

พัฒนา
2. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมิน
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วเสร็จ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ,
กิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ)

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมิน
2. ร้อยละของหลักสูตรทีย่ ื่นขอรับรอง
หลักสูตรหรือรับรองสถาบันการศึกษา
ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ







แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการวัดประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง (Formative Assessment)

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมผลิตและพัฒนาสือ่ การศึกษา)

4. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World
Class University โดยสร้างความเป็น
นานาชาติ (Inter nationalization) ในด้าน
การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่
เป็นจุดเด่นของประเทศและสาขาที่ดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้อยูอ่ าศัยของนักศึกษา
ทัดเทียมระดับสากล

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ)

1. จานวนรายการขอใช้บริการผลิต/
พัฒนาสื่อและขอใช้บริการโสตฯ ต่อ
ไตรมาส
2. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ร้อยละของรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ




เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านวิชาการ/วิชาชีพที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ WU3-2-8 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit Exam ของหลักสูตรที่ดาเนินการ
WU3-2-9 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit Exam ของหลักสูตรที่ดาเนินการ
WU3-2-10 ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทสี่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit Exam ของหลักสูตรทีด่ าเนินการ
WU3-2-11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน
ขึ้นไป
WU3-2-12 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)
WU3-2-13 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณ
62
63
64
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบวัดความรู้
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์




ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพเพื่อให้รู้จักขีดความสามารถทาง
วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่าย
ทางวิชาการที่อาจจะทางานร่วมกันใน
อนาคต

โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ,
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
สังคมศาสตร์ ที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพหรือ Exit Exam ของหลักสูตร
ที่ดาเนินการ

แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 27

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

6. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพื่อให้สอด คล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกาหนดให้
ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษอย่าง
น้อย 15 หน่วยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคนและก่อนสาเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการทดสอบความ
สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด (Exit
Exam)
7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของ
นักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้อง
ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
และก่อนสาเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(Exit Exam)

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา , กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภายใน
องค์กร , กิจกรรมพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษา
ทั่วไปและจัดสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ)

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมี
ความสามารถในการใช้ภาษาดีขึ้น
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ตั้งแตระดับ B2 ขึ้น
ไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน
ขึ้นไป

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา)

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย

Page 28 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ




กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล (Digital
Literacy) ของนักศึกษา โดยนักศึกษาแรก
เข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถด้าน
ทักษะดิจิทัลและก่อนสาเร็จการศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะ
ดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนด(Exit Exam)

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา)

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบการเรียนการสอนที่ทนั สมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ WU3-3-14 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร
WU3-3-15 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน
WU3-3-17 จานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
WU3-3-18 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
9. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


ให้นักศึกษามีทกั ษะในการคิด การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิด
เชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ

โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา)

พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก

แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 29

กลยุทธ์
10. ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการ
ส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมดาเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์
วิชาชีพและฝึกงานพิเศษ , กิจกรรมดาเนินงานพัฒนาอาชีพ ,
กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สหกิจศึกษาต่างประเทศฯ)

1. จานวนสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ร้อยละความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ WU3-4-19 ร้อยละของอาจารย์ทผี่ ่านการอบรม UKPSF ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
WU3-4-20 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
11. มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากล

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ (กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา)

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการสอน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรอาจารย์นิเทศ
4. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรอาจารย์นิเทศ

Page 30 แผนปฏิบัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561)

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


กลยุทธ์
12. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีมาตรฐานสากลและพอเพียงแก่
ความต้องการในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัตกิ าร และระบบ
สารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการจัด
การศึกษาสมัยใหม่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
1. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหม่ (กิจกรรมบริการทรัพยากรสารสนเทศ ,
กิจกรรมการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ผลิตแพทย์เพิ่ม , กิจกรรม
จัดให้บริการการเรียนการสอนและวิจัยด้วยเครื่องมือขั้นสูง ,
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร , กิจกรรมจัดหาวัสดุเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนส่วนคลังศูนย์เครื่องมือฯ)
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 3. โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 4. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7
5. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ
6. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคสัตว์

1. จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อ
เดือน
2. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น
ต่อปี
3. จานวนการให้บริการเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัยทาง
ห้องปฏิบัติการ
4. ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์
5. ร้อยละของการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการเรียนการสอน
6. อัตราส่วนของจานวนนักศึกษาต่อ
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
8. ร้อยละความสามารถในการ
ก่อสร้างอาคารได้ตามแผน

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ การ
พัฒนาประเทศ (รองวิชาการ ร่วมกับรอง
กิจการนักศึกษา รองวิจัยและบริการ
สังคม และรองวางแผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

1. WU4-1-1 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
นักศึกษา)

คะแนน
เฉลี่ย
4.37

คะแนน
เฉลี่ย
4.34

คะแนน
เฉลี่ย
4.25

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

2. WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน
passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด (รองกิจการนักศึกษา)
3. WU4-1-3 ร้อยละของนักศึกษาที่ทาผิด
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (รองกิจการ
นักศึกษา)
4. WU4-1-4 จานวนผลงาน/รางวัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ และรอง
กิจการนักศึกษา)

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
90

N/A

ร้อยละ
17.94

14
ชิ้นงาน

63
ชิ้นงาน

ไม่เกิน
ร้อยละ
10
35
ชิ้นงาน

ไม่เกิน
ร้อยละ
10
40
ชิ้นงาน

ไม่เกิน
ร้อยละ
10
45
ชิ้นงาน

ร้อยละ
208.33

ร้อยละ
177.78

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5. WU4-1-5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก
ของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (รองวิชาการร่วมกับรอง
วิจัยและบริการสังคม)
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กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีง
ประสงค์ของบัณฑิต /การเป็น
บัณฑิต “คนดี”

2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษา
ที่ทาผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่ง
ขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษามี
ความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่
ความสาเร็จ
4. ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามี
ผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ เช่น การ
จัดประกวดวิทยานิพนธ์ทั้ง
ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก โดยการจัดตั้งเครือข่ายของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับ

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการนักศึกษา /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สานักวิชา/วิทยาลัย /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /ส่วนกิจการ
นักศึกษา /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

6. WU4-1-6 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาตรงสาขา (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
82.30

ร้อยละ
97.26

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

7. WU4-1-7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา
1 ปี (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
97.90

ร้อยละ
97.52

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

8. WU4-1-8 ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสีย
ต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

N/A

ร้อยละ
0.77

ไม่เกิน
ร้อยละ
5

ไม่เกิน
ร้อยละ
5

ไม่เกิน
ร้อยละ
5

9. WU4-1-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)
10. WU4-2-10 ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

คะแนน
เฉลี่ย
2.90
ร้อยละ
87.40

คะแนน
เฉลี่ย
3.13
ร้อยละ
86.80

คะแนน
เฉลี่ย
4.01
ร้อยละ
90

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
ร้อยละ
90

คะแนน
เฉลี่ย
4.51
ร้อยละ
90

กลยุทธ์
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อร่วม
เป็นเจ้าภาพ รวมถึงมีการ
นาเสนอผลงานร่วมกับ
นักศึกษานานาชาติ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนควบคู่การพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่
คุณธรรม มีวินยั มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็น
ทั้ง"คนดีและคนเก่ง"

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิชา /วิทยาลัย /ส่วน
กิจการนักศึกษา /ศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและ
ทางสังคม (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
นักศึกษา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
11. WU4-3-11 จานวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคม
ของนักศึกษา (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯและรองกิจการ
นักศึกษา)

12. WU4-3-12 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯและรองกิจการนักศึกษา)
มิติการพัฒนาองค์การ
13. WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการ
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่ ดาเนินงานด้านการรับนักศึกษา (รองวิชาการ
มีประสิทธิภาพ (รองวิชาการร่วมกับรอง
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)
กิจการต่างประเทศฯและรองบริหาร)

14. WU4-4-14 ร้อยละของนักเรียนจาก
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน (ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์

294
โครงการ/
กิจกรรม

284
โครงการ/
กิจกรรม

250
โครงการ/
กิจกรรม

250
โครงการ/
กิจกรรม

250
6. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
โครงการ/ ศักยภาพทางวิชาการและทาง
กิจกรรม สังคมของนักศึกษา

คะแนน
เฉลีย่
3.69

คะแนน
เฉลี่ย
3.63

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
3.49

คะแนน
เฉลี่ย
3.34

คะแนน
เฉลี่ย
4.01

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.51

N/A

ร้อยละ
21.56

ร้อยละ
23

ร้อยละ
26

ร้อยละ
29
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7. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
เกณฑ์การรับนักศึกษาให้มี
ความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของหลักสูตร
และสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประชากรของ
ประเทศ รวมถึงพิจารณา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนและผลตอบแทนของ
บัณฑิต
8. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่ง
เข้ามาเรียนให้มากที่สุด
โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้อง
ได้เรียนที่มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ/ส่วนกิจการ
นักศึกษา /บัณฑิตวิทยาลัย
/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ศูนย์บริการการศึกษา /ส่วน
สื่อสารองค์กร /สานักวิชา /
วิทยาลัย /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ WU4-1-1 คะแนนเฉลีย่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ีคะแนน passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
WU4-1-3 ร้อยละของนักศึกษาทีท่ าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
WU4-1-4 จานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
WU4-1-5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
WU4-1-6 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
WU4-1-7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี
WU4-1-8 ร้อยละของนักศึกษาทีส่ ูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
WU4-1-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ WU4-2-10 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของ
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา



บัณฑิต /การเป็นบัณฑิต “คนดี”

จัดการศึกษา (กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สานักวิชา , กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษา

2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษาที่ทาผิด
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สานักวิชา , กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา







แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่
ความสาเร็จ

แผนงานจัดการศึกษา : 1. โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี /วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ/สังคมศาสตร์
(กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)

จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา

4. ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
เช่น การจัดประกวดวิทยานิพนธ์ทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้ง
เครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ
รวมถึงมีการนาเสนอผลงานร่วมกับ
นักศึกษานานาชาติ

แผนงานจัดการศึกษา : โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์
(กิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์ , กิจกรรม
เสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา)
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมโครงงาน/ปัญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ์/
หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ดา้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ , กิจกรรมค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการศึกษาและวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากต้นสังกัด))

1. จานวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. จานวนวิทยานิพนธ์ที่เข้าร่วม
ประกวดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ




กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนควบคู่
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่
คุณธรรม มีวินยั มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ เป็นทั้ง"คนดีและคนเก่ง"

แผนงานจัดการศึกษา : 1. โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์)
(กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมภาคสนามระดับปริญญาตรี)
2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรม
ภาคสนามระดับปริญญาตรี , กิจกรรมพัฒนาแพทยศาสตร
ศึกษา , กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชัน้ คลินิก)
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สานักวิชา , กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา , กิจกรรม
สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา)

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ WU4-3-12 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา
WU4-3-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
6. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา

แผนงานจัดการศึกษา : 1. โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์)
เพิ่ม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญา
ตรี) 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการศึกษา
ภาคสนามระดับปริญญาตรี)
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สานักวิชา , กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา , กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาหอพัก , กิจกรรมการแนะแนวนักศึกษา ,
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา )

1. จานวนกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษา
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ WU4-4-14 คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานด้านการรับนักศึกษา
WU4-4-15 ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับ
นักศึกษาให้มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของหลักสูตร และสอดคล้อง
กับสภาพการเปลีย่ นแปลงประชากรของ
ประเทศ รวมถึงพิจารณาค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับการลงทุนและ
ผลตอบแทนของบัณฑิต

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษามวล.
กิจกรรมดาเนินการรับนักศึกษา , กิจกรรมทุนอุดหนุน
การศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ,
กิจกรรมดาเนินงานทุนการศึกษา , กิจกรรมทุนวิทยวลัย
ลักษณ์ , กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ

8. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้
มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้
เรียนที่มหาวิทยาลัย

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : 1. โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา (กิจกรรมเปิดบ้านวลัยลักษณ์ , กิจกรรมการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ,
กิจกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร) 2. โครงการ Walailak
Young Ambassador Camp 3. โครงการ Walailak
Facebook Live on Air 4. โครงการ Seed Camp 5.
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่ต่อจานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ
3. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้รับทุน
4. จานวนทุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. จานวนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่รับเข้าใหม่
2. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง
ช่องทางการเผยแพร่ต่อเดือนผ่าน
Walailak Channel และ Walailak
Facebook Live on Air

ระยะเวลาดาเนินงาน
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63
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แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมือง
ประเมิน 6 ด้านของ UI GreenMetric (รอง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้ง
บริหาร)
ทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การ
กาจัดของเสียและขยะ การจัดการน้า การ
ขนส่ง และการให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม) (รองบริหาร)

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61
N/A

ได้รับการ
จัดอันดับ
ที่ 23
ในปี
2017

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64
ได้รับการ
จัดอันดับ
1 ใน 20
อันดับ
ม.สีเขียว
ของ
ประเทศ

ได้รับการ
จัดอันดับ
1 ใน 17
อันดับ
ม.สีเขียว
ของ
ประเทศ
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ได้รับการ
จัดอันดับ
1 ใน 15
อันดับ ม.
สีเขียว
ของ
ประเทศ

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความร่มรื่นสวยงามในระดับแนว
หน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการพัฒนา
อุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของ
นักศึกษาและประชาชน
2. ปรับปรุงระบบการบารุงรักษา
(Maintenance System) ทั้ง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยระดับสากล
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ
น้าให้มีประสิทธิภาพและสอด
คล้องกับหลักการรีไซเคิลและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นให้
บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการ
กาจัดขยะที่ถกู ต้องและนาน้าเสีย
มาใช้ประโยชน์ในการรดน้าไม้
ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย
4. การจัดการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและการจัดที่จอด
รถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดทา
ที่จอดรถทุกประเภทให้เป็น

/ส่วนอาคารสถานที่ /ส่วน
ภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /อุทยาน
พฤกษศาสตร์ /โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ส่วนอาคารสถานที่ /ส่วน
ภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการระบบบาบัดน้าเสีย
ขยะอันตรายและขยะทัว่ ไป
/ โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว

ส่วนบริการกลาง /ส่วน
กิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการที่เรียนรู้อยูอ่ าศัยในมหาวิทยาลัย
(รองบริหาร ร่วมกับรองกิจการนักศึกษา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

2. WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. (รองกิจการ
นักศึกษา)

N/A

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

3. WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. (รองบริหาร)

N/A

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กลยุทธ์
ระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยสะดวก รวมถึงให้
ความสาคัญกับการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย
5. เสริมสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นกั ศึกษา
และบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่
ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวกให้ครบถ้วน
เหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการเป็น
Residential University

6. ส่งเสริมระบบหอพักสาหรับ
นักศึกษาและบุคลากรตาม
นโยบาย Residential
University โดยเฉพาะการจัด
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้
ความสาคัญกับระบบหอพักให้
เป็นเหมือนบ้านที่สองของ
นักศึกษาและบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร/ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ /ส่วนอาคารสถานที่
/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
/ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนอาคาร
สถานที่ /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์
7. เร่งรัดซ่อมบารุงหอพักทั้งของ
นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้ง
สิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ใน
สภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิต
อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้าง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข (รองบริหาร)

4. WU5-3-4 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่
ลดลงเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
(รองบริหาร)

ร้อยละ
4.51

ร้อยละ
7.61

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10
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ร้อยละ
10

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนอาคารสถานที่ /ศูนย์
บริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนกิจการ
นักศึกษา /ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
8. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชน
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
ชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้ ส่วนกิจการนักศึกษา
เป็นไปตามแนวคิดเมือง
มหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดการซ่อมบารุงอาคาร
โครงการมหาวิทยาลัยสี
สถานที่ ห้องทดลองและ
เขียว /ส่วนอาคารสถานที่ /
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์
และเทคโนโลยี /ศูนย์
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล /
ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือต่อ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
บุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน
10. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความ โครงการมหาวิทยาลัยสี
จาเป็นพื้นฐานทางกายภาพและ เขียว /ส่วนอาคารสถานที่ /
สภาพแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
ใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนกิจการ
นักศึกษา บุคลากรและบุคคล
นักศึกษา /ส่วนทรัพยากร
ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับ
มนุษย์และองค์กร //หน่วย
มหาวิทยาลัย
งานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ (รอง
กิจการนักศึกษา ร่วมกับรองบริหาร)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

5. WU5-4-5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (รองกิจการนักศึกษา)

ร้อยละ
84.80

ร้อยละ
60.69

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

6. WU5-4-6 ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (รองบริหาร)

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

11. มีการอนุรักษ์พลังงาน
โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร
ใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์
พลังงานและให้ความสาคัญกับ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
วิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น
วิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุก
สาขาวิชาต้องเรียน

โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว /ส่วนอาคารสถานที่ /
ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกาจัดของเสียและขยะ การจัดการน้า
การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
ตัวชี้วัดที่ WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ด้านของ UI GreenMetric
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณ
62
63
64
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
1. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ





ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงามใน
ระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยาน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พักผ่อนของนักศึกษาและประชาชน

2. ปรับปรุงระบบการบารุงรักษา
(Maintenance System) ทั้งอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้าให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ
รีไซเคิลและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นให้
บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการกาจัดขยะที่
ถูกต้องและนาน้าเสียมาใช้ประโยชน์ในการ
รดน้าไม้ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย

ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์
, กิจกรรมงานเรือนเพาะชาและปุย๋ หมัก)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน (กิจกรรมโรงเรือนและขยายพันธุ์พืช , กิจกรรม
รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมูพ่ ืชในอุทยานพฤกษศาสตร์,
กิจกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สาหรับ
การเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา)
2. โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ งาน
บารุงรักษาภูมิทัศน์ , กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ)
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานกาจัดขยะ , กิจกรรมงาน
จัดการน้าและระบบเครื่องกล, กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม)

และปรับปรุงภูมิทัศน์
2. จานวนพันธุ์ไม้ที่เพาะชา
3. จานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้
4. ร้อยละความสามารถในการ
ก่อสร้างอาคารได้ตามแผน

จานวนพื้นที่ที่ได้รับการบารุงรักษา
ภูมิทัศน์









1. จานวนขยะทีก่ าจัดได้
2. ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
ให้กับมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่
จอดรถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดทาทีจ่ อด
รถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
เกะกะ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
รวมถึงให้ความสาคัญกับการใช้รถใช้ ถนน
อย่างปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานบริการยานพาหนะ ,
กิจกรรมงานบริการยานพาหนะ (รถไฟฟ้า))

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละความสามารถในการประหยัด
พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.
WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
5. เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น Residential
University

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ร้อยละความสามารถในการก่อสร้าง
ความสุข : 1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย อาคารให้เป็นไปตามแผน
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานบริหารที่พักบุคลากร,
กิจกรรมงานจ้างเหมาบริการและอานวยความสะดวก)
2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั บุคลากร
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารหอพักนักศึกษาและ
บุคลากร) 2. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ ักนักศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 45

กลยุทธ์
6. ส่งเสริมระบบหอพักสาหรับนักศึกษา
และบุคลากรตามนโยบาย Residential
University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้
ความสาคัญกับระบบหอพักให้เป็นเหมือน
บ้านที่สองของนักศึกษาและบุคลากร
7. เร่งรัดซ่อมบารุงหอพักทั้งของนักศึกษา
และบุคลากร พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่พัก
อาศัยให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพือ่ ให้
นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอย่างมีความสุข
ในมหาวิทยาลัย

8. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการค้ารอบ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวคิดเมือง
มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้และงาน
บารุงรักษาภูมิทัศน์ , กิจกรรมงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัย )
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ)
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารหอพักนักศึกษาและ
บุคลากร) 2. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ ักนักศึกษา
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
จานวนครั้งของการทาสัญญา
และความสามารถในการแข่งขัน : : โครงการบริหารสินทรัพย์ ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆ
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ)
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


















เป้าประสงค์ที่ 3 มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
ตัวชี้วัดที่ WU5-3-4 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
9. เร่งรัดการซ่อมบารุงอาคารสถานที่
ห้องทดลองและห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือต่อบุคลากรภายใน
และต่อผู้มาเยือน
10. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความจาเป็น
พื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่
ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัย

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ , กิจกรรมงานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย , กิจกรรมงานระบบไฟฟ้า
, กิจกรรมงานบริการห้องปฏิบัติการ)
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
สีเขียวแห่งความสุข (กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ , กิจกรรมให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , กิจกรรมให้บริการระบบ
โทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล , กิจกรรมรักษาความปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล , กิจกรรมให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ , กิจกรรม 5ส สร้างสุขทั่วองค์กร , กิจกรรม
บริการทาความสะอาดและบริการทั่วไป )

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2. ความสามารถในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2. ประมาณ Down Time ของการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. ร้อยละความสาเร็จของการป้องกัน
การโจมตีจากครือข่ายภายนอก

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ
ตัวชี้วัดที่ WU5-4-5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
WU5-4-6 ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
11. มีการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะการ
แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ร้อยละความสาเร็จของการจัด



ออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรกั ษ์
พลังงานและให้ความสาคัญกับการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การศึกษา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาต้องเรียน

ความสุข : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การประหยัด
พลังงานทั่วทั้งองค์กร)
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล : โครงการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่
(กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป)

กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานทั่วทั้งองค์กร
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แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและ
เข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (รองวิจัยและ
บริการสังคมร่วมกับรองวิชาการและรอง
กิจการต่างประเทศฯ)

1. WU6-1-1 จานวนทุนวิจยั จากองค์กร
ภายนอกเพื่อวิจยั และบริการวิชาการแก่สังคม
(รองวิจัยและบริการสังคม)

113.76
ล้านบาท

120.23
ล้านบาท

150
ล้านบาท

160
ล้านบาท

170
ล้านบาท

1. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
สังคม โดยเฉพาะการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม

สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สถาบันวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ/สานักวิชา /
วิทยาลัย /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

2. WU6-1-2 จานวนผลงานทางวิชาการหรือ
วิจัยที่ทาร่วมกับเครือข่ายภายนอก (รองวิจัย
และบริการสังคมร่วมกับรองวิชาการ)

25 เรื่อง

263 เรื่อง

350 เรื่อง

400 เรื่อง

450 เรื่อง 2. เสริมสร้างเครือข่ายความ
สัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและอื่นๆ

สานักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยั และนวัตกรรม /
สถาบันวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/ศูนย์กิจการนานาชาติ /
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. WU6-1-3 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่
Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการ
พัฒนาให้มวล. (รองกิจการต่างประเทศฯ)

ร้อยละ
90

ร้อยละ
97.30

ร้อยละ
96

ร้อยละ
98

ร้อยละ
98

แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 49

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติคุณภาพการให้บริการ
2. เครือข่ายภายนอกได้รับประโยชน์และ
สนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(รองวิจัยและบริการสังคม ร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯ และรองวิชาการ)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
4. WU6-2-4 จานวนประชาชนที่เข้าถึง
หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ life long learning (รองวิจัยและ
บริการสังคมร่วมกับรองวิชาการ)

5. WU6-2-5 จานวนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานวิจยั การเรียนการสอนและอืน่ ๆ
(รองวิจัยและบริการสังคม ร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯ และรองวิชาการ)
มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
6. WU6-3-6 จานวนโครงการ/กิจกรรมความ
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ ร่วมมือกับศิษย์เก่า (รองกิจการนักศึกษา)
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (รอง
กิจการนักศึกษา ร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

7. WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์

91,354
คน

99,991
คน

100,000
คน

105,000
คน

110,000
คน

28 แห่ง

205 แห่ง

210 แห่ง

220 แห่ง

230 แห่ง

5
โครงการ/
กิจกรรม

14
โครงการ/
กิจกรรม

5
โครงการ/
กิจกรรม

5
โครงการ/
กิจกรรม

N/A

ร้อยละ
2.54

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

5
3. เสริมสร้างความร่วมมือ
โครงการ/ ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
กิจกรรม สมาคมนักศึกษาเก่าของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการ
และการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบความต้องการของ
ศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่
ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ร้อยละ 4. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
3
คณาจารย์และบุคลากร
(Student & Staff Mobility)
กับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ
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ผู้รับผิดชอบ

ส่วนกิจการนักศึกษา /
สานักวิชา /วิทยาลัย

ศูนย์กิจการนานาชาติ /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สานักวิชา /หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน (รองวิจัย
และบริการสังคมร่วมกับรองวิชาการและ
รองกิจการต่างประเทศฯ)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

8. WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์และ
บุคลากรแลกเปลี่ยนต่อจานวนอาจารย์และ
บุคลากรทัง้ หมด (รองกิจการต่างประเทศฯ )

N/A

ร้อยละ
10.65

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

9. WU6-4-9 จานวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก (รองวิจัยและ
บริการสังคม ร่วมกับรองวิชาการและรอง
กิจการต่างประเทศฯ)

26
โครงการ/
กิจกรรม

169
โครงการ/
กิจกรรม

170
โครงการ/
กิจกรรม

180
โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
10

190
5. เสริมสร้างความร่วมมือ
โครงการ/ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร
กิจกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ

สานักวิชา /วิทยาลัย /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ /
ศูนย์บริการวิชาการ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /ศูนย์กจิ การ
นานาชาติ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ WU6-1-1 จานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกเพื่อวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
WU6-1-2 จานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ทาร่วมกับเครือข่ายภายนอก
WU6-1-3 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.
เป้าประสงค์ที่ 2 เครือข่ายภายนอกได้รับประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ WU6-2-4 จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning
WU6-2-5 จานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอืน่ ๆ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณ
62
63
64
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
1. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ
แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1.โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด 1. จานวนเงินทุนวิจยั จากงบประมาณ






ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม โดยเฉพาะ
การวิจยั และบริการวิชาการเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม

เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยั และพัฒนา , กิจกรรมดาเนิน
โครงการในกากับ) 2. โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา (กิจกรรมการวิจยั และพัฒนาเชิงพื้นที่)
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม :
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 2. โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผ่นดิน
2. จานวนเงินทุนภายนอก (เข้ามา
ระหว่างปี)
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

2. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอน
การวิจยั และอื่นๆ

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กิจกรรมดาเนินโครงการในกากับ ,
กิจกรรมการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่)
2. โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรม
การวิจยั และพัฒนาเชิงพื้นที่)
แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก :
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(กิจกรรมงานความร่วมมือกับต่างประเทศ)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
, กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ/เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเยาวชน , กิจกรรมจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์อ้างอิง , กิจกรรมจัดนิทรรศการ) 2. โครงการโคแม่
พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :
1. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหม่ (กิจกรรมดาเนินงานสหกิจศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงานพิเศษ) 2. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทศฯ

1. จานวนโครงการวิจัยจาก
ผู้ประกอบการ
2. จานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
บ่มเพาะธุรกิจ
3. จานวนนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์
และบุคลากรที่เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ
4. จานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและ
บริการวิชาการด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายฯ
5. จานวน MOU ใหม่
6. ร้อยละของ MOU ที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU
ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ WU6-3-6 จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า
WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนต่อจานวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
3. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทราบความ
ต้องการของศิษย์เก่าทีอ่ ยู่ในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่า
จะช่วยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
4. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร (Student & Staff Mobility)
กับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้ง
ในและต่างประเทศ

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก :
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์)

จานวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก :
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (Inbound) , กิจกรรมจัดการศึกษาในประเทศ
เจ้าของภาษา , กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ) 2. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทศฯ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน)

1. จานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
แลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound
Student)
2. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
3. จานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาที่
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
รูปแบบ Talent Mobility
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ






เป้าประสงค์ที่ 4 มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ WU6-4-9 จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก :
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(กิจกรรมดาเนินงานพิธกี ารและสารสนเทศ)
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมดาเนินโครงการในกากับ)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือ
อุตสาหกรรมฯ)

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. จานวนการรับรองแขกชาว
ต่างประเทศ
2. จานวนโครงการบ่มเพาะธุรกิจใน
ระดับ Start up
3. จานวนโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
Spin off ที่ดาเนินการเต็มรูปแบบ
4. จานวนโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย มวล.ที่ได้รับอนุมัติเริ่มต้น
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ



แผนปฏิบัตกิ าร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561) Page 55

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. มหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพในการพึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมกับรอง
วิชาการ)

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่า
เพิ่มขึ้น (รองวิจัยและบริการสังคม)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

1. WU7-1-1 ร้อยละของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)

N/A

ร้อยละ
5.08

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

2. WU7-1-2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน
และงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (รองบริหาร/ผช.
ก่อสร้าง)

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

3. WU7-1-3 ร้อยละของเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (รอง
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
4. WU7-1-4 ร้อยละของเงินรายได้
มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน (รอง
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

N/A

ร้อยละ
29.96

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

N/A

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

5. WU7-2-5 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (รองวิจัย
และบริการสังคม)

4
เรื่อง

21
เรื่อง

15
เรื่อง

15
เรื่อง

15
เรื่อง
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กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาโครงการและแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ

สานักผู้บริหาร /ส่วนแผน
งานฯ /ส่วนพัสดุ /หน่วย
งานวิสาหกิจ /สานักวิชา /
วิทยาลัย /ศูนย์บริการการ
ศึกษา /ส่วนสือ่ สารองค์กร /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

2. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ
นาไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจในอนาคต

อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /สานักวิชา /
วิทยาลัย /สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

0.1140
ล้านบาท

2.5235
ล้านบาท

3
ล้านบาท

3.5
ล้านบาท

4
ล้านบาท

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการบริหารจัดการงบประมาณและ
สินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

6. WU7-2-6 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
(รองวิจัยและบริการสังคม)
7. WU7-3-7 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการ
ดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

N/A

ร้อยละ
65.22

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

8. WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการ
บริหารสินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ร้อยละ
9.37

ร้อยละ
7.57

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

9. WU7-3-9 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบท
ตลาดเงินและตลาดทุน (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

>ดัชนี
เปรียบ
เทียบ

กลยุทธ์

3. ปรับปรุงระบบการใช้จ่าย
งบประมาณและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว
โดยเฉพาะการใช้งบลงทุน
รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. มีการบริหารสินทรัพย์และ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อ
สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทาแผน
แม่บทในการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ
จัดทาโครงการเชิงธุรกิจ เพือ่
เป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ /ส่วนการเงิน
และบัญชี /ส่วนพัสดุ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
ส่วนการเงินและบัญชี /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
10. WU7-4-10 จานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอกที่สร้าง
รายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61
1
โครงการ

2
โครงการ

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64
3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ
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กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

5. แสวงหาแหล่งเงินทุนจาก
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
การบริจาค และใช้นโยบาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
หุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(Public Private Partnership)
เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการ
สร้างศูนย์บริการนักศึกษาตาม
แนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแข่งขันได้
ตัวชี้วัดที่ WU7-1-1 ร้อยละของเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) ที่เพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมา
WU7-1-2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
WU7-1-3 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
WU7-1-4 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. จัดทาโครงการและแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ

แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยั และพัฒนา)
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม :
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 2. โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมจัดการศึกษาวิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์นานาชาติ /วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช
กุมารี/วิทยาลัยนานาชาติ , กิจกรรมบริหารศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ,
กิจกรรมบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,
กิจกรรมบริหารโรงแรมและนันทนาการ , กิจกรรมบริหาร
หอพักนักศึกษาและบุคลากร , กิจกรรมบริหารทั่วไปและ
ธุรการ , บริหารวิสาหกิจเกษตร) 2. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักนักศึกษา 3. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษ

1. จานวนรายได้จากการวิจัย
2. จานวนรายได้จากการบริการ
วิชาการ
3. จานวนรายได้จากการจัดการศึกษา
4. จานวนรายได้จากการขายสินค้า
และบริการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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เป้าประสงค์ที่ 2 มีสนิ ทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ WU7-2-5 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
WU7-2-6 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
2. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบตั ร
จากผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ ที่
สามารถนาไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจในอนาคต

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมการประยุกต์ผลงานวิจัยในการ
บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา)

1. จานวนครั้งในการเจรจาต่อรองเพื่อ
นาไปสู่การนางานวิจัย/นวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. จานวนการจัดทาสัญญาและการ
ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในการนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. จานวนผลงานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยทีย่ ื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. จานวนครั้งที่ร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ที่ชดั เจนและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ WU7-3-7 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปี
WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)
WU7-3-9 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark)
ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณ
62
63
64
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
3. ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ




และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
รวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งบลงทุนรวมถึง
เร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

(กิจกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ,
กิจกรรมดาเนินงานจัดหา)

4. มีการบริหารสินทรัพย์และผลตอบแทน
จากเงินลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทาแผนแม่บทใน
การใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยและจัดทาโครงการเชิง
ธุรกิจ เพือ่ เป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารโรงแรมและ
นันทนาการ , กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ) 2. โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง
(กิจกรรมดาเนินการงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ)

ที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
2. ร้อยละความสามารถในการ
ดาเนินการจัดหาได้ตามคู่มือพัสดุ
3. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ
1. จานวนรายได้จากการให้บริการ
2. ร้อยละความสามารถในการบริหาร
เงินฝากโดยมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
0.175 จากอัตราดอกเบีย้ ปกติ
4 ธนาคารหลัก
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ WU7-4-10 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอกทีส่ ร้างรายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
5. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาค
และใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน
(Public Private Partnership) เพื่อ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการ
นักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ)

จานวนโครงการร่วมทุนกับ
ภาคเอกชน
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ




ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนสาคัญในการ
สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้เพื่อ
ความเป็นเลิศสู่สากล (รองวิชาการ
ร่วมกับรองวิจัยและบริการสังคม)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

1. WU8-1-1 จานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์
การแพทย์(รองวิชาการ)

N/A

24,332
คน

30,000
คน

90,000
คน

120,000
คน

2. WU8-1-2 จานวนผลงานวิจัยด้านการ
รักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ (รองวิจัยและ
บริการสังคม)

N/A

6
เรื่อง

5
เรื่อง

5
เรื่อง

5
เรื่อง

3. WU8-1-3 จานวนหลักสูตรที่มีการ
ฝึกอบรม หรือจานวนการให้บริการวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวิจัยและ
บริการสังคม

N/A

12
หลักสูตร

13
หลักสูตร

14
หลักสูตร

15
หลักสูตร

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. มีโครงสร้างการบริหาร
โรงพยาบาลที่สามารถร่วมกัน
กากับดูแลโดยสานักวิชาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์
การแพทย์ โดยกาหนดภาระ
หน้าที่การสอน การวิจยั และการ
ให้บริการทางคลินิก และกาหนด
สัดส่วนค่าตอบแทนของทั้งสาม
ฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ ศูนย์การแพทย์
และสานักวิชา) รวมถึงมีระบบ
กลไกในการประเมินภาระงาน
อย่างเหมาะสม และสามารถ
ให้บริการทางคลินิกได้ในวันทา
การ โดยได้รับค่าตอบแทน
2. มุ่งเน้นการศึกษาปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ (Area-based
research) ที่เน้น long term
follow up เพื่อสร้างนวัตกรรม
และเป็นต้นแบบในระดับ
นานาชาติ
3. มีการบูรณาการการวิจัยทาง
การแพทย์ของวิทยาศาสตร์
สุขภาพร่วมกับสหสาขาอื่นๆ เช่น
โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน วัสดุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ /สานักวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ /ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ /สถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ / ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดี
จากศูนย์การแพทย์ (รองวิชาการ)

4. WU8-2-4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (รองวิชาการ)

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ (รองบริหารร่วมกับรอง
วิชาการ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

ทางการแพทย์

วลัยลักษณ์

ร้อยละ
80

ร้อยละ
89.09

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

4. สร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาบุคลากร องค์ความรู้
เทคโนโลยี และนาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการใน
ศูนย์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเครื่องมือทาง
การแพทย์เพื่อให้บริการทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ

ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
สถาบันวิจยั วิทยาการ
สุขภาพ /สานักวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

5. WU8-3-5 ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้ตามงวด
งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
(รองบริหาร/ผช.ก่อสร้าง)

N/A

ร้อยละ
78.71

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ส่วนอาคารสถานที่ /ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6. WU8-3-6 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่กาหนด (รองวิชาการ)

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปการ รวมถึงการ
กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ
ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้
7. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการ
วิจัย การเรียนการสอนและการ
ให้บริการการรักษา โดยมีแหล่ง
ปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่าย
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ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /สถาบันวิจยั

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์
ความรู้ทางการแพทย์ (รองวิชาการ
ร่วมกับรองวิจัยและบริการสังคม)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

7. WU8-4-7 ร้อยละของบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง(รองวิชาการ)

N/A

ร้อยละ
3.95

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

8. WU8-4-8 จานวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวิจัย
และบริการสังคม)

N/A

5 ศูนย์

5 ศูนย์

6 ศูนย์

6 ศูนย์

กลยุทธ์
ให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้
โครงสร้างของศูนย์การแพทย์
(Teaching and research
hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่
แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป
8. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็น
แหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและ
ทางการแพทย์ รวมถึงติดต่อ
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและ
ในต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนย์
การแพทย์อีกทางหนึ่ง
9. จัดตั้ง Excellent center
1) ด้านมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 3) เวชศาสตร์ผู้สูงวัย
และการดูแลผู้ปว่ ยแบบประคับ
ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม
5) Traveling medicine (รวม
การบูรณาการทางการแพทย์
ภาษา การท่องเที่ยว ระบบการ
เคลื่อนย้าย ขนส่ง เป็นต้น)

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาการสุขภาพ /หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ /หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์การแพทย์มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
ตัวชี้วัดที่ WU8-1-1 จานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์
WU8-1-2 จานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
WU8-1-3 จานวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือจานวนการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. มีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลที่
สามารถร่วมกันกากับดูแลโดยสานักวิชา
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์
การแพทย์ โดยกาหนดภาระหน้าทีก่ ารสอน
การวิจยั และการให้บริการทางคลินิก และ
กาหนดสัดส่วนค่าตอบแทนของทั้งสามฝ่าย
(ผู้ปฏิบัติ ศูนย์การแพทย์ และสานักวิชา)
รวมถึงมีระบบกลไกในการประเมินภาระ
งานอย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการ
ทางคลินิกได้ในวันทาการ โดยได้รับ
ค่าตอบแทน
2. มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพืน้ ที่
(Area-based research) ที่เน้น long
term follow up เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
เป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ
3. มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทย์
ของวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสหสาขา
อื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน วัสดุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน จานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์)

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา) 2. โครงการ
สนับสนุนการวิจยั วิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะด้านการวิจัย)
แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่)
2. โครงการสนับสนุนการวิจยั วิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านการวิจยั ) 3. โครงการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


1. จานวนโครงการวิจัยใหม่
2. จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ











1. จานวนโครงการอบรมด้าน
มาตรฐานการวิจัยและเครื่องมือ
การวิจยั
2.จานวนการให้บริการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
การเรียนการสอนและการวิจยั
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เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจากศูนย์การแพทย์
ตัวชี้วัดที่ WU8-2-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์
การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เครือ่ งมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก ศูนย์การแพทย์
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล., กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์)

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและ
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก ซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนงานประจาปี
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวล. , กิจกรรมจัดหาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ
พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (MIS)

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ WU8-3-5 ร้อยละของการดาเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้ตามงวดงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
WU8-3-7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
6. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ร้อยละความสามารถในการก่อสร้าง



การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ
รวมถึงการกาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ให้
บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
7. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การ
เรียนการสอนและการให้บริการการรักษา
โดยมีแหล่งปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่าย
ให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้าง
ของศูนย์การแพทย์ (Teaching and
research hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่
แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนั้
สูงทั่วไป

การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ :
อาคารให้เป็นไปตามแผน
1. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพือ่ เป็นเสาหลักด้านสุข
ภาวะในพื้นที่ภาคใต้ (กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์
พร้อมระบบสาธารณูปการ) 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ
แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก การแพทย์
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์)
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แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ




เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรูท้ างการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ WU8-4-8 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
WU8-4-9 จานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
8. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่ง
เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและทางการแพทย์ รวมถึงติดต่อ
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและใน
ต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนย์การแพทย์
อีกทางหนึ่ง
9. จัดตั้ง Excellent center 1) ด้าน
มะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวช
ศาสตร์ผู้สูงวัยและการดูแลผู้ปว่ ยแบบประ
คับ ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5)
Traveling medicine (รวมการบูรณาการ
ทางการแพทย์ ภาษา การท่องเที่ยว ระบบ
การเคลื่อนย้าย ขนส่ง เป็นต้น)

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
เฉพาะทาง
การแพทย์มวล., กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์)

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน จานวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลัก การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่ าคใต้ (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์)

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64










แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร์
1. นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการ
แข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น (รอง
กิจการนักศึกษา)

1. WU9-1-1 จานวนรายการแข่งขันหรือ
รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้า
ร่วมหรือได้รับ (รองกิจการนักศึกษา)

82
รายการ
/รางวัล

56
รายการ
/รางวัล

40
รายการ/
รางวัล

45
รายการ/
รางวัล

50
รายการ/
รางวัล

มิติคุณภาพการให้บริการ
2. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (รองกิจการ
นักศึกษา)

2. WU9-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับ
บริการ (รองกิจการนักศึกษา)

ร้อยละ
80

ร้อยละ
82.50

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

N/A

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

19
โครงการ/
กิจกรรม

54
โครงการ/
กิจกรรม

20
โครงการ/
กิจกรรม

25
โครงการ/
กิจกรรม

30
โครงการ/
กิจกรรม

ร้อยละ
89.18

ร้อยละ
97.71

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
สุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง (รอง
กิจการนักศึกษา)

3. WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (รองกิจการนักศึกษา)
4. WU9-3-4 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่น
กีฬาเป็น (รองกิจการนักศึกษา)
5. WU9-3-5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (รองกิจการ
นักศึกษา)
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กลยุทธ์
1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การ
แข่งขันทั้งกีฬาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
และสุขภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ
สุขภาพของสานักวิชา องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึงทั้ง
เพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้
นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬาและ
เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการนักศึกษา /
สานักวิชา /วิทยาลัย
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ส่วนกิจการนักศึกษา /
สานักวิชา /วิทยาลัย /
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
มิติการพัฒนาองค์การ
4. มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
(รองกิจการนักศึกษา)

ตัวชี้วัดหลัก
/รองอธิการบดีที่กากับดูแล
6. WU9-4-6 ร้อยละความพร้อมของอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์รองรับการเรียนการ
สอน/ให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพ (รอง
กิจการนักศึกษา)

ข้อมูลพืน้ ฐาน(ผล)
60
61
N/A

N/A

ค่าเป้าหมาย (แผน)
62
63
64
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
การกีฬาและสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยและพร้อม
ใช้งาน

ส่วนกิจการนักศึกษา /ส่วน
อาคารสถานที่ /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
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เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ WU9-1-1 จานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นกั ศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
สร้างความร่วมมือด้านการกีฬาและสุขภาพ
กับหน่วยงานภายนอก

แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและ
สุขภาพ : โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (กิจกรรม
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่นักศึกษา ,
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาเพื่อร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , กิจกรรมเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเครือข่าย IMT-GT ครั้งที่ 21

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพแก่นักศึกษา
บุคลากรและบุคคลภายนอก
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสขุ ภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ที่ WU9-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ
ของสานักวิชา องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทั้งเพื่อ
สุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจ
เป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและ
สุขภาพ : โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (กิจกรรมจัด
ทดสอบสมรรถนะทางกาย , กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ , กิจกรรมงานส่งเสริมกีฬาและ
สุขภาพ)

1. จานวนครั้งการประเมินผลสุขภาพ
(รายวิชา SRE)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการประเมินผลสุขภาพ
(รายวิชา SRE)
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ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


เป้าประสงค์ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ WU9-3-4 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น
WU9-3-5 ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


เป้าประสงค์ที่ 4 มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดที่ WU9-4-6 ร้อยละความพร้อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอน/ให้บริการด้านกีฬาละสุขภาพ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
62
63
64
4. ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ




แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน มวล.
อื่นๆ


3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ
ของสานักวิชา องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทั้งเพื่อ
สุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจ
เป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

เรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยและพร้อมใช้งาน

แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและ
สุขภาพ : โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (กิจกรรม
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่นักศึกษา)
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สานักวิชา

จัดการศึกษา (กิจกรรมให้บริการสนามและอุปกรณ์)

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ

ที่พัก /ห้องประชุม /อาคารและสนาม
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