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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชว่ยพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็งและ
แข่งขันได ้(รองวิจัยและบริการสังคม)      

1. WU1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รองวิจัยและ
บริการสังคม)  

ร้อยละ 
67.93 

ร้อยละ 
55.20 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 ร้อยละ  

90 1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์
ความเป็นเลิศ ส านักวิชา 
วิทยาลยั สถาบันวจิัยและแผน
บูรณาการ ชุดโครงการที่มี
ผลกระทบสูง 

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ 
ส านักวิชา /วิทยาลยั /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

 2. WU1-1-2 จ านวนการอา้งอิงบทความต่อ  
1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิ(รองวิจัยและบริการสังคม)  

4.94 ครั้ง 3.44 ครั้ง 3.50 ครั้ง 3.50 ครั้ง 3.70 ครั้ง  
 
 
 
 
 

 

 3. WU1-1-3 จ านวนข้อเสนอโครงการ  
บูรณาการเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจาก
องค์กรภายนอก (รองวิจัยและบริการสงัคม)  

N/A  35 
โครงการ 

40 
โครงการ 

45 
โครงการ 50 

โครงการ 2. สร้างเครือข่ายและพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยัและ
บริการวิชาการเชิงบูรณาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 
 
 

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ
ส านักวิชา /วิทยาลยั /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ศูนย์บริการวิชาการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 4. WU1-1-4 ร้อยละขององค์ความรู้หรอื
สิ่งประดิษฐ ์น าไปใชป้ระโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (รองวิจัยและบริการสังคม)  
 

ร้อยละ 
30.23 

ร้อยละ 
26.00 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ  
45 ร้อยละ  

50 3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถในการให้บรกิารแก่
สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่น
ภาคใต้ และฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ศูนย์บริการวิชาการ /ส านักวิชา 
/วิทยาลยั /หน่วยให้บริการ
วิชาการ 

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                    
2. ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (รองวิจัยและ
บริการสังคม ร่วมกับรองกิจการนักศึกษา) 

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

ร้อยละ 
88.59 ร้อยละ 

95.40 ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 ร้อยละ  
90  

 

 6. WU1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รองกิจการ
นักศึกษา)  

ร้อยละ 
92.66 ร้อยละ 

93.30 ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 ร้อยละ  
90 4. เป็นศูนย์กลางของการท านุ

บ ารุง รักษาและการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ รวมถึงจัดหลักสูตร
การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการ
ค้นคว้าวิจยัด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนให้    
ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
 
 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลกัษณ์
ส านักวิชา /วิทยาลยั /สว่น
กิจการนกัศึกษา /หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการขับเคลื่อนงานวิจยั บรกิารวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอบสนองชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย 
4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ (รองวิจัยและ
บริการสังคม)  

7. WU1-3-7 จ านวนผลงานวิจัยทีภ่าคเอกชน
และชุมชนน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (รองวิจัยและบริการสังคม)  

4 เร่ือง 2 เร่ือง 3 เร่ือง 4 เร่ือง 5 เร่ือง 5. พัฒนางานวิจยัและผลิต 
ผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐาน
นวัตกรรม โดยมอีุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กลไกประสาน 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /สถาบันวิจยัและ
นวัตกรรม /ส านักวิชา /วิทยาลยั 
/สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ  

มิติการพัฒนาองค์การ                        
4. มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวจิัย
และกลไกสนับสนุนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ (รองวิจัยและบริการสังคม)  

8. WU1-4-8 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (รองวิจัยและ
บริการสังคม) 
 

N/A  ร้อยละ 
62.07  

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100 6. ส่งเสริมความพร้อมและ
สนับสนุนทุนในการท างานวจิัย
และการเขียนต ารา รวมถึง
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความ   
เป็นอิสระและเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ โดยเฉพาะให้เป็นแนว
หน้าในการเสริมสร้างความโดด
เด่นของแต่ละสาขาวิชา  

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม / 
ส านักวิชา /วิทยาลัย /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /ศูนย์บริการ
วิชาการ 

 9. WU1-4-9 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาโท  (รองวิจัยและ
บริการสังคม) 

N/A  ร้อยละ 
149.55 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100   

 10. WU1-4-10 ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรระดับปริญญาเอก (รองวิจัย
และบริการสังคม) 

N/A  ร้อยละ 
160.91  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100   

 11. WU1-4-11 ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจยั
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รองวิจัย
และบริการสังคม) 
 

ร้อยละ 
68.10 

ร้อยละ 
67.80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
100 ร้อยละ  

100 7. เสริมสร้างบรรยากาศ
วิชาการและขับเคลื่อนการวิจยั
โดยนักวิชาการ ผ่านกลไกสภา
นักวิจยั 

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
      8. จัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติ    
เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหวา่งนักวิจยัและ
ผู้สนใจ โดยจัดให้มกีารประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี      

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

3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 วารสาร 2 วารสาร  2 วารสาร 9. ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง 
ผ่านวารสาร ฐานข้อมูลและสือ่
ต่างๆ ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับบริบทยุคสมัย 

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
สถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  /อาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ /ศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนและการสอน  
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เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
ตัวชี้วัดที่ WU1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

WU1-1-2 จ านวนการอ้างอิงบทความต่อ 1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
WU1-1-3 จ านวนข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก 
WU1-1-4 ร้อยละขององค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชมุชน ท้องถิ่นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านกลไก
ศูนย์ความเป็นเลิศ ส านักวิชา วิทยาลัย 
สถาบันวิจยัและแผนบูรณาการชุดโครงการ
ที่มีผลกระทบสูง 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :  1. โครงการวจิัย พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวจิัยและพัฒนา)   2. โครงการ
สนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะด้านการวจิัย)    
                                      

1. จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ                              
2. จ านวนการอ้างอิง (Citation) 
บทความวจิัยที่มีการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ     
3. จ านวนเงินทุนภายนอก (เข้า
ระหว่างปี) 

      

 แผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรม : 1. โครงการวิจยั
และนวตักรรมเพือ่สรา้งองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ          
2. โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
 

1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่                 
2. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ     

      

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาขอ้เสนอ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิง   
บูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :  โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา (กจิกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่)               
แผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรม : 1. โครงการวิจยั
และนวตักรรมเพือ่สรา้งองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ          
2. โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่        
2. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ              

      

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปญัหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :   โครงการวิจยั พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่) 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม :  โครงการสนับสนุนการ 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

จ านวนองค์ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 
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เป้าประสงค์ที ่2 ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จากผลงานวจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดที่ WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
WU1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปญัหา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(ต่อ) 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการผ่าน
สื่อช่องทางต่างๆ)  2. โครงการบริการวชิาการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ  3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ                                  
2. จ านวนผู้รับบริการ                        
3. จ านวนโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ                                                       
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

      

4. เป็นศูนย์กลางของการท านบุ ารุง รักษา
และการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ รวมถึงจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะในการค้นคว้าวิจยัด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : 1. โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กจิกรรมส่งเสริมวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม , กิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม , กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
, กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน , กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ศาสนสัมพันธ์แก่นกัศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์, 
กิจกรรมงานอุทยานโบราณคดี ,  กจิกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบทอดภาษาไทยสนองพระราชด ารัส รัชกาลที่9 ฯ) ) 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม                                      
2. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม                                      
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ                  
5. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

      

 
 
 
 
 



 

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

เป้าประสงค์ที ่3 มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอบสนองชมุชน สังคม และมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ WU1-3-7 จ านวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

5. พัฒนางานวิจยัและผลิตผลงานวจิัย
ร่วมกับภาคเอกชน เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มบน
ฐานนวัตกรรม โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นกลไกประสาน 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :  โครงการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยัและพัฒนา)                  
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์) 
 

จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปสู่การบ่ม
เพาะธุรกจิ 

      

 
 
เป้าประสงค์ที ่4 มีการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนนุการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที ่WU1-4-8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

WU1-4-9 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท   
WU1-4-10 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
WU1-4-11 ร้อยละของอาจารย์ท่ีท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
WU1-4-12 จ านวนวารสารวิชาการทีม่ีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมลู TCI/ACI/ Scopus/ISI) 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

6. ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนใน
การท างานวจิัยและการเขียนต ารา รวมถึง
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นอิสระและ
เป็นผู้น าในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้เปน็
แนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของ
แต่ละสาขาวิชา 

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวจิัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กจิกรรมทุนวจิัยและพัฒนา)                 
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวจิัย (กิจกรรม
การพัฒนานักวิจยัและกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั) 3. โครงการ
พัฒนาหนังสือ/ต ารา 4. โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านการวจิัย)  

1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่            
2. จ านวนอาจารย์ที่ยื่นขอทุนพัฒนา
หนังสือ/ต ารา                                           
3. ร้อยละของอาจารย์ที่รับทุนพัฒนา
หนังสือ/ต ารายื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

7. เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและ
ขับเคลื่อนการวิจยัโดยนักวิชาการ ผ่าน
กลไกสภานักวิจยั 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :  โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั (กิจกรรมการพัฒนานกัวิจยัและกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย)   

จ านวนโครงการวิจัยใหม่            

8. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาตแิละ
ระดับชาติ    เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่ง
นักวิจยัและผู้สนใจ โดยจัดให้มกีารประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลยั 

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่) 2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนผลงานวจิัยที่น าเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                               

      

9. ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลยัเป็นที่ประจักษ์ชัดในวง
กว้าง ผา่นวารสาร ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทยคุ
สมัย 

แผนงานวิจัยและพัฒนา :  โครงการวจิัย พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่)    

1. จ านวนวารสารวิชาการที่มีการ
เผยแพร่                                       
2. ระดับคุณภาพวารสารวิชาการอยู่
ในฐานข้อมูล         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (รองวางแผนและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

1. WU2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา 
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

N/A คะแนน
เฉลี่ย 
4.48 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
ก ากับระบบและกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ        
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลยั
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียน
และการสอน /ส านักวิชา /
วิทยาลยั /หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 
2. WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

คะแนน
เฉลีย่ 
4.64  

คะแนน
เฉลี่ย 
4.66 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 

 
มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                              
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ  (รองทุกท่าน) 

3. WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน)  (รองบริหาร) 

ร้อยละ 
86.54 

 ร้อยละ 
80.29 

  

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 ร้อยละ 

85 2. ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
(Participative Management) 
เป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
พลังความสามัคคีของบุคลากรทุก
ภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /ทุกหน่วยงาน 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว 
ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับรอง
บริหาร) 

4. WU2-3-4 ร้อยละความส าเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิตของหนว่ยงาน (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา)  

N/A   ร้อยละ 
88.46   

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 ร้อยละ 

85 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อน าไปสู่การเป็น 
paperless office 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล /ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
/ทุกหน่วยงาน 

      

 
4. ใช้ระบบ More Effective 
Monitoring ในการก ากบัการน า
นโยบายไปปฏบิัติให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการ

ส านักผู้บริหาร /สว่น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
/ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ประเมินผลงานแบบวัตถวุิสัย  
(Objective) และแบบทีมที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น  

      

 
5. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในให้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลยัด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพือ่ให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ   

หน่วยตรวจสอบภายใน /
ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์  

       
6. ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้
เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการ
เตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อยา่งทันการ
และสามารถลดความเส่ียงได้ตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์  

      

 
7. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ
การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดย
ค านึงถึงความเท่ียงตรงของตัวชี้วัด
ในการวัด  

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 

      

 
8. ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม ่
และส่งเสริมบุคลากรให้มีความ 
ก้าวหน้า มีความมั่นคง และมี
ความสุขในการท างาน 

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /ส านักวิชา /
วิทยาลยั /ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
      9. มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของ

มวล. (Organization Culture 
Study) ให้มีความชัดเจนเพื่อสร้าง 
Cultural Shift /Cultural Change 
และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง “High 
performance Organization”   

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร 

 
5. WU2-3-5 จ านวนครั้งของการปฏิบัตงิานที่
ผิดกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับเมื่อคดี
สิ้นสุด (รองบริหาร/ผช.กฎหมาย)  

N/A  3 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 10. ส่งเสริมให้มีกลไกและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา คณาจารย ์บุคลากร 
และชุมชน (Community) โดย
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกและวาง
มาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน          
ธรรมาภิบาล 

ส่วนนิติการ /สว่นกิจการ
นักศึกษา /สว่นทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /หน่วย
ตรวจสอบภายใน /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 
6. WU2-3-6 จ านวนครั้งของการร้องเรียน
ด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยเมื่อคดีสิ้นสุด (รองบริหาร/ผช.
กฎหมาย)  

N/A  0 ครั้ง  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง  

 
มิติการพัฒนาองค์การ                             
4. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความกา้วหน้าทาง
วิชาการ และมีสมรรถนะการท างานที่สงูขึ้น 
(รองบริหาร ร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯและรองวิชาการ)  

7. WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒปิริญญาเอก (รองบริหาร) 

ร้อยละ 
74.03 

ร้อยละ 
58.80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 ร้อยละ  

60 11. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์  
จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สามารถศึกษาตอ่ได้ตามแผนของ
มหาวิทยาลัย      
 

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /ส านักวิชา /
วิทยาลยั 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

  8. WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ)  

ร้อยละ 
41.56 

ร้อยละ 
33.60 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ  
50 ร้อยละ  

60 12. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์
จะศึกษาต่อ รวมถึงปรับปรุงกลไก
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ  

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /ส านักวิชา /
วิทยาลยั 

 9. WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (รอง
บริหารร่วมกับรองวิชาการ)      

คะแนน
เฉลี่ย 
3.54 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.65 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

13. ส่งเสริมให้ส านักวิชาและ
นักวิชาการเข้ารับการอบรมเพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้วิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /ส านักวิชา /
วิทยาลยั /ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและการสอน /
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

 10. WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ด าเนินงานด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ (รอง
บริหารร่วมกับรองวิชาการ) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.41 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.49 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 

 
 11. WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งงานทีสู่งขึ้น 
(รองบริหาร) 

ร้อยละ  
6.66 

ร้อยละ   
6.10 

ร้อยละ  
5  

ร้อยละ  
5 ร้อยละ   

5 14. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนศึกษาต่อตามความ
ต้องการของหน่วยงานและได้รับ 
การอบรมทั้งสายบรหิารและสาย
ปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนา
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่  
ทุกระดับ 

ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์กร /หน่วยงานสาย
สนับสนุน 
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ตัวชี้วัดที ่WU2-1-1 คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวชิา 

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและก ากับระบบ
และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มหาวิทยาลยัเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง  
(กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1. จ านวนหนว่ยงานที่เขา้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
2. ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน า
ข้อมูล SAR เข้าระบบฐานข้อมูล 
CHEQA Online ตามที่ สกอ.ก าหนด 
3. ระยะเวลาการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในใหก้ับ สกอ. 
พร้อมน าเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA 
Online  

      

 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   
ตัวชี้วัดที ่WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)   

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

2. ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
(Participative Management) เป็นกลไก
ส าคัญในการเสริมสร้างพลังความสามัคคี
ของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคม
มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการบริหารจัดการกลาง  
(กิจกรรมบริหารจัดการกลาง , กิจกรรมอธิการบดีและ
ผู้บริหารพบปะประชาคม , กิจกรรมจัดงานวันวลัยลกัษณ์เดย์ ,
กิจกรรมงานวันพระราชทานปริญญาบัตร , กิจกรรมงานวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยั)                                                    
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร (กิจกรรมพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมการจัดการความรู้และสร้าง
เครือข่ายการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย)   

ร้อยละของหนว่ยงานที่เข้ารว่ม
โครงการมีการปรับปรุงประสิทธภิาพ
การท างาน 
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุง่เน้นผลงาน 
ตัวชี้วัดที ่WU2-3-4 ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน 

WU2-3-5 จ านวนคร้ังของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเมื่อคดีสิ้นสุด 
WU2-3-6 จ านวนคร้ังของการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยเมื่อคดีสิ้นสุด 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพสูงสุด เพื่อน าไปสู่
การเป็น paperless office 

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง  
(กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสุนน
การด าเนินงาน) 

1. จ านวนระบบงานสารสนเทศและ
ซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ตามแผนงานประจ าปี                     
2. ร้อยละของระบบงานสารสนเทศ
และซอฟแวร์ประยุกต์ทีพ่ัฒนาแลว้
เสร็จตามแผนงานประจ าป ี

      

4. ใช้ระบบ More Effective Monitoring 
ในการก ากับการน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการประเมินผลงาน
แบบวัตถวุิสัย  (Objective) และแบบทมีที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการบริหารจัดการกลาง 
(กิจกรรมการบรหิารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ , 
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  )                                                               
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง) 

1. ร้อยละของหนว่ยงานที่จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์มวล.                          
2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                      

      

5. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบและควบคุม
ภายในให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดว้ย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ   

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการบริหารจัดการกลาง 
(กิจกรรมด าเนินงานตรวจสอบภายใน , กิจกรรมการควบคุม
ภายใน)                                                                

1. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ 
2. จ านวนเร่ืองที่ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้บริหารและหนว่ยรับตรวจ                 
3. มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

      

6. ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้เป็น
เครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่
ผู้บริหารได้อย่างทันการและสามารถลด
ความเส่ียงได้ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการติดตามตรวจสอบการ
บริหารความเส่ียงและปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรมการบริหารความเส่ียง)                                                                

ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการ
บริหารความเส่ียงที่มีการด าเนินการ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

7. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัดการ
เปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงความเท่ียงตรง
ของตัวชี้วัดในการวัด  

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการบริหารจัดการกลาง 
(กิจรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ)                                                                

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด
มวล. 

      

8. ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่ และส่งเสริม
บุคลากรให้มีความกา้วหน้า มีความมั่นคง 
และมีความสุขในการท างาน 

แผนงานบริหารจัดการกลาง :  โครงการบรหิารจัดการกลาง   
(กิจกรรมงานบรรจุและแต่งต้ัง , กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล )                                                  
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการท างานแก่
บุคลากรมวล. , กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมจัดการความรู้และ
สร้างเครือข่ายการท างานเพือ่พัฒนามหาวิทยาลัย) 

1. ร้อยละการสรรหา บรรจุและ
แต่งต้ังพนักงานที่เป็นไปตามแผน              
2. จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การท างานแก่บุคลากรโดยมวล.              
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพในการท างานโดย
มวล.                                                 
4. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น    

      

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

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารทุน
มนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง , กิจกรรมด าเนินงานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ) 

1. มีการพัฒนาระบบกลไกการได้งาน
ของบุคลากรที่มีคุณภาพชัดเจน 
โปร่งใสและด าเนินการตามระบบนั้น 
2. จ านวนรายงานวจิัยสถาบัน 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

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

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

1. จ านวนครั้งของการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย                   
2. จ านวนขอ้กฎหมายที่ปรับปรุง
พัฒนา                                           
3. จ านวนบุคคลที่ด าเนินการทางวินัย 
4. ร้อยละของงานสอบสวนที่แล้ว
เสร็จ 

      

 
เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมสีมรรถนะการท างานทีสู่งขึ้น 
ตัวชี้วัดที ่WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ 
WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งงานที่สูงขึน้ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

11. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถ
ศึกษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย      

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมการพัฒนาคุณวฒุิพนักงานสาย
วิชาการ) 

1. จ านวนพนกังานสายวิชาการที่
ได้รับทุนจัดสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
2. ร้อยละของพนกังานและนักเรียน
ทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

12. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาต าแหนง่
ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อ รวมถึงปรับปรุงกลไก
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ  

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการบริหารจัดการ
กลาง  (กจิกรรมงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล) 

จ านวนพนกังานสายวิชาการทีย่ื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ        

      

13. ส่งเสริมให้ส านักวิชาและนักวิชาการเข้า
รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการ
และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความกา้วหน้า
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการท างานแก่ 
บุคลากรมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์) 

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมพัฒนา
ศักยภาพในการท างานโดยมวล. 

      

14. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศกึษา
ต่อตามความต้องการของหน่วยงานและ
ได้รับการอบรมทั้งสายบริหารและสาย
ปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่ทุกระดบั 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร :   โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  (กิจกรรมงานพัฒนาคุณวฒุิพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ , กิจกรรมการจัดการความรู้และสร้างเครือข่าย
การท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย) 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น              
2. ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล (รอง
วิชาการ ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ) 

1. WU3-1-1 ร้อยละของหลกัสูตรที่ปรับปรุง
ตามรอบประเมิน (รองวิชาการ)  

 N/A   ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100 1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ความต้องการของสังคม รวมถึง
หลักสูตรสหวิทยาการ , Dual 
degree และหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการโดยบรรจุ
รายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ"  
ไว้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen 
Ed.) และพัฒนาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับ Thailand 4.0   

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2. WU3-1-2 ร้อยละของหลกัสูตรที่ผ่านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทยีบเท่า
ระดับดีขึ้นไป (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)   

ร้อยละ  
96.61 

ร้อยละ  
93.55 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาทกุสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและ
ระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3. WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบรหิารจัดการ
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 ร้อยละของผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามตัวบ่งชีก้ารด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ) 

ร้อยละ 
97.20 

ร้อยละ 
99.73 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 ร้อยละ  

100   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 5. WU3-1-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการน า
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)  

N/A  ร้อยละ 
38.54 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการวัด
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
(Formative Assessment) 

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 6. WU3-1-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
ประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment 
รายหัวข้อ/รายสัปดาห ์(รองวิชาการร่วมกับ
รองกิจการต่างประเทศฯ)  

N/A   N/A   ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90  

 
 7. WU3-1-7 ร้อยละของหลกัสูตรนานาชาติ                   

ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด (รองกิจการ
ต่างประเทศฯร่วมกบัรองวิชาการ)  

N/A  ร้อยละ 
14.52 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 ร้อยละ 

15 4. วางรากฐานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะยาวให้
สอดคล้องกับการกา้วสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ 
World Class University  โดย
สร้างความเป็นนานาชาต ิ(Inter 
nationalization) ในด้านการผลิต
บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงใน
สาขาที่เป็นจุดเด่นของประเทศ
และสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 
รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมเพือ่การ
เรียนรู้อยู่อาศัยของนักศึกษา
ทัดเทียมระดับสากล 

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                       
2. นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านวิชาการ/
วิชาชีพที่ได้มาตรฐานระดับชาตแิละระดบั

8. WU3-2-8 ร้อยละของนักศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผา่นใบ
ประกอบวิชาชีพ หรือ Exit  Exam ของหลักสูตร

N/A  N/A  ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบ      
วัดความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพเพื่อให้

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

สากล (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ)  

ที่ด าเนินการ (รองวิชาการ)  รู้จักขีดความสามารถทางวิชาการ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมี
เครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะ
ท างานร่วมกันในอนาคต  

 9. WU3-2-9 ร้อยละของนักศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ หรือ Exit  Exam ของหลักสูตรที่
ด าเนินการ (รองวิชาการ )  

N/A  N/A  ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90   

 10. WU3-2-10 ร้อยละของนักศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ 
Exit  Exam ของหลักสูตรที่ด าเนินการ (รอง
วิชาการ ) 

N/A  N/A  ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90   

 11. WU3-2-11 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  
ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป (รอง
กิจการต่างประเทศฯ)  

N/A N/A N/A N/A ร้อยละ  
50 6. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดา้นการใช้ภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้สอด 
คล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดให้
ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษา 
อังกฤษ อย่างน้อย 15 หนว่ยกิต 
รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาแรกเข้าทุกคนและ
ก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถาบันภาษามหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ์ /ส านักวิชา 
ศิลปศาสตร์ /ส านักวิชา
อื่นๆ /ศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนการสอน /ศูนยบ์ริการ
การศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit 
Exam) 

 12. WU3-2-12 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit 
Exam) (รองวิชาการ)    

N/A N/A N/A N/A  ร้อยละ  
80 7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดา้นการใช้ภาษาไทย
ของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเขา้
ทุกคนต้องทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาไทยและก่อน
ส าเร็จการศึกษาตอ้งผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด(Exit Exam)    

ส านักวิชาศิลปศาสตร ์/
ส านักวิชาอื่นๆ /ศูนย์ 
บริการการศึกษา 

 13. WU3-2-13 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit 
Exam)   (รองวิชาการ)  

N/A N/A N/A N/A  ร้อยละ  
80 8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดา้นทักษะดจิิทัล 
(Digital Literacy) ของนักศึกษา 
โดยนักศึกษาแรกเขา้ทุกคนต้อง
ทดสอบความสามารถด้านทักษะ
ดิจิทัลและก่อนส าเร็จการศึกษา
ต้องผ่านการทดสอบความสามารถ
ด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลยัก าหนด
(Exit Exam)   

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
/ส านักวิชาอื่นๆ /ศูนย์ 
บริการการศึกษา 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็น
สากลและส่งเสริมนวัตกรรม             
(รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ) 

14. WU3-3-14 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ) 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.91 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.66 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

9. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการ
คิด การวิเคราะห ์การสังเคราะห์ 
การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง
นวัตกรรมและทักษะการปฏิบัต ิ 

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 15. WU3-3-15 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน
ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ))  

คะแนน
เฉลี่ย 
3.59 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.57 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 

 
 16. WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน

ด้านการประเมินผู้เรียน (รองวิชาการร่วมกับ
รองกิจการต่างประเทศฯ))  

คะแนน
เฉลี่ย 
3.43 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.45 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

  

 17. WU3-3-17 จ านวนสถานประกอบการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้ารว่มโครงการ    
สหกิจศึกษา (รองวิชาการ) 

918   
แห่ง 

 
 

1,305 
แห่ง 

1,100 
แห่ง 

1,100 
แห่ง 1,100 

แห่ง 10. ขยายความร่วมมอืกับ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีและ
องค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริม
โครงการสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /ส านักวิชา /
วิทยาลยั  

 18. WU3-3-18 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
ต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (รองวิชาการ)  

N/A ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100   
มิติการพัฒนาองค์การ                            
4. มีการพัฒนาอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล 
และเพียงพอเหมาะสม (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ ร่วมกับรองวิชาการและรอง
บริหาร)  

19. WU3-4-19 ร้อยละของอาจารย์ที่ผา่นการ
อบรม Pre-UKPSF/UKPSF ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (รองกิจการต่างประเทศฯ)  
  
 
 
 
 

N/A  ร้อยละ  
8.33  

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 ร้อยละ  

95 11. มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
การเรียนการสอนของอาจารย์
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การพัฒนามหาวิทยาลยัสู่ความ
เป็นสากล 

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                     
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 20. WU3-4-20 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รองวิชาการ
ร่วมกับรองบริหาร) 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.68 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.60 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

12. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล
และพอเพยีงแก่ความตอ้งการใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ทั้งปัจจัยด้านหอ้งสมุด ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ และระบบ
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ  
จัดการศึกษาสมยัใหม ่
 

ศูนย์บริการการศึกษา /ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา 
/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล /ส่วน
กิจการนกัศึกษา /หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
ตัวชี้วัดที ่WU3-1-1 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบประเมิน 

WU3-1-2 ร้อยละของหลกัสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป 
WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   
WU3-1-4 ร้อยละของผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
WU3-1-5 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการน านวัตกรรมไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
WU3-1-6 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ 
WU3-1-7 ร้อยละของหลกัสูตรนานาชาติต่อจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
บัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคลอ้ง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความ
ต้องการของสังคม รวมถึงหลักสูตร        
สหวิทยาการ , Dual degree และหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการโดยบรรจุ
รายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ"  ไว้ใน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพฒันา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0   

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :            
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าและพัฒนาหลกัสูตร , 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป) 

1. จ านวนหลกัสูตรที่ปรับปรุงและ
พัฒนา                                    
2. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการ
ประเมิน                                  
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วเสร็จ                           
4. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ  

      

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทกุ
สาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ , 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมิน                                  
2. ร้อยละของหลักสูตรทีย่ื่นขอรับรอง
หลักสูตรหรือรับรองสถาบันการศึกษา
ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการวัดประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง (Formative Assessment) 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :            
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมงานพัฒนาศกัยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมผลิตและพัฒนาสือ่การศึกษา) 

1. จ านวนรายการขอใช้บริการผลิต/
พัฒนาสื่อและขอใช้บริการโสตฯ ตอ่
ไตรมาส                                          
2. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก                                               

      

4. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลยัใน
ระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World 
Class University  โดยสร้างความเป็น
นานาชาติ (Inter nationalization) ในด้าน
การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่
เป็นจุดเด่นของประเทศและสาขาที่ดึงดูด
นักศึกษาต่างชาต ิรวมถึงจัดสภาพแวดลอ้ม
เพื่อการเรียนรู้อยูอ่าศัยของนักศึกษา
ทัดเทียมระดับสากล 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมงานพัฒนาศกัยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ) 

ร้อยละของรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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เป้าประสงค์ที่ 2  นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านวิชาการ/วิชาชีพท่ีได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
ตัวชี้วัดที ่WU3-2-8 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit  Exam ของหลักสูตรที่ด าเนินการ 

WU3-2-9 ร้อยละของนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit  Exam ของหลักสูตรที่ด าเนินการ 
WU3-2-10 ร้อยละของนกัศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ Exit  Exam ของหลกัสูตรทีด่ าเนินการ 
WU3-2-11 ร้อยละของนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  ตามมาตรฐาน CEFR ต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ต้ังแต่ 550 คะแนน 

   ขึ้นไป 
WU3-2-12 ร้อยละของนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam) 
WU3-2-13 ร้อยละของนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam) 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบวัดความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพเพื่อให้รู้จักขีดความสามารถทาง
วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่าย
ทางวิชาการที่อาจจะท างานรว่มกันใน
อนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :            
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ , 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มในการสอบความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
สังคมศาสตร์   ที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพหรอื Exit Exam ของหลักสูตร
ที่ด าเนินการ                        
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

6. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพื่อให้สอด คล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดให้
ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษอย่าง
น้อย 15 หนว่ยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคนและก่อนส าเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการทดสอบความ 
สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลยัก าหนด (Exit 
Exam) 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา , กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภายใน
องค์กร , กิจกรรมพัฒนารายวิชาภาษาองักฤษในหมวดศึกษา
ทั่วไปและจัดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ) 

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

      

7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาไทยของ
นักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเขา้ทุกคนต้อง
ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
และก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลยัก าหนด
(Exit Exam)    
 
 
 
 
 
 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :            
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา) 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นทักษะดจิิทัล (Digital 
Literacy) ของนักศึกษา โดยนักศึกษาแรก
เข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถด้าน
ทักษะดิจิทัลและก่อนส าเร็จการศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบความสามารถดา้นทักษะ
ดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด(Exit Exam)   

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
นักศึกษา) 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านทักษะดจิิทัล 

      

 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที ่WU3-3-14 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

WU3-3-15 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน 
WU3-3-17 จ านวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
WU3-3-18 ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

9. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีทกัษะในการคิด การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิด
เชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏบิัติ 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมงานพัฒนาศกัยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา) 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก                  
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

10. ขยายความร่วมมอืกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะความรว่มมือกับสถาน
ประกอบการที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการ
ส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมด าเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์
วิชาชีพและฝึกงานพิเศษ , กิจกรรมด าเนินงานพัฒนาอาชีพ , 
กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานประกอบการ   
สหกิจศึกษาต่างประเทศฯ)  

1. จ านวนสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ                             
2. ร้อยละความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา                                   

      

 
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเหมาะสม 
ตัวชี้วัดที ่WU3-4-19  ร้อยละของอาจารย์ท่ีผ่านการอบรม UKPSF ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

WU3-4-20  คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
11. มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์อยา่งทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากล 

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :           
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่  (กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
วิชาการ , กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา) 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการสอน                        
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                                   
3. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรอาจารย์นิเทศ                   
4. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรอาจารย์นิเทศ                           
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

12. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีมาตรฐานสากลและพอเพยีงแก่
ความต้องการในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ทั้งปัจจยัด้านหอ้งสมุด 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัตกิาร และระบบ
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการจัด
การศึกษาสมยัใหม ่

แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :            
1. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหม ่ (กิจกรรมบริการทรัพยากรสารสนเทศ ,  
กิจกรรมการใหบ้ริการหอ้งปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ผลิตแพทย์เพิ่ม , กิจกรรม 
จัดให้บริการการเรียนการสอนและวจิัยด้วยเครื่องมือขั้นสูง , 
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอนและการบริหาร , กิจกรรมจัดหาวัสดุเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนส่วนคลังศูนย์เครื่องมือฯ)                 
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 3. โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 4. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 
5. โครงการก่อสร้างอาคารส านกังานศูนย์สหกิจศึกษาฯ       
6. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคสัตว์  

1. จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อ
เดือน                                            
2. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น
ต่อปี                                        
3. จ านวนการให้บริการเพื่อการเรียน
การสอนและการวจิัยทาง
ห้องปฏิบัติการ                          
4. ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์                               
5. ร้อยละของการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการเรียนการสอน                      
6. อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่อ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์                
7. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ                           
8. ร้อยละความสามารถในการ
ก่อสร้างอาคารไดต้ามแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่การ
พัฒนาประเทศ (รองวิชาการ ร่วมกับรอง
กิจการนักศึกษา  รองวิจัยและบริการ
สังคม และรองวางแผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 

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 

1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีง
ประสงค์ของบัณฑิต /การเป็น
บัณฑิต “คนด”ี 

ส่วนกิจการนักศึกษา /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

 2. WU4-1-2 ร้อยละของนักศกึษาที่มีคะแนน 
passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (รองกิจการนักศึกษา) 

N/A N/A N/A N/A ร้อยละ 
90 

  

 3. WU4-1-3 ร้อยละของนักศกึษาที่ท าผิด
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (รองกิจการ
นักศึกษา)  

N/A  ร้อยละ 

17.94 
ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 
ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 
2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษา
ที่ท าผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 4. WU4-1-4 จ านวนผลงาน/รางวัลของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ และรอง
กิจการนักศึกษา)  

14  
ชิ้นงาน 

63  
ชิ้นงาน 

35  
ชิ้นงาน 

40  
ชิ้นงาน 45  

ชิ้นงาน 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่ง 
ขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อสรา้ง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษามี
ความมุ่งมั่นที่จะกา้วไปสู่
ความส าเร็จ  

ส านักวิชา/วิทยาลัย /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สว่นกิจการ
นักศึกษา /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 5. WU4-1-5 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนัก
ของผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (รองวิชาการร่วมกับรอง
วิจัยและบริการสังคม)  

ร้อยละ  
208.33 

ร้อยละ  
177.78  

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 ร้อยละ  

100 4. ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามี
ผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ  เช่น การ
จัดประกวดวิทยานิพนธ์ทั้ง
ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก โดยการจัดตั้งเครือข่ายของ
กลุ่มมหาวิทยาลยัทั้งระดับ

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
สถาบันวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลยั 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรว่ม
เป็นเจ้าภาพ  รวมถึงมีการ
น าเสนอผลงานร่วมกับ
นักศึกษานานาชาต ิ    

 6. WU4-1-6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท าตรงสาขา  (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯ)                         

ร้อยละ 
82.30 

ร้อยละ 
97.26 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนควบคู่การพัฒนานกัศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่
คุณธรรม   มีวินยั มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็น
ทั้ง"คนดีและคนเก่ง"  

ส านักวิชา /วิทยาลยั /สว่น
กิจการนกัศึกษา /ศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   7. WU4-1-7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรอื
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 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน

ด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา (รองวิชาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)                                           

คะแนน
เฉลี่ย 
2.90 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.13 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

 

 
มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                    
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต (รองวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 

10. WU4-2-10 ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (รอง
วิชาการร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)        
 

ร้อยละ 
87.40 

ร้อยละ 
86.80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90  

 



 

Page 34 แผนปฏบิัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและ
ทางสังคม (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
นักศึกษา) 

11. WU4-3-11 จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสงัคม
ของนักศึกษา (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯและรองกิจการ
นักศึกษา)                         

 294 
โครงการ/
กิจกรรม 

284 
โครงการ/
กิจกรรม 

 250 
โครงการ/
กิจกรรม 

250 
โครงการ/
กิจกรรม 

250 
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและทาง
สังคมของนักศึกษา  

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน /ศูนย์สหกจิศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ/สว่นกจิการ
นักศึกษา /บัณฑิตวิทยาลัย 
/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

 12. WU4-3-12 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (รองวิชาการร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯและรองกิจการนักศึกษา)                         

คะแนน
เฉลีย่ 
3.69 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.63 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

  

มิติการพัฒนาองค์การ                        
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนกัศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ (รองวิชาการร่วมกับรอง
กิจการต่างประเทศฯและรองบริหาร) 

13. WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ด าเนินงานด้านการรับนักศึกษา (รองวชิาการ
ร่วมกับรองกิจการต่างประเทศฯ)                

คะแนน
เฉลี่ย 
3.49 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.34 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.51 

7. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
เกณฑ์การรับนักศึกษาให้มี
ความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของหลกัสูตร 
และสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประชากรของ
ประเทศ รวมถึงพิจารณา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนและผลตอบแทนของ
บัณฑิต  

ศูนย์บริการการศึกษา /สว่น
สื่อสารองค์กร /ส านักวิชา /
วิทยาลยั /หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

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

N/A  ร้อยละ 
21.56 

ร้อยละ  
23 

ร้อยละ  
26 ร้อยละ  

29 8. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่ง
เข้ามาเรียนให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้อง
ได้เรียนที่มหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมขีีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที ่WU4-1-1 คะแนนเฉลีย่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

WU4-1-2 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคะแนน passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
WU4-1-3 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 
WU4-1-4 จ านวนผลงาน/รางวัลของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
WU4-1-5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
WU4-1-6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา   
WU4-1-7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี 
WU4-1-8 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) 
WU4-1-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที ่WU4-2-10 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. พัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของ
บัณฑิต /การเป็นบัณฑิต “คนดี” 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
ส านักวิชา , กิจกรรมจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา) 
 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

      

2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษาที่ท าผิด
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
ส านักวิชา , กิจกรรมจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา) 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะกา้วไปสู่
ความส าเร็จ  

แผนงานจัดการศึกษา :  1. โครงการจัดการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี/วิทยาศาสตร์สขุภาพ/สังคมศาสตร์
(กิจกรรมจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี)          
2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

      

4. ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ       
เช่น การจัดประกวดวิทยานพินธ์ทั้งระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้ง
เครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรว่มเป็นเจ้าภาพ  
รวมถึงมีการน าเสนอผลงานร่วมกบั
นักศึกษานานาชาต ิ    

แผนงานจัดการศึกษา :  โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ 
(กิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์ , กิจกรรม
เสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดบับัณฑิตศึกษา)                               
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา :  โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมทุนอุดหนุนโครงการวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมโครงงาน/ปัญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ์/ 
หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ , กิจกรรมค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการศึกษาและวิจยัส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากต้นสังกดั)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนวิทยานิพนธข์องนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา                                     
2. จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เขา้ร่วม
ประกวดโครงการวิทยานพินธ์ดีเด่น    
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

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

แผนงานจัดการศึกษา :  1. โครงการจัดการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์) 
(กิจกรรมจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมภาคสนามระดบัปริญญาตรี)  
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมจดักิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรม
ภาคสนามระดับปริญญาตรี , กิจกรรมพฒันาแพทยศาสตร
ศึกษา , กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชัน้คลินิก)  
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
ส านักวิชา , กิจกรรมจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา , กิจกรรม
สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา            
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด                           
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาที่หลากหลายท้ังทางวิชาการและทางสังคม 
ตัวชี้วัดที ่WU4-3-12 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนกัศึกษา 

WU4-3-13 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา  

แผนงานจัดการศึกษา :  1. โครงการจัดการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์)  
เพิ่ม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญา
ตรี)  2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา , กิจกรรมจัดการศึกษา
ภาคสนามระดับปริญญาตรี)  
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา :  โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
ส านักวิชา , กิจกรรมจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา , กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาหอพกั , กิจกรรมการแนะแนวนักศึกษา , 
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ) 

1. จ านวนกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษา                                 
2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาต่อ
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด                
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อบริการข้อมูลขา่วสารกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดที ่WU4-4-14 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษา 

WU4-4-15 ร้อยละของนกัเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
7. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับ
นักศึกษาให้มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของหลกัสูตร และสอดคล้อง
กับสภาพการเปลีย่นแปลงประชากรของ
ประเทศ รวมถึงพิจารณาค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เหมาะสมกบัแต่ละสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการลงทุนและ
ผลตอบแทนของบัณฑิต 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา :  โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษามวล. 
กิจกรรมด าเนินการรับนกัศึกษา , กิจกรรมทุนอุดหนุน
การศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , 
กิจกรรมด าเนินงานทุนการศึกษา , กิจกรรมทุนวิทยวลัย
ลักษณ์ , กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ
 

1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่                   
2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่ต่อจ านวนนกัศึกษาที่ประกาศรับ 
3. จ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ได้รับทุน                                                 
4. จ านวนทุนนกัศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา                                   
5. จ านวนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ

      

8. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้
มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้
เรียนที่มหาวิทยาลัย 

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

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่รับเข้าใหม ่                      
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง
ช่องทางการเผยแพร่ต่อเดือนผ่าน 
Walailak Channel และ Walailak  
Facebook Live on Air 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. มหาวิทยาลัยมภีาพลักษณ์เมือง
มหาวิทยาลัยสีเขยีวแห่งความสุข (ทั้ง
ทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การ
ก าจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ า การ
ขนส่ง และการใหก้ารศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม) (รองบริหาร) 

1. WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผา่นเกณฑ์
ประเมิน 6 ด้านของ UI GreenMetric  (รอง
บริหาร)  

N/A  ได้รับการ
จัดอันดับ

ที่ 23    
ในปี 
2017  

ได้รับการ
จัดอันดับ 
1 ใน 20 
อันดับ  

ม.สีเขียว
ของ

ประเทศ 

ได้รับการ
จัดอันดับ 
1 ใน 17 
อันดับ    

ม.สีเขียว 
ของ

ประเทศ 

ได้รับการ
จัดอันดับ
1 ใน 15 
อันดับ ม.
สีเขียว
ของ

ประเทศ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลยัให้มี
ความร่มร่ืนสวยงามในระดับแนว
หน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการพัฒนา
อุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของ
นักศึกษาและประชาชน 

/ส่วนอาคารสถานที ่/ส่วน
ภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /อุทยาน  
พฤกษศาสตร์ /โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

       
2. ปรับปรุงระบบการบ ารุงรักษา 
(Maintenance  System) ทั้ง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยระดับสากล   

ส่วนอาคารสถานที ่/ส่วน
ภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

      

 
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ
น้ าให้มีประสิทธภิาพและสอด 
คล้องกับหลักการรีไซเคิลและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นให้
บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการ
ก าจัดขยะที่ถกูต้องและน าน้ าเสีย
มาใช้ประโยชน์ในการรดน้ าไม้
ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลยั 

โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ขยะอันตรายและขยะทัว่ไป 
/ โครงการมหาวิทยาลยัสี
เขียว 

 
      

 
4. การจัดการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและการจัดที่จอด
รถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดท า
ที่จอดรถทุกประเภทให้เป็น

ส่วนบริการกลาง /ส่วน
กิจการนกัศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยสะดวก  รวมถึงให้
ความส าคัญกับการใช้รถใช้   
ถนนอย่างปลอดภัย 

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                      
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการทีเ่รียนรู้อยูอ่าศัยในมหาวิทยาลยั 
(รองบริหาร ร่วมกับรองกิจการนักศึกษา)                              
                                                              
   

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

N/A  N/A  ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80 5. เสริมสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นกัศึกษา
และบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่
ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ครบถว้น
เหมือนชุมชนเมือง ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับการเป็น 
Residential University   

ส่วนกิจการนักศึกษา /สว่น
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร/ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ /ส่วนอาคารสถานที่ 
/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

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

N/A  N/A ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80   

       6. ส่งเสริมระบบหอพักส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรตาม
นโยบาย Residential 
University โดยเฉพาะการจัด
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้
ความส าคัญกับระบบหอพักให้
เป็นเหมือนบ้านที่สองของ
นักศึกษาและบุคลากร 

ส่วนกิจการนักศึกษา /สว่น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
/ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนอาคาร
สถานที่ /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

     

  
7. เร่งรัดซ่อมบ ารุงหอพักทั้งของ
นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้ง
สิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ใน
สภาพที่ดีโดยรวดเร็ว  เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิต
อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลยั 

ส่วนอาคารสถานที ่/ศูนย์
บริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนกิจการ
นักศึกษา /สว่นทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

       8. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามแนวคิดเมือง
มหาวิทยาลัย 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส่วนกิจการนักศึกษา 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้าง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแหง่
ความสุข (รองบริหาร)                              

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

ร้อยละ 
4.51  

ร้อยละ 
7.61 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 ร้อยละ 

10 9. เร่งรัดการซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานที่  ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถ  
ใช้ประโยชน์ได้อยา่งสมบูรณ์
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน                                                             
ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือต่อ
บุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน 

โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว /สว่นอาคารสถานที่ /
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี /ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

      

 
10. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความ
จ าเป็นพื้นฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมที่เกีย่วขอ้งกับการ
ใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
นักศึกษา บุคลากรและบุคคล 
ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว /สว่นอาคารสถานที่ /
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม /ส่วนกิจการ
นักศึกษา /สว่นทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร //หน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติการพัฒนาองค์การ                           
4. มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใหก้ับ
นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ (รอง
กิจการนักศึกษา ร่วมกับรองบริหาร)                             
 

5. WU5-4-5 ร้อยละของนักศกึษาที่มีความ
เข้าใจและมีส่วนรว่มอนุรักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (รองกิจการนักศึกษา) 

ร้อยละ 
84.80 

ร้อยละ 
60.69 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80 11. มีการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร
ใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์
พลังงานและให้ความส าคัญกบั
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
วิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มเป็น
วิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุก
สาขาวิชาต้องเรียน 

โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว /สว่นอาคารสถานที่ /
ส่วนกิจการนักศึกษา /สว่น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

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

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80  
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภมูิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การก าจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ า     
การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
ตัวชี้วัดที ่WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ด้านของ UI GreenMetric   

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลยัให้มีความร่มร่ืนสวยงามใน
ระดับแนวหนา้ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยาน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พักผ่อนของนักศึกษาและประชาชน 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :   โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมงานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ 
, กิจกรรมงานเรือนเพาะช าและปุย๋หมกั)                          
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน (กจิกรรมโรงเรือนและขยายพนัธุ์พืช , กิจกรรม
รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมูพ่ืชในอทุยานพฤกษศาสตร์, 
กิจกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์ส าหรับ
การเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา)   
2. โครงการก่อสร้างอาคารพพิิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

1. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ
และปรับปรุงภูมิทัศน์                    
2. จ านวนพันธุ์ไม้ที่เพาะช า                         
3. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้                                         
4. ร้อยละความสามารถในการ
ก่อสร้างอาคารได้ตามแผน 

      

2. ปรับปรุงระบบการบ ารุงรักษา 
(Maintenance  System) ทั้งอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลยัระดับสากล   

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :   โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ งาน 
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ , กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ) 

จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
ภูมิทัศน์ 

      

3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้ าให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ    
รีไซเคิลและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นให้
บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการก าจัดขยะที่
ถูกต้องและน าน้ าเสียมาใช้ประโยชน์ในการ
รดน้ าไม้ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย 
 
 
 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมงานก าจัดขยะ , กิจกรรมงาน
จัดการน้ าและระบบเครื่องกล, กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม) 

1. จ านวนขยะทีก่ าจัดได้                         
2. ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
ให้กับมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลยัให้
เป็นระบบที่มีประสิทธภิาพและการจัดที่
จอดรถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดท าทีจ่อด
รถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
เกะกะ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก  
รวมถึงให้ความส าคัญกับการใช้รถใช้   ถนน
อย่างปลอดภัย 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมงานบริการยานพาหนะ ,  
กิจกรรมงานบริการยานพาหนะ (รถไฟฟ้า)) 

ร้อยละความสามารถในการประหยัด
พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

      

 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบคุลากรมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที ่WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษาต่อสิ่งสนบัสนุนการใช้ชีวิตในมวล.  

WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.  
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
5. เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง 
ซ่ึงจะสอดคล้องกับการเป็น Residential 
University   

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข : 1.  โครงการสนับสนุนการพฒันาเมืองมหาวิทยาลัย   
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมงานบริหารที่พักบุคลากร, 
กิจกรรมงานจ้างเหมาบริการและอ านวยความสะดวก)           
2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พกับุคลากร                   
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กจิกรรมบริหารหอพักนกัศึกษาและ
บุคลากร) 2. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ักนักศึกษา 
 
 
 
 

ร้อยละความสามารถในการก่อสร้าง
อาคารให้เป็นไปตามแผน 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

6. ส่งเสริมระบบหอพักส าหรับนกัศึกษา
และบุคลากรตามนโยบาย Residential 
University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้
ความส าคัญกับระบบหอพักให้เป็นเหมือน
บ้านที่สองของนักศึกษาและบุคลากร 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมงานตัดหญา้ ตัดแต่งต้นไม้และงาน
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ , กิจกรรมงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภยั ) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

7. เร่งรัดซ่อมบ ารุงหอพักทั้งของนักศึกษา
และบุคลากร พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่พัก
อาศัยให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว  เพือ่ให้
นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยา่งมีความสุข
ในมหาวิทยาลัย 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ) 
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กจิกรรมบริหารหอพักนกัศึกษาและ
บุคลากร) 2. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ักนักศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

8. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการค้ารอบ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวคิดเมือง
มหาวิทยาลัย 
 

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ)  

จ านวนครั้งของการท าสัญญา
ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆ  
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เป้าประสงค์ที่ 3   มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
ตัวชี้วัดที ่WU5-3-4 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

9. เร่งรัดการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่  
ห้องทดลองและห้องปฏิบัตกิารเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน                                                             
ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือต่อบุคลากรภายใน
และต่อผู้มาเยือน 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ , กิจกรรมงานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภยั  , กิจกรรมงานระบบไฟฟ้า 
, กิจกรรมงานบริการห้องปฏบิัติการ) 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ                                       
2. ความสามารถในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

      

10. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็น
พื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่
ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลยั 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   
สีเขียวแห่งความสุข (กจิกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ , กิจกรรมให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , กิจกรรมให้บริการระบบ
โทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล , กิจกรรมรักษาความปลอดภัยดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล , กิจกรรมให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ , กิจกรรม 5ส  สร้างสุขทั่วองค์กร , กิจกรรม
บริการท าความสะอาดและบริการทั่วไป ) 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ                              
2. ประมาณ Down Time ของการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต                                    
3. ร้อยละความส าเร็จของการปอ้งกัน
การโจมตีจากครือขา่ยภายนอก  
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เป้าประสงค์ที่ 4   มีการสรา้งความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนกัศึกษาบุคลากรและชมุชนรายรอบ 
ตัวชี้วัดที ่WU5-4-5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

WU5-4-6 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
11. มีการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะการ
ออกแบบอาคารใหมโ่ดยมุ่งเน้นการอนุรกัษ์
พลังงานและให้ความส าคัญกบัการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้การศึกษา
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาต้องเรียน 

แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข :  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียวแห่งความสุข (กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การประหยัด
พลังงานทั่วทั้งองค์กร)                                               
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :  โครงการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 
(กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานรายวชิาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป) 

ร้อยละความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานทั่วทั้งองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                   
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. มหาวิทยาลัยมีความกา้วหน้าและ
เข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (รองวิจัยและ
บริการสังคมร่วมกับรองวิชาการและรอง
กิจการต่างประเทศฯ) 

1. WU6-1-1 จ านวนทุนวิจยัจากองค์กร
ภายนอกเพื่อวิจยัและบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
(รองวิจัยและบริการสังคม)  

113.76   
ล้านบาท 

120.23   
ล้านบาท 

150   
ล้านบาท 

160   
ล้านบาท 170   

ล้านบาท 1. แสวงหาทุนวจิัยทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึง 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 
สังคม โดยเฉพาะการวจิัยและ
บริการวิชาการเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม  
 

สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
สถาบันวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ/ส านักวิชา /
วิทยาลยั /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 2. WU6-1-2 จ านวนผลงานทางวิชาการหรือ
วิจัยที่ท าร่วมกบัเครือข่ายภายนอก (รองวิจัย
และบริการสังคมร่วมกบัรองวิชาการ)  
 

25 เร่ือง 263 เร่ือง 350 เร่ือง 400 เร่ือง 450 เร่ือง 2. เสริมสร้างเครือข่ายความ 
สัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ    
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหนา้ทั้งด้านการเรียน
การสอน การวจิัยและอื่นๆ 

ส านักวิชา /วิทยาลยั / 
สถาบันวิจยัและนวัตกรรม /
สถาบันวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ /อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
/ศูนย์กิจการนานาชาติ /
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

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

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
97.30 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ  
98 

ร้อยละ  
98 

 

 



 

Page 50 แผนปฏบิัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                   
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                    
2. เครือข่ายภายนอกได้รับประโยชนแ์ละ
สนับสนุนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
(รองวิจัยและบริการสังคม ร่วมกบัรอง
กิจการต่างประเทศฯ และรองวิชาการ)  

4. WU6-2-4 จ านวนประชาชนที่เข้าถึง
หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ life long learning  (รองวิจัยและ
บริการสังคมร่วมกับรองวิชาการ)  

91,354 
คน 

99,991 
คน 

100,000 
คน 

105,000 
คน  110,000

คน 
 

 

 

 5. WU6-2-5 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศกึษา
ทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานวิจยั การเรียนการสอนและอืน่ๆ   
(รองวิจัยและบริการสังคม ร่วมกบัรอง
กิจการต่างประเทศฯ และรองวิชาการ)   

28 แห่ง 205 แห่ง 210 แห่ง 220 แห่ง 230 แห่ง  

 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (รอง
กิจการนักศึกษา ร่วมกับรองกิจการ
ต่างประเทศฯ) 

6. WU6-3-6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า (รองกิจการนักศึกษา) 

5 
โครงการ/
กิจกรรม 

14 
โครงการ/
กิจกรรม 

5
โครงการ/
กิจกรรม 

5
โครงการ/
กิจกรรม 

5
โครงการ/
กิจกรรม 

3. เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สมาคมนักศึกษาเกา่ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการ
และการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบความต้องการของ
ศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่
ศิษย์เก่าจะชว่ยระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ส่วนกิจการนักศึกษา /
ส านักวิชา /วิทยาลยั 

 7. WU6-3-7 ร้อยละของนักศกึษาแลกเปลี่ยน
ต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (รองกิจการ
ต่างประเทศฯ) 

N/A ร้อยละ  
2.54 

ร้อยละ   
3 

ร้อยละ   
3 ร้อยละ   

3 4. มีการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร 
(Student & Staff Mobility) 
กับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /ส านักวิชา /หน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                                   
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 8. WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์และ
บุคลากรแลกเปลี่ยนต่อจ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรทัง้หมด (รองกิจการต่างประเทศฯ ) 
 

N/A  ร้อยละ  
10.65 

ร้อยละ    
10 

ร้อยละ    
10 

ร้อยละ    
10 

 

 
มิติการพัฒนาองค์การ                              
4. มีการแสวงหาความร่วมมอืเชิงรุกกับ
หน่วยงานภายนอกทกุภาคส่วน (รองวิจัย
และบริการสังคมร่วมกบัรองวิชาการและ
รองกิจการต่างประเทศฯ)  

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

26 
โครงการ/
กิจกรรม 

169 
โครงการ/
กิจกรรม 

170 
โครงการ/
กิจกรรม 

180
โครงการ/
กิจกรรม   

190
โครงการ/
กิจกรรม   

5. เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ  

ส านักวิชา /วิทยาลยั /ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ /สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ /
ศูนย์บริการวิชาการ /
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /ศูนย์กจิการ
นานาชาติ /หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที ่WU6-1-1 จ านวนทุนวจิัยจากองค์กรภายนอกเพ่ือวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

WU6-1-2 จ านวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ท าร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
WU6-1-3 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที ่Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล. 

เป้าประสงค์ที่ 2 เครือข่ายภายนอกได้รับประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที ่WU6-2-4 จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning   

WU6-2-5 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมุชน และเครือข่ายอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอืน่ๆ    
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
1. แสวงหาทุนวจิัยทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม โดยเฉพาะ
การวิจยัและบริการวิชาการเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม  

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1.โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยัและพัฒนา , กิจกรรมด าเนิน
โครงการในก ากับ)  2. โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนา (กิจกรรมการวิจยัและพัฒนาเชิงพื้นที่)                                                 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรม :                  
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ  2. โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนเงินทุนวิจยัจากงบประมาณ
แผ่นดิน                                   
2. จ านวนเงินทุนภายนอก (เข้ามา
ระหว่างปี) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
 62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

2. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
เครอืข่ายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ    เพื่อรว่มกันพัฒนาให้เกดิ
ความก้าวหนา้ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การวิจยัและอื่นๆ 

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวจิัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กจิกรรมด าเนินโครงการในก ากับ ,  
กิจกรรมการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่)  
2. โครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (กจิกรรม
การวิจยัและพัฒนาเชิงพื้นที่)                                                                                           
แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก : 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(กิจกรรมงานความรว่มมือกับตา่งประเทศ)                              
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน (กจิกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
, กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ/เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเยาวชน , กิจกรรมจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์อ้างอิง , กิจกรรมจัดนิทรรศการ) 2. โครงการโคแม่
พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ                        
แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล :               
1. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหม ่(กจิกรรมด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ประสบการณ์วิชาชีพและฝกึงานพิเศษ) 2. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทศฯ 

1. จ านวนโครงการวิจัยจาก
ผู้ประกอบการ                                        
2. จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 
บ่มเพาะธุรกิจ                                      
3. จ านวนนกัศึกษา บัณฑิต อาจารย ์
และบุคลากรที่เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ 
4. จ านวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและ
บริการวิชาการด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายฯ                              
5. จ านวน MOU ใหม่                          
6. ร้อยละของ MOU ที่มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องต่อ MOU   
ที่มีอยู่ในปัจจบุันทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือขา่ยทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที ่WU6-3-6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศษิย์เก่า 

WU6-3-7 ร้อยละของนกัศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนต่อจ านวนอาจารย์และบุคลากรท้ังหมด 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

3. เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกา่ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความ
ต้องการของศิษย์เก่าทีอ่ยู่ในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่า   
จะช่วยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก : 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(กิจกรรมศิษย์เกา่สัมพันธ์) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า 

      

4. มีการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร (Student & Staff Mobility) 
กับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก : 
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนกัศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (Inbound) , กิจกรรมจัดการศึกษาในประเทศ
เจ้าของภาษา ,  กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ) 2. โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถาน
ประกอบการสหกจิศึกษาตา่งประเทศฯ                              
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการ  
แก่ชุมชน (กจิกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไปปฏบิัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน)                

1. จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติที่เข้ามา
แลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound 
Student)                                   
2. จ านวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน
ด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ                                     
3. จ านวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาที่
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
รูปแบบ Talent Mobility 
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน 
ตัวชี้วัดที ่WU6-4-9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

5. เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก : 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(กิจกรรมด าเนินงานพิธกีารและสารสนเทศ)                           
แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมด าเนินโครงการในก ากับ)                                
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์)    
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมร่วมมือกับส านักงานความร่วมมอื
อุตสาหกรรมฯ) 
 

1. จ านวนการรับรองแขกชาว
ต่างประเทศ                                  
2. จ านวนโครงการบ่มเพาะธุรกิจใน
ระดับ Start up                                 
3. จ านวนโครงการบ่มเพาะธุรกิจ 
Spin off ที่ด าเนินการเต็มรูปแบบ          
4. จ านวนโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย มวล.ที่ได้รับอนุมัติเร่ิมต้น
โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                     
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง
และแข่งขันได้  (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมกับรอง
วิชาการ) 

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

N/A  
 

ร้อยละ   
5.08 

 
 

ร้อยละ   
5 
 

ร้อยละ   
5 

 

ร้อยละ   
5 

 

1. จัดท าโครงการและแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ  

ส านักผู้บริหาร /สว่นแผน 
งานฯ /ส่วนพัสดุ /หนว่ย 
งานวิสาหกจิ /ส านกัวิชา /
วิทยาลยั /ศูนยบ์ริการการ 
ศึกษา /ส่วนสือ่สารองค์กร /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 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) 

N/A ร้อยละ 
29.96 

ร้อยละ   
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

  

 4. WU7-1-4 ร้อยละของเงินรายได้
มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน  (รอง
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
 
 

N/A N/A ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
80 
 

  

มติิคุณภาพการใหบ้ริการ                    
2. มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่า
เพิ่มขึ้น  (รองวิจัยและบริการสังคม) 
 

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

4   
เร่ือง 

21   
เร่ือง 

15   
เร่ือง    

15   
เรื่อง      15   

เร่ือง     2. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลยัฯ ที่สามารถ
น าไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจในอนาคต 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /ส านักวิชา /
วิทยาลยั /สถาบันวจิัยและ
นวัตกรรม /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 6. WU7-2-6 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
(รองวิจัยและบริการสังคม)  

0.1140 
ล้านบาท 

2.5235 
ล้านบาท 

  3 
ล้านบาท 

  3.5 
ล้านบาท   4 

ล้านบาท   

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                         
3. มีการบริหารจัดการงบประมาณและ
สินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

7. WU7-3-7 ร้อยละของหนว่ยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
(รองวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

N/A  
 

ร้อยละ  
65.22 

 

ร้อยละ  
85 
 

ร้อยละ  
85 

 

ร้อยละ  
85 

 

3. ปรับปรุงระบบการใช้จ่าย
งบประมาณและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการใช้งบลงทุน
รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ /ส่วนการเงิน
และบัญชี /สว่นพัสด ุ

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

ร้อยละ     
9.37 

ร้อยละ     
7.57 

ร้อยละ     
5 

ร้อยละ     
5 

ร้อยละ     
5 

4. มีการบริหารสินทรัพย์และ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อ
สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดท าแผน
แม่บทในการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัยอยา่ง
ชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ
จัดท าโครงการเชิงธุรกิจ เพือ่
เป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลยัใน
อนาคต  

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส่วนการเงินและบัญชี /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

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

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                              
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติการพัฒนาองค์การ                           
4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (รองวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

10. WU7-4-10 จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกบัภายนอกที่สร้าง
รายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย (รองวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

    1 
โครงการ 

    2 
โครงการ 

 3 
โครงการ 

3 
โครงการ 3 

โครงการ 5. แสวงหาแหล่งเงินทุนจาก
การบริจาค และใชน้โยบาย
หุ้นส่วนภาครฐัและเอกชน 
(Public Private Partnership) 
เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนกับมหาวิทยาลยัในการ
สร้างศูนย์บริการนักศึกษาตาม
แนวคิดของเมืองมหาวิทยาลยั 
 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแขง่ขันได้  

ตัวชี้วัดที ่WU7-1-1 ร้อยละของเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) ที่เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา 
WU7-1-2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
WU7-1-3 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
WU7-1-4 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกบัแผน 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. จัดท าโครงการและแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ 

แผนงานวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (กิจกรรมทุนวิจยัและพัฒนา) 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรม :             
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ  2. โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบรกิารวิชาการแก่สังคม : 1. โครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ  2. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ                                           
แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กจิกรรมจัดการศึกษาวิทยาลยัทันต
แพทยศาสตร์นานาชาติ /วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช
กุมาร/ีวิทยาลัยนานาชาติ , กิจกรรมบรหิารศูนย์สมาร์ทฟาร์ม , 
กิจกรรมบริหารศูนยห์นังสือมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ , 
กิจกรรมบริหารโรงแรมและนันทนาการ , กิจกรรมบริหาร
หอพักนกัศึกษาและบุคลากร , กิจกรรมบริหารทั่วไปและ
ธุรการ , บริหารวิสาหกจิเกษตร) 2. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักนกัศึกษา 3. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษ                                                       

1. จ านวนรายได้จากการวิจัย 
2. จ านวนรายไดจ้ากการบริการ
วิชาการ 
3. จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษา 
4. จ านวนรายได้จากการขายสินค้า
และบริการ  
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เป้าประสงค์ที่ 2 มีสนิทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น   
ตัวชี้วัดที ่WU7-2-5 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

WU7-2-6 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
2. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบตัร
จากผลการวิจยัของมหาวิทยาลัยฯ ที่
สามารถน าไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจในอนาคต 

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมการประยุกตผ์ลงานวิจัยในการ
บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา) 

1. จ านวนครั้งในการเจรจาต่อรองเพื่อ
น าไปสู่การน างานวิจัย/นวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                      
2. จ านวนการจัดท าสัญญาและการ 
ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในการน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์                               
3. จ านวนผลงานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยทีย่ื่นจดทะเบยีน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร                         
4. จ านวนครั้งที่ร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ท่ีชดัเจนและมปีระสิทธภิาพ  

ตัวชี้วัดที ่WU7-3-7 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
WU7-3-9 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark)  

 ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
3. ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
รวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งบลงทุนรวมถึง
เร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง 
(กิจกรรมการบรหิารยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ , 
กิจกรรมด าเนินงานจัดหา) 

1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน              
2. ร้อยละความสามารถในการ
ด าเนินการจัดหาได้ตามคู่มือพัสดุ                
3. รอ้ยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ 

      

4. มีการบริหารสินทรัพย์และผลตอบแทน
จากเงินลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ใหก้ับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดท าแผนแม่บทใน
การใช้ประโยชนจ์ากที่ดินของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยและจัดท าโครงการเชิง
ธุรกิจ เพือ่เป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลยัในอนาคต 

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : 1. โครงการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (กจิกรรมบริหารโรงแรมและ
นันทนาการ , กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ) 2. โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพักนกัศึกษา                                      
แผนงานบริหารจัดการกลาง : โครงการบริหารจัดการกลาง 
(กิจกรรมด าเนินการงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ) 

1. จ านวนรายได้จากการให้บรกิาร  
2. ร้อยละความสามารถในการบริหาร
เงินฝากโดยมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
0.175 จากอัตราดอกเบีย้ปกต ิ                  
4 ธนาคารหลกั 
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที ่WU7-4-10 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอกทีส่ร้างรายได้เพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

5. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาค 
และใชน้โยบายหุ้นสว่นภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership) เพื่อ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการ
นักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน : โครงการบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้ (กิจกรรมบริหารทั่วไปและธุรการ) 

จ านวนโครงการร่วมทุนกับ
ภาคเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                            
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนส าคัญในการ
สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้เพื่อ
ความเป็นเลิศสู่สากล (รองวิชาการ 
ร่วมกับรองวิจัยและบริการสังคม) 

1. WU8-1-1 จ านวนผู้เขา้รับบริการศูนย์
การแพทย์(รองวิชาการ)  
 

N/A  24,332 
คน 

30,000 
คน 

90,000 
คน 120,000 

คน 1. มีโครงสร้างการบริหาร
โรงพยาบาลที่สามารถร่วมกัน
ก ากับดแูลโดยส านกัวิชาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์
การแพทย์ โดยก าหนดภาระ 
หน้าที่การสอน การวิจยั และการ
ให้บริการทางคลินิก  และก าหนด 
สัดส่วนค่าตอบแทนของทั้งสาม
ฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ  ศูนย์การแพทย์ 
และส านักวิชา)  รวมถึงมีระบบ
กลไกในการประเมินภาระงาน
อย่างเหมาะสม และสามารถ
ให้บริการทางคลินิกได้ในวันท า
การ โดยได้รับค่าตอบแทน 

ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 2. WU8-1-2 จ านวนผลงานวิจัยดา้นการ
รักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ (รองวิจัยและ
บริการสังคม) 

N/A  6    
เร่ือง 

5     
เร่ือง 

5     
เร่ือง 5     

เร่ือง 2.  มุ่งเน้นการศึกษาปัญหา
สุขภาพในพื้นที ่(Area-based 
research)  ที่เน้น long term 
follow up  เพื่อสร้างนวัตกรรม
และเป็นต้นแบบในระดับ
นานาชาต ิ

สถาบันวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ /ส านักวิชาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ /ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 3. WU8-1-3 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
ฝึกอบรม หรือจ านวนการให้บรกิารวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวิจัยและ
บริการสังคม 

N/A  12  
หลักสูตร 

13  
หลักสูตร 

14  
หลักสูตร 15  

หลักสูตร 3. มีการบูรณาการการวจิัยทาง         
การแพทย์ของวิทยาศาสตร์
สุขภาพรว่มกับสหสาขาอื่นๆ เช่น 
โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน วัสดุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /ศูนย์บริการ
วิชาการ  /สถาบันวจิัย
วิทยาการสุขภาพ /  ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลยั
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                            
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ทางการแพทย์  วลัยลักษณ์  
มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                      
2. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดี
จากศูนยก์ารแพทย์ (รองวิชาการ) 
 

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

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
89.09 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80 4. สร้างความร่วมมือกับทกุภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาบุคลากร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และน าเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการใน
ศูนย์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเครื่องมือทาง
การแพทย์เพื่อให้บริการทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย   

ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
สถาบันวิจยัวิทยาการ
สุขภาพ /ส านักวิชาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

       5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บรกิาร 
 

 
มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ (รองบริหารร่วมกบัรอง
วิชาการ)  
 

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

N/A  ร้อยละ 
78.71  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 ร้อยละ  

90 6. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปการ  รวมถึงการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  
ให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลยั    
ก าหนดไว้   

ส่วนอาคารสถานที ่/ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ์ /หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 6. WU8-3-6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (รองวิชาการ)  

N/A  ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 ร้อยละ 

100 7. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการ
วิจัย การเรียนการสอนและการ
ให้บริการการรักษา  โดยมีแหล่ง
ปฏิบัติการทางการวจิัยและฝ่าย

ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /สถาบันวิจยั
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                            
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ให้บริการการศึกษาวจิัยภายใต้
โครงสร้างของศูนย์การแพทย์ 
(Teaching and research 
hospital) ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลที่
แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป  

วิทยาการสุขภาพ /หน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 

มิติการพัฒนาองค์การ                       
4. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์
ความรู้ทางการแพทย์ (รองวิชาการ 
ร่วมกับรองวิจัยและบริการสังคม)  

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

N/A  ร้อยละ   
3.95 

ร้อยละ    
10 

ร้อยละ    
10 ร้อยละ    

10 8. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็น
แหล่งเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและ
ทางการแพทย์  รวมถึงติดต่อ
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและ
ในต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนย์
การแพทย์อีกทางหนึ่ง  

ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 8. WU8-4-8 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองวจิัย
และบริการสังคม) 
 

N/A 5 ศูนย์ 5 ศูนย์ 6 ศูนย์ 6 ศูนย์ 9. จัดตั้ง Excellent center    
1) ด้านมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 3) เวชศาสตร์ผู้สูงวัย
และการดูแลผู้ปว่ยแบบประคับ 
ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 
5) Traveling medicine (รวม
การบูรณาการทางการแพทย์ 
ภาษา การท่องเท่ียว ระบบการ
เคลื่อนย้าย ขนส่ง เป็นต้น)  

ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ /
ส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ /สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ /หน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 



 

Page 66 แผนปฏบิัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์การแพทย์มีส่วนส าคัญในการสนับสนนุสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
ตัวชี้วัดที ่WU8-1-1 จ านวนผู้เขา้รับบริการศูนย์การแพทย์ 

WU8-1-2 จ านวนผลงานวจิัยด้านการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
WU8-1-3 จ านวนหลกัสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือจ านวนการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. มีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลที่
สามารถร่วมกันก ากับดูแลโดยส านักวิชา
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์
การแพทย์ โดยก าหนดภาระหน้าทีก่ารสอน 
การวิจยั และการให้บริการทางคลินิก  และ
ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนของทั้งสามฝ่าย 
(ผู้ปฏิบัติ  ศูนย์การแพทย ์และส านักวิชา)  
รวมถึงมีระบบกลไกในการประเมินภาระ
งานอย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการ
ทางคลินิกได้ในวันท าการ โดยได้รับ
ค่าตอบแทน 

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้  (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์) 

จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนยก์ารแพทย์       

2.  มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพืน้ที่ 
(Area-based research)  ที่เน้น long 
term follow up  เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
เป็นต้นแบบในระดับนานาชาต ิ

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการวจิัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  (กิจกรรมทุนวจิัยและพัฒนา)  2. โครงการ
สนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะด้านการวจิัย) 

1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่                  
2. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 

      

3. มีการบูรณาการการวจิัยทางการแพทย์
ของวิทยาศาสตร์สุขภาพรว่มกับสหสาขา
อื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน วัสดุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

แผนงานวิจัยและพัฒนา : 1. โครงการบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา   (กิจกรรมการวจิัยและพัฒนาเชิงพื้นที่)      
2. โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ (กิจกรรมสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านการวิจยั) 3. โครงการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กจิกรรมทุนวจิัยและพัฒนา)                                               
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  : โครงการบูรณาการ    
พันธกิจสัมพันธก์ับชุมชน  

1. จ านวนโครงการอบรมด้าน
มาตรฐานการวจิัยและเครื่องมือ   
การวิจยั                                         
2.จ านวนการให้บริการเล้ียงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การเรียนการสอนและการวิจยั 
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เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจากศูนย์การแพทย์ 
ตัวชี้วัดที ่WU8-2-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

4. สร้างความร่วมมือกับทกุภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องค์
ความรู้ เทคโนโลย ีและน าเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์
การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เครือ่งมือทางการแพทย์เพื่อใหบ้ริการทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย   

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้  (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล., กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์การแพทย ์

      

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
 

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้  (กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวล. , กิจกรรมจัดหาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ
พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (MIS) 

ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและ
ซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ตามแผนงานประจ าปี  
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัดที ่WU8-3-5 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้ตามงวดงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

WU8-3-7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด    

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

6. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  
รวมถึงการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  ให้
บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักดา้นสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ :      
1. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพือ่เปน็เสาหลักด้านสุข
ภาวะในพื้นที่ภาคใต้  (กจิกรรมปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์
พร้อมระบบสาธารณูปการ) 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 

ร้อยละความสามารถในการก่อสร้าง
อาคารให้เป็นไปตามแผน 

      

7. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การ
เรียนการสอนและการให้บริการการรักษา  
โดยมีแหล่งปฏบิัติการทางการวจิัยและฝ่าย
ให้บริการการศึกษาวจิัยภายใต้โครงสร้าง
ของศูนย์การแพทย์ (Teaching and 
research hospital) ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลที่
แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขัน้
สูงทั่วไป  

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้  (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
การแพทย์  
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัดที ่WU8-4-8 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

WU8-4-9 จ านวนศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
8. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่ง
เช่ียวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและทางการแพทย์  รวมถึงติดต่อ
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและใน
ต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนยก์ารแพทย์
อีกทางหนึ่ง  

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้   (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล., กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์) 

ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่
ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง  

      

9. จัดตั้ง Excellent center    1) ดา้น
มะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวช
ศาสตร์ผู้สูงวัยและการดูแลผู้ปว่ยแบบประ
คับ ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5) 
Traveling medicine (รวมการบูรณาการ
ทางการแพทย์ ภาษา การท่องเท่ียว ระบบ
การเคลื่อนย้าย ขนส่ง เป็นต้น)  

แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะใน
พื้นที่ภาคใต้ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลกั
ด้านสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใต้  (กิจกรรมการให้บริการศูนย์
การแพทย์มวล. , กิจกรรมการให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์) 

จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                            
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร ์                    
1. นักศึกษามีศักยภาพและเขา้ร่วมการ
แข่งขันด้านกีฬาและสขุภาพเพิ่มขึ้น (รอง
กิจการนักศึกษา) 

1. WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรอื
รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้า
ร่วมหรือได้รับ (รองกิจการนักศึกษา) 

82  
รายการ  
/รางวัล 

56  
รายการ  
/รางวัล 

40 
รายการ/
รางวัล 

45 
รายการ/
รางวัล 

50 
รายการ/
รางวัล 

1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การ
แข่งขันทั้งกีฬาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถึง
สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
และสุขภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ส่วนกิจการนักศึกษา /
ส านักวิชา /วิทยาลยั 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ                               
2. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (รองกิจการ
นักศึกษา)  

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

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
82.50 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80 2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ
สุขภาพของส านักวิชา องค์การ
นักศึกษา สภานกัศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา โดยให้นกัศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ถึงทั้ง
เพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้
นักศึกษามีจิตใจเป็นนกักีฬาและ
เป็นสุภาพบุรุษสภุาพสตรี 

ส่วนกิจการนักศึกษา /
ส านักวิชา /วิทยาลยั /
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 3. WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ(รองกิจการนักศึกษา)      

N/A N/A ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

80   

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
สุขภาพของนักศึกษาอยา่งทั่วถึง (รอง
กิจการนักศึกษา)  

4. WU9-3-4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่น
กีฬาเป็น   (รองกิจการนักศึกษา)                                    

19 
โครงการ/
กิจกรรม 

54 
โครงการ/
กิจกรรม 

20 
โครงการ/
กิจกรรม 

25 
โครงการ/
กิจกรรม 

30 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

 
 5. WU9-3-5 ร้อยละของนักศกึษาที่เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (รองกิจการ
นักศึกษา)  

ร้อยละ 
89.18 

ร้อยละ 
97.71 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

85  

 



             แผนปฏิบัตกิาร มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561)  Page 71 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก                            
/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(ผล) ค่าเป้าหมาย (แผน) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

มิติการพัฒนาองค์การ                           
4. มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมยั และพร้อมใช้งาน 
(รองกิจการนักศึกษา) 
 

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

N/A N/A ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 ร้อยละ  

85 3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
การกีฬาและสขุภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมยัและพรอ้ม
ใช้งาน 

ส่วนกิจการนักศึกษา /สว่น
อาคารสถานที่ /ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 72 แผนปฏบิัติการ มวล. 62-64 ฉบับปรับปรุง (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 20 ปี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขนัด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที ่WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสขุภาพที่นกัศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกฬีา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถงึ
สร้างความร่วมมือด้านการกีฬาและสุขภาพ
กับหน่วยงานภายนอก 

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

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพแก่นักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลภายนอก                   
2. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ 

      

 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสขุภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วดัที ่WU9-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดที ่WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ
ของส านักวิชา องค์การนกัศึกษา สภา
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมอยา่งทั่วถึงทั้งเพื่อ
สุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจ
เป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสภุาพสตรี 

แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดา้นการกีฬาและ
สุขภาพ : โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (กิจกรรมจัด
ทดสอบสมรรถนะทางกาย , กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาดา้นกีฬาและสขุภาพ , กิจกรรมงานส่งเสริมกีฬาและ
สุขภาพ)  

1. จ านวนครั้งการประเมินผลสุขภาพ 
(รายวิชา SRE)                            
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมการประเมินผลสุขภาพ 
(รายวิชา SRE)  
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เป้าประสงค์ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกฬีาและสุขภาพของนกัศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัดที ่WU9-3-4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศกึษาสนใจเล่นกฬีาและเล่นกฬีาเป็น 

WU9-3-5 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสขุภาพต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ
ของส านักวิชา องค์การนกัศึกษา สภา
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมอยา่งทั่วถึงทั้งเพื่อ
สุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจ
เป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสภุาพสตรี 

แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดา้นการกีฬาและ
สุขภาพ : โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (กิจกรรม
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่นักศึกษา)  
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
ส านักวิชา 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ                        
2. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและสุขภาพ  

      

 
เป้าประสงค์ที่ 4 มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธภิาพ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 
ตัวชี้วัดที ่WU9-4-6 ร้อยละความพร้อมของอาคารสถานที่และอปุกรณ์รองรับการเรียนการสอน/ให้บริการด้านกีฬาละสุขภาพ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
62 63 64 แผ่นดิน มวล. อื่นๆ 

4. ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมยัและพรอ้มใช้งาน 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (กจิกรรมให้บริการสนามและอุปกรณ์) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่พัก /หอ้งประชุม /อาคารและสนาม  

 
 

      

 
 




