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 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2561 รอบสิ้นปงบประมาณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคที่ 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชวยพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-1-1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

รอยละ 60 55.20 92.0 1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = (276/500)*100 = 55.20 

2. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร จํานวน 276 เรื่อง 
ประกอบดวย  

1) บทความตีพิมพ ในวารสารนานาชาติฐานขอมูล ISI/Scopus และ 
PubMed, MathSciNet, Agricola จํานวน 155 เรื่อง  

2) บทความในฐานขอมูลระดับชาติ TCI จํานวน 103 เรื่อง, MMC 1 
เรื่อง และไมระบุ 17 เรื่อง  
3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 500 คน (ขอมูล ณ 1 ตค.61 
ทมอ. ไมนับรวมผูบริหาร 12 คน อาจารยสัญญาจางสถาบันภาษาเนื่องจาก
ไมมีภารกิจวิจัย 28 คน อาจารยลาศึกษาตอ 54 คน) 
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

WU 1-1-2 รอยละของการอางอิงถึงผลงานที่ตีพิมพใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 

รอยละ 50 196.6 393.2 1. รอยละของการอางอิงผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = (983/500)*100 = 196.6 

2. การอางอิงถึงผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ มี 
จํานวน 983 ครั้ง คิดจากผลงานที่ผานมาทุกป สืบคนจาก 
http://apps.webofknowledge.com  
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

เปาประสงคที่ 2  ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-2-3 รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่
นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถิ่นตอจํานวน

รอยละ 30 26.0 86.67 1. ศูนยบริการวิชาการและสํานักวิชาตาง ๆ (ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ)
ไดนําองคความรูและสิ่งประดิษฐเพื่อแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่น ในดานตางๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
อาจารยประจําทั้งหมด (การนําผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ
ไปใชประโยชน) 

ผานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและโครงการบริการวิชาการ
ที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมทั้งสิ้น 75 องคความรู ประกอบดวย 
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน จํานวน 54 องคความรูไดแก 
สํานักวิชาศิลปศาสตร 6 องคความรู 
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 5 องคความรู 
สํานักสารสนเทศศาสตร : จํานวน 2 สิ่งประดิษฐ  
สํานักวิชาการจัดการ 5 องคความรู 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 องคความรู 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 องคความรู และ 4 ผลงาน 
สํานักวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร จํานวน 4 องคความรู 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร จํานวน 10 นวัตกรรมและ 8 องคความรู 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร 8 องคความรู 
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ไดแก 
สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 องคความรู 
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 1 องคความรู 
ศูนยบริการวิชาการ 1 สิ่งประดิษฐ 
องคความรูจากการใหบริการวิชาการของศูนยบริการวิชาการอื่น ๆ  
จํานวน 17 องคความรู คือ 
โครงการโคขุนประชารัฐ 3 องคความรู 
โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 2 องคความรู 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 7 องคความรู 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การสรางนวัตกรดวยเครื่องพิมพ 3 
มิติ LekOboT ระยะที่ 1” 1 องคความรู 
โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 1 องคความรู 
โครงการกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) ภายใตโครงการ 
“สรางและพัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม” 1 องค 
ความรู 
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 1 องคความรู 
โครงการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ป 2560(อบจ.นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 องคความรู 
2. อุทยานวิทยาศาสตรฯ ไดใหบริการองคความรูแกผูประกอบการรวม 55 
องคความรู ดังนี้ 
- โครงการวิจัยที่พัฒนาไปสูการบมเพาะ 1 โครงการ 
- โครงการบมเพาะธุรกิจ 16 องคความรู  
- โครงการ start-up company 3 องคความรู 
- ใหบริการออกแบบบรรจุภัณฑ สื่อสิ่งพิมพ 21 ชิ้นงาน 
- ออกแบบและดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑ 13 ชิ้นงาน 
3. รวมองคความรูทั้งหมด 130 องคความรู จากอาจารยประจําทั้งหมด 500 คน 
คิดเปนรอยละ 26.0  
หมายเหตุ หากไมนับรวมอาจารยสัญญาจาง 115 คน จะมีสัดสวนเทากับ 
(130/425)*100 = 30.59%  

เปาประสงคที่ 3  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ทองถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ 
WU 1-3-4 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่
ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก 

โครงการ ≥40 34 85 1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณ
จากองคกรภายนอก จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 42,010,636 บาท  
2. อุทยานวิทยาศาสตรฯ มีโครงการวิจัยของอาจารยผานทางโครงการ
พัฒนาผูประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตรฯ 10 โครงการ 

WU 1-3-5 รอยละของผูเขารับบริการที่มีความรูเพิ่มขึ้น
จากการเขารับบริการ 

รอยละ 95 81.83 86.14 สรุปผลภาพรวมพบวารอยละ 81.83  ของผูเขารับบริการมีความรูเพิ่มขึ้นจากการ
เขารับบริการ (จํานวนผูเขารับบริการที่มีความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับบริการ 
จํานวน 6,955 คน จากจํานวนผูเขารับบริการทางวิชาการทั้งหมด 8,499 
คน จาก 31 โครงการบริการวิชาการในปประเมิน) 
 (ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

WU 1-3-6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 90 95.40 
 

106 ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการจํานวน 37 โครงการคิดเปนรอยละ 
95.40 (จากขอมูลในระบบhttp://smart.wu.ac.th/ebudget/result.php) 
(ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU 1-3-7 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 14 140 อาศรมวัฒนธรรมฯ (งานสารนิทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรม)  

1. โครงการผลิตสื่อวิทยุรายการปริทัศนวัฒนธรรม  

2. โครงการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน “คุยภาษาหาสาร”  

3. โครงการผลิตสื่อวิทยุ “เปดมานวัฒนธรรมอาเซียน”  

4. เว็บไซตเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
http://cultural.wu.ac.th และ http://.toompang.wu.ac.th  

5. สื่อสิ่งพิมพที่ผลิตและเผยแพรในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ เชน 
หนังสือเพลง หนังสือภูมิปญญาอาหารอาเซียน หนังสือคายเยาวชนรักษ
โบราณสถาน เรียนรูวัฒนธรรมและธรรมชาติ และหนังสือเพลงรองเรือเด็ก
รางวัลถวยพระราชทานฯ เปนตน  
6. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเผยแพรและประชาสัมพันธงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานสื่อมวลชน  
7. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม  
8. โครงการผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และพัฒนาคุณภาพสู TCI 
ฐาน 1 และยกระดับวารสารวิชาการสูมาตรฐานฐานขอมูลอาเซียน (ACI 
DATA BASE) ตามลําดับตอไป  
9. โครงการเผยแพรองคความรูและขาวสารดานศิลปะและวัฒนธรรมผานสื่อ
วิทยุโทรทัศนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนกระจายเสียงแหงประเทศไทย ชอง 
11 นครศรีธรรมราช (NBT) ในรายการ “เชานี้ที่เมืองคอน” และรายการ 
“ระเบียงขาว”  
10. ผลิตสื่อวิทยุ “คุยภาษาหาสาร” สงเผยแพรแกสถานีวิทยุตาง ๆ ใน
ภาคใต และสถานีวิทยุโทรทัศนชองดาวเทียม 

11. นิทรรศการ “ภูมิปญญาและของดีอําเภอทาศาลา” 
12. นิทรรศการ “ปราชญภูมิปญญาภาคใต” 



 

 

Page ๕ of 47 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
13. รายการถายทอดสดวิทยุออนไลนกิจกรรมวันภาษาไทย..วลัยลักษณ และ
สัมมนาวิชาการตางๆ 

14.จัดทําระบบฐานขอมูล E-book ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

WU 1-3-8 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  

กิจกรรม 10 14 140 อาศรมวัฒนธรรมฯ 
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายใน
สังคมของนักศึกษาสาขาศึกษาทั่วไป  
2. โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูลภาพถายมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต  
3.โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปง แบบ 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ จีน)  
4. โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคเรียนรูรวมกัน ณ ชุมชนโมคลาน  

5.โครงการศึ กษาการจัดการท องเที่ ย วของตลาดย อนยุ ค ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
6.โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นประสาน
โครงการประชารัฐ  
7.โครงการเรียนรูภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน  
8. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบคิวอารโคท และภาพเสมือนจริง
โบราณสถานตุมปง  
9.โครงการผลิตหนังสือวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม "สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ" ไดรับการรับรองมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ TCI ฐาน 2 
10.โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพื้นที่ อ.ทาศาลา 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “วลัยลักษณบูรณาการ สืบสานวัฒนธรรม ทา
ศาลาเมืองนาอยู 
สวนกิจการนักศึกษา 
ดําเนินกิจกรรมสรางเสริมใหนักศึกษาหอพักมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่องในทุกภาคเรียน  
1. โครงการ 5ส หอพัก   
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2. โครงการหอพักประหยัดพลังงาน   
3. โครงการการจัดการขยะที่หอพัก  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ที่หอพัก 

WU 1-3-9 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 90 93.30 103.67 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ 93.30 ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญจะไดรับความรูเพิ่มเติมจากการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดเสวนาใหความรู การ
จัดทําเอกสารเผยแพรความรู การจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย..วลัยลักษณ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง รวมทั้งการเผยแพรความรูความเขาใจดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผานสื่อวิทยุ สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซต ระบบ
ฐานขอมูล และใน YOUTOBE เพื่อใหการเผยแพรองคความรูและความเขาใจ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมออกสูสากล อีกทั้งมีการจัดคายศาสนสัมพันธที่มุง
สงเสริมความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนของศาสนาตาง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม และพราหมณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูในการอยูรวมกันอยาง
สาธารณชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น (ขอมูลจากอาศรมวัฒนธรรมฯ)  

WU 1-3-10 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครง 
การตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถี
ชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ 

รอยละ 90 87.10 96.78 1. สวนกิจการนักศึกษา  
1. โครงการ 5ส ที่หอพัก (วันที่ 1 - 22 พ.ย. 2560) นักศึกษาเขารวม
โครงการ 2,199 คนจากจํานวนผูเขารวม 2,400 คน มีความพึงพอใจตอ
ประโยชนความรูที่ไดรับจากการอบรม ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 (รอยละ 
84.4)  
2. โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน (วันที่ 18 ตค. 2560) มีนักศึกษา
เขารวม 1,604  คน มีความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงาน ในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 4.10 (รอยละ 82)  
3.การจัดการขยะและประหยัดพลังงาน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 842 
คน (รอยละ 39 ของนักศึกษาที่เขาอบรม) นักศึกษานําความรูไปใชในชีวิต 
ประจําวันได ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.32 (รอยละ 86.4)    
4. การปองกันอัคคีภัย นักศึกษามีความพึงพอใจตอประโยชนความรูที่ไดรู
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
สามารถจําแนกประเภทอัคคีภัยไดเพิ่มขึ้น 4.21 (รอยละ 84.2)    

2. อาศรมวัฒนธรรม ฯ มีโครงการที่มุงเสริมสรางความสัมพันธและวิถีชีวิต
แบบใหมที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือการพัฒนาประเทศ 
ประจําปงบประมาณ 2561 ที่มีการประเมินความพึงพอใจ ไดแก 
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายใน
สังคมของนักศึกษาสาขาศึกทั่วไป รอยละ 88.25 
2. โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูลภาพถายมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต รอยละ 87.5 
3.โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปง แบบ 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ จีน) รอยละ 97.1 
4. โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นประสาน
โครงการประชารัฐ รอยละ 89.75 
5.โครงการเรียนรูภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน รอยละ 92.25 
6.โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอทา
ศาลา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “วลัยลักษณบูรณาการ สืบสาน
วัฒนธรรม ทาศาลาเมืองนาอยู รอยละ 93.25 
7. โครงการคายอาสาพัฒนาระบบไฟฟาแรงดันต่ําแกศาสนสถานตาง ๆ 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา รอยละ 89.2 
8. โครงการ International Night สํานักวิชาศิลปศาสตร รอยละ 79.4 
9. โครงการเรียนรูศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นและสมุนไพรในชุมชน ผาน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (ส.เภสัชศาสตร) รอยละ 78.6 

     3. สรุป - ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการเทากับ 

1,132.3 จากทั้งหมด 13 โครงการ (คะแนนเต็ม 1300)  
          - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครง การตอประโยชนของการ
เสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ คิดเปนรอยละ 87.10 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU1-3-11 รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 95 93.29 98.2 มีนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 7,846 คน (จาก
การประเมินวามีความรูเพิ่มขึ้น) จากนักศึกษาที่เขารวมโครงการดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด 8,410 คน(ขอมูลจากอาศรมวัฒนธรรมฯ) 

เปาประสงคที่ 4  มีการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-4-12 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 

รอยละ 20 62.07 310.35 1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี = (114/184)*100 = 62.07 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในปประเมินเทากับ  114.2 คะแนน (ในระบบ) 
3. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีจํานวน 184 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-13 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
โท 

รอยละ 40 149.55 373.87 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 จากหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย (ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร) มีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทในปประเมินเทากับ   100.2 
2. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทมีจํานวน 67 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-14 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 

รอยละ 60 160.91 268.18 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 
(ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร) มีผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกในปประเมิน
เทากับ   70.80 
2. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีจํานวน 44 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-15 รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด  
 

รอยละ ≥80 67.80 84.75 1. รอยละของอาจารยที่ทํ าวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทั้ งหมด = 
(339/500)*100 = 67.80  
2. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยในปงบประมาณ 2561 รวม 339 คน จาก
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 500 คน  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

หมายเหตุ หากไมนับรวมอาจารยสัญญาจาง 115 คน จะมีสัดสวนเทากับ 
(339/425)*100 = 79.76%  

WU 1-4-16 จํานวนครั้งของวารสารวิชาการที่มีการ
พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล 
TCI/ACI/Scopus/ISI)        

ครั้ง 2 2 100 1. Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ได รับ การ
พิจารณาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ Embase, Engineering Village, 
Reaxys  
2. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการพิจารณา
ใหอยูในฐานขอมูลระดับชาติ TCI กลุม 2  
 (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

WU 1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไป
พัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  

เรื่อง ≥3 2 66.67 1. โครงการพัฒนาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันเพื่อใชใน
ผูสูงอายุ ของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง 2,470,000 
บาท (มูลคาเชิงพาณิชย เทากับ 2,470,000 บาท)  
2. คามอบสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายเชื้อรา Trichoderma saperellum 
สายพันธุ NST-009 ชําระคา Upfront fee มาแลว 53,500 บาท (มูลคา
เชิงพาณิชยเทากับ 53,500 บาท)  
สวน Royalty fee อีก 5 ครั้ง (ปละครั้ง) จะไดรับเมื่อถึงเวลา 
 (ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
เปาประสงคที่  1  มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา 

 คาเฉลี่ย ≥4.51 4.48 99.33 คะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จากผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชาในปประเมิน 53.71 จากจํานวนสํานักวิชา
ทั้งหมด 12 สํานักวิชา(ไมรวมสํานักวิชาแพทยศาสตร) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 คาเฉลี่ย ≥4.51 4.66 103.32 คะแนนเฉลี่ย 4.66 จากผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัยในปประเมิน 60.57 จากจํานวนตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 13 ตัวบงชี้ 



 

 

Page ๑๐ of 47 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-2-3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ   
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 

 รอยละ ≥80 80.29 100.36 จากผลการวิเคราะหขอมูล ณ 19 กย.2561 พบวามีผลรวมคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจเทากับ 188.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 235 คะแนน (จาก

หนวยงานทั้งหมด 47 หนวยงาน จากคะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 80.29 
(ขอมูลจากสรุปผลประเมินแตละหนวยงานจาก ทมอ.) 

เปาประสงคที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-3-4 รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 

 รอยละ ≥80 89.79 112.24 1. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 80 เทากับ 89.79 = (44/49)*100  
2. จํานวนหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 80 มีจํานวน 44 หนวยงานจากหนวยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
49 หนวยงาน  
3. ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี้  
กลุมสํานักวิชา/วิทยาลัย 

1) ส.ศิลปศาสตรรอยละ 95.48 
2)  ส.เทคโนโลยีการเกษตรรอยละ 80 
3) ส.เภสัชศาสตรรอยละ 90 

    4) ส.พยาบาลศาสตรรอยละ 100 
5) ส.รัฐศาสตรฯ รอยละ 86 
6) ส.วิศวกรรมศาสตรฯ รอยละ 76.10 
7) ส.สหเวชศาสตร รอยละ 90 
8) ส.การจัดการ รอยละ 95 
9) ส.วิทยาศาสตร รอยละ 100 
10) ส.สถาปตยกรรมศาสตรฯ รอยละ 83.24  
11) ส.สาธารณสุขศาสตร รอยละ 85 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
12) ส.สารสนเทศศาสตร รอยละ 94.7 
13) ส.แพทยศาสตร รอยละ 88.71 
14) วิทยาลัยนานาชาติ รอยละ 80 
15) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ รอยละ 75 

    16) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ รอยละ 68.67 
กลุมศูนย/สถาบัน 

17) ศูนยบรรณสารฯ รอยละ 100 
18) ศูนยบริการการศึกษารอยละ 94.06 
19) ศูนยบริการวิชาการรอยละ 80 
20) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพรอยละ 100 
21) ศูนยสหกิจศึกษารอยละ 94.44 
22) ศูนยการแพทย รอยละ 85 
23) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน รอยละ 58.33   
24) ศูนยบริหารทรัพยสิน รอยละ 97 
25) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ รอยละ 87.50 
26) อาศรมวัฒนธรรม รอยละ 100 
27) ศูนยดิจิทัล รอยละ 100 
28) ฟารมมหาวิทยาลัยรอยละ 88.37 
29) สถาบันภาษา รอยละ 100 
30) อุทยานวิทยาศาสตรฯ รอยละ 86.75 
31) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รอยละ 70.60 
32) อุทยานพฤกษศาสตร 80 

    33) ศูนยกิจการนานาชาติ รอยละ 85  
กลุมสวน 

34) สวนแผนงานรอยละ 93.75 
35) สวนการเงินฯ รอยละ 97.5 
36) สวนพัสดุรอยละ 97.56 
37) สวนทรัพยากรมนุษย รอยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
38) สวนสื่อสารองคกรรอยละ 99 
39) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รอยละ 90 
40) สวนกิจการนักศึกษา รอยละ 79.16 
41) สวนนิติการ รอยละ 100 
42) สวนภูมิสถาปตยกรรม รอยละ 95 
43) สวนอาคารสถานที่ รอยละ 84.61 
44) สวนอํานวยการ 96.12 
45) หนวยตรวจสอบภายในรอยละ 81.25 
46) นปม.กท.รอยละ 84.69 
47) คก.มหาวิทยาลัยสีเขียว รอยละ 90 
48) คก.บริหารจัดการขยะฯ รอยละ 85 

    49) สวนบริการกลาง รอยละ 86  
(ขอมูลจากการรายงานผลในระบบ wu e-budget) 

WU2-3-5 จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ครั้ง 0 3 0 สอบสวนวินัยพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย 4 ครั้ง (4 คําสั่ง) 
มี 1 ครั้ง (1 คําสั่ง) ที่พิจารณาแลวไมเขาขายการกระทําผิดกฎระเบียบ ดังนี้ 
1. คําสั่งกรณีพนักงานปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมายในการจัดการ จัดหา 
ดูแลบํารุง ระบบงานภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 คน  
- ปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
2. คําสั่งกรณีบุคลากรผิดวินัยและ/หรือจรรยาบรรณ จํานวน 5 คน(2คําสั่ง)  
- ปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย 1 คําสั่ง (3 คน) 
- ไมเขาขายผิดกฎระเบียบ 1 คําสั่ง (2 คน) 
3. พนักงานปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต จํานวน 1 คน (1 คําสั่ง)  
- ปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 (ขอมูลจากสวนนิติการ) 

WU2-3-6 จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริต
หรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย     

ครั้ง 0 0 100 ไมมี  
(ขอมูลจากหนวยตรวจสอบภายใน/สวนนิติการ/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 

เปาประสงคที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU2-4-7 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 รอยละ ≥60 58.8 98.0 อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 294 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 500 คน (ไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 54 คน)  
คิดเปนรอยละ 58.80  
(ขอมูลจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ณ 1 ตค.61) 
 

WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 รอยละ ≥40 33.60 84.0 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งหมด 168 คน (จากฐานขอมูลในระบบที่เปน
อาจารยประจําสํานักวิชาจํานวน 147 คน + อาจารยสัญญาจางที่มีตําแหนง
ทางวิชาการจํานวน 21 คน) จากอาจารยประจําทั้งหมด 500 คน (ไมรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ 54 คน) คิดเปนรอยละ 33.6 
 (ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 

WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
บริหารและพัฒนาอาจารย  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.65 91.02 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการบริหารและพัฒนา
อาจารยของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 226 คะแนน จากจํานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินในปประเมิน 62 หลักสูตร 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 62 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.1 การ
บริหารและพัฒนาอาจารย 
             2. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่
เกิดกับอาจารย      

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.49 93.27 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานผลที่เกิดกับอาจารยของทุก
หลักสูตรในปประเมินเทากับ 216.47 คะแนน จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ที่ประเมินในปประเมิน 62 หลักสูตร 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 60 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.3 ผล
ที่เกิดกับอาจารย  
             2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม และ 2. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
             2. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

 รอยละ ≥5  6.10 122.0 1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น 
เทากับ 6.10 มาจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงที่
สูงขึ้น 40 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 656 คน (จาก
ขอมูลจํานวนบุคลากรจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยฯ ณ 3 ตค.61) 
2. จากคําสั่งที่ 1114/2560 จํานวน 38 คน (ไมนับรวมผูที่ดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนอยูกอนแลว 6 คนจากประกาศทั้ งหมด 44 คน) คํ าสั่งที่ 
92/2561 จํานวน 1 คน และคําสั่งที่ 1013/2561 จํานวน 1 คน 
(ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-1-1 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี    

รอยละ ≥90 93.55 103.94 1. หลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี
มีจํานวน 58 หลักสูตร จาก 62 หลักสูตร 
2. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม    

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 3.80 84.26 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในปการศึกษา 2560 เทากับ 
235.52 จาก 62 หลักสูตร 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-3 รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

รอยละ 100 99.73 99.73 ผลรวมคารอยละผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 
6,183 จาก 62 หลักสูตร 
หมายเหตุ 1. ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 
จาก 62 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
             2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิ
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม และ 2. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
             3. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหมตาม
ความตองการของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบ
มาตรฐานนานาชาติ 

หลักสูตร ≥40 50 125.0 1.พัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 16 หลักสูตร ประกอบดวย 
ปริญญาตรี 9 หลักสูตร(แบงเปนหลักสูตรปกติ 2 หลักสูตร คือ 1) วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย 2) รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ/ทวิภาษา 7 หลักสูตร คือ 
1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 2) สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต 
หลักสูตรนานาชาติ 4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม
ดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ 
หลักสูตรนานาชาติ 6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและ
การจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ  7) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย แบบทวิภาษา ( ฺBilingual program) 
ระดับบัณฑิ ตศึกษา 7 หลักสูตร คือ 1)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย 2)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ 3)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ 4) วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 5) การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
6)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 7)ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 

     2. ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 34 หลักสูตร ไดแก 
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี จํานวน 29 หลักสูตร  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

เปาประสงคที่ 2  นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหมที่นําไปประยุกตใชได 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-2-5 รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผาน 
Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive 
Exam   

รอยละ 90 84.33 93.7 1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 323 คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่เขาสอบทั้งหมด 383 คน 
3. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ เทากับ 
รอยละ 84.33 จากการสรุปผลสอบใบประกอบวิชาชีพของแตละหลักสูตรใน
ปการศึกษา 2560 ดังนี้ 
- บัญชีบัณฑิต สอบ 49 คน ผาน 49 คน รอยละ 100 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต สอบ 79 คน ผาน 49 คน รอยละ 62.03 
- แพทยศาสตรบัณฑิต สอบ 42 คน ผาน 42 คน รอยละ 100 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต สอบ 61 คน ผาน 59 คน รอยละ 96.72 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สอบ 5 คน 
ผาน 3 คน  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา สอบ 5 คน ผาน 3 คน 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สอบ 6 คน ผาน 3 คน 
- สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ผาน 16 คน จาก 
29 คน 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด สอบ 52 ผาน 44 รอยละ 
84.62 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สอบ 55 ผาน 55 รอยละ 
100 

(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 
WU3-2-6 รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห   

รอยละ 50 ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดอบรม 
UKPSF ใหอาจารย ซึ่งจะสามารถประเมินผลไดในปงบประมาณ 2562 (จาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ เมื่อวันที่ 13 กย.61) 

WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิด
กับนักศึกษา   

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.13 86.78 1. ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานผลที่เกิดกับนักศึกษาของ
ทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 188  
2. ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 จาก 60 
หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
3. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินผูเรียน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.45 86.03 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน 3.45 คะแนน จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 ในตัวบงชี้ 5.3 
การประเมินผูเรียน ซึ่งมีผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการ
ประเมินผู เรียนของทุกหลักสูตรในปประเมิน 207 คะแนนจากจํานวน
หลักสูตรที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 60 หลักสูตร (ไมรวมหลักสูตรที่ไมมี
นักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิ
สถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

เปาประสงคที่ 3  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-3-9 รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน   

รอยละ 50 38.54 77.08 ศูนยนวตักรรมการเรียนการสอน สํานักวิชาตาง ๆ มีจํานวนรายวิชาจากทุก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในป 2561 
จํานวน 617 รายวิชาจากจํานวนรายวิชาทั้งสิ้น 1,601 รายวิชา คิดเปน
รอยละ 38.54 
(หมายเหตุ จากขอมูลศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา พบวามีรายวิชาที่เขา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการรวม 373 รายวิชา ประกอบดวย 
• จัดทําสื่อประกอบการสอนเพื่อสนับสนุน Active Learning โดยนํา

มาตรฐาน MOOC มาใชเปนพื้นฐาน จํานวน 8 รายวิชา ไดแก  
1. การเขียน e-mail เปนภาษาอังกฤษ ของศูนยสหกิจ  
2. วีดิทัศนประกอบการเรียน Smart Lab ของศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
3. Infographic เรื่องการลงปฏิบัติการ ของศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. รายวิชา EPH 60-202 จุลชีววิทยาและปริสิตวิทยาสาธารณสุข  
5. รายวิชา PCS-211ชีวเคมีทางการแพทย  
6. รายวิชา DIM-101 การรูสารสนเทศ  
7. รายวิชา FNC-321 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  
8. รายวิชา SOC-110 อาจารย ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ  

• e-Testing 6 รายวิชา 
• eLecture Recording Online 354 รายวิชา 
• รายวิชาที่ผลิตโดยโครงการ ThaiMOOC ของ TCU จํานวน 5 รายวิชา 

WU3-3-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 3.66 91.27 1. ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 227  
2. เปนผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปการศึกษา 2560 
(จํานวนทั้งหมด 62 หลักสูตร) 
3. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-11 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 3.57 89.03 1. ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานดานการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 
214 
2. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 60 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย  
4. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-3-12 รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติผูสอน 
(Descriptor) ผานเกณฑ UK Professional  
Standards Framework ตั้งแตระดับ Associate 
Fellow ขึ้นไป 

รอยละ 10 8.33 83.3 1. จัดอบรม UKPSF รุนแรกจํานวน 60 คน พบวา อาจารยไดรับการรับรอง
ในระดับ Senior Fellow (SFHEA) จํานวน 1 ทาน คือ รศ.ดร.วิภาวรรณ 
ชะอุม เพ็ญสุขสันต สํานักวิชาพยาบาลศาสตร และระดับ Fellow (FHEA) 
จํานวน 4 ทาน ไดแก ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองชาง สํานักวิชาวิทยาศาสตร ผศ.
ดร.วิภาวี ขําวิจิตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร ผศ.นพ.อภิชัย 
วรรธนะพิศิษฐ สํานักวิชาแพทยศาสตร และ ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร 
สรุป อาจารยที่มีคุณสมบัติผานเกณฑ UKPSF เทากับ (5/60)*100 คิดเปน
รอยละ 8.33 
2. จัดอบรม pre-UKPSF ดังนี้ 
preUKPSF 1   :  141 คน 
preUKPSF 2/1 :   69 คน 
preUKPSF 2/2 :   102 คน (จํานวนสมัคร) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-13 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

แหง ≥1,050 1,305 124.28 ปงบประมาณ 2561 ประกอบดวย 3 ภาคการศึกษาดังนี้ 
1.ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 1,000 คน โดย
ปฏิบัติงานใน 644 สถานประกอบการ 
2.ภาคการศึกษาที่ 3/2560 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 541 คน โดย
ปฏิบัติงานใน 382 สถานประกอบการ 
3.ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 395 คน โดย
ปฏิบัติงานใน 279 สถานประกอบการ  
รวมทั้งปงบประมาณ มีนักศึกษา 1,936 คน ปฏิบัติงานใน 1,305 แหง 
ทั้งนี้ เปนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ จํานวน 64 คน ปฏิบัติงานใน 
33 หนวยงาน ใน 9 ประเทศประกอบดวย 1. มาเลเซีย 2. สิงคโปร 3. 
อินเดีย 4. สาธารณรัฐเชค 5. ออสเตรเลีย 6. เวียดนาม 7. ญี่ปุน 8. อังกฤษ 
9. โมรอคโค  
(ขอมูลจากศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

WU3-3-14 จํานวนผูเรียนที่เขารวมการจัดการศึกษา คน ≥1,500 1,936 129.07 นักศึกษาสหกิจศึกษาในปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,936 คน โดย
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
เพิ่มขึ้น  

ปฏิบัติงานในหนวยงานจํานวน 1,305 แหง และ เปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
ต างป ระเทศ  จํ านวน 64  คน โดยปฏิ บั ติ งานสหกิจศึ กษาในสถาน
ประกอบการจํานวน 33 แหง 
(ขอมูลจากศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปน
นานาชาติ (Bilingual /English program/ 
International program)    

รอยละ 1.5 14.52 968 1. รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติ =(9*100)/62 เทากับ 
รอยละ 14.52 
2. จํานวนหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติ จํานวน 9 หลักสูตร จาก
การพัฒนาหลักสูตรใหม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 9 หลักสูตร  (ป.ตรี : 7 
หลักสูตร และป. เอก : 2 หลักสูตร) 
ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร คือ 1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ 2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 3) นิติศาสตร
บัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต หลักสูตรนานาชาติ 4) วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 5) ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ 6) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ  
7) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย แบบทวิภาษา ( ฺBilingual 
program) 

     ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
หลักสูตรนานาชาติ 2)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร หลักสูตร
นานาชาติ 
3. หลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน 62 หลักสูตร 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-16 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต
ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 คะแนนขึ้น
ไป     

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-3-17 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการ    
ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 

 
WU3-3-18 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการทดสอบ
ดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 

เปาประสงคที่ 4  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยางเพียงพอและเหมาะสม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU3-4-19 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู   

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 3.60 89.77 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
ทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 223  
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้น้ีใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 62 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 
เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-1-1 รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport 
ความดี ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตคนดี  

WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

รอยละ 5 17.94 0 
 

1. รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เทากับ (1,505*
100)/8,391 = รอยละ 17.94  
2. จํานวนนักศึกษากระทําผิดวินัย 1,505 คน 
3. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 8,391 คน  
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

WU4-1-3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
สาขา   

รอยละ 90 97.26 
 

108.06 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ ไดงานทําตรงสาขา เทากับ (1,066*
100)/1,096 = รอยละ 97.26 
2. จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 1,066 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ได
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
งานทําทั้งหมด 1,096 คน (ปรับสูตรการคํานวณ ตัวหาร เปนจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด) 
(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

WU4-1-4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงาน
ดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป  

รอยละ 90 97.52 108.35 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป เทากับ (1,178*
100)/1,208 = รอยละ 97.52  
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาขีพอิสระหรือสามารถ
สรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 1,178 คน (ไมรวมศึกษา
ตอ 50 คน) จากผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  1,208  คน (ไม
นับรวมผูศึกษาตอ 50 คน)(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

เปาประสงคที่ 2  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-2-5 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 90 86.8 96.44 1. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา เทากับ (4.34*
100)/5 =รอยละ 86.8 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนายจาง ในปการศึกษา 2559 เทากับ 
4.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 4.34 96.23 1. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เทากับ 4.34 คะแนน 
2. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตในปประเมินเทากับ  
2,282 (จากสูตรการคํานวณ) จากจํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ไดรับการประเมิน
ในปประเมิน 526 คน 
(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

เปาประสงคที่ 3   มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-3-7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ/
กิจกรรม  

≥250 284 113.6 โครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา  
มีจํานวน 284 โครการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
1. สวนกิจการนักศึกษา ไดจัดโครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทาง
สังคมจํานวน 268 โครงการ/กิจกรรม  
2. ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน และสํานักวิชาตางๆ ไดจัดโครงการติว
ความรูทางวิชาการใหนักศึกษา จํานวน 16 โครงการ 

WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.63 90.52 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ 218 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 60 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-3-9 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พน
สภาพจากผลการเรียน)  

รอยละ 10 2.76 100 1. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) เทากับ 
(57*100)/2,062 = รอยละ 2.76 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย (ทุกหลักสูตร) ที่พน
สภาพจากการเปนนักศึกษาหรือลาออกดวยสาเหตุมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 57 คน  
3. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,062 คน (ใชจํานวนนศ.
ใหมป.ตรี ปการศึกษา 2560 ในการวัดอัตราการสูญเสีย ไมใชปการศึกษา 
2561)  
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

WU4-3-10 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        

ชิ้นงาน ≥35 63 180 
 

ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 63 ชิ้นงาน ดังนี้ 
1. สวนกิจการนักศึกษา ไดรับ 5 รางวัล ไดแก 
1.นักแสดงชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลปไดรับรางวัล The Best Artistic 
Dance Award จาก กิจกรรม IMT-GT ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 20-26 ก.ค. 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
61 ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM,ARAU) 
2. นักกีฬาทีมวอลเลยบอลหญิงไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬา 
IMT-GT Carnival Varsity ครั้งที่ ๒๐ ระหวางวันที่ 20 - ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย  
3. นายกฤษดา หนูเล็ก สาขาวิชาอุตสาหกรรม ส.สถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ภาคใต ขนาดกลาง โดยเขารับรางวัลพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
4. นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ส.การจัดการ ไดรับ
รางวัลแชมปประเทศไทย ประจําป 2561 รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรกีฬา จากการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประภท ครอสคันทรี รุนทั่วไปหญิง  
5. นางสาวอัสริง มานะ ส.ศิลปศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ปนจัก
สีลัต ประเภทตอสู รุน B น้ําหนักตองเกิน ๕๐ กิโลกรัม และ ไมเกิน ๕๕ 
กิโลกรัม บุคคลหญิง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
๔๕ รอบมหกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดรับ 5 รางวัล ไดแก 

2.1 งานวันสหกิจสัมพันธ ครั้งที่ 10 วันที่ 23 มีนาคม 2561 
1) ชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายวัชรวิช ระงับ

การ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  
           2) ชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ นาย
วรวุฒิ หมัดโนต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร 

 3) ชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา นายชวรัตน ติวเถาว 
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
ทรัพยากร  

 4) ชนะเลิศ ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ นางสาวนาเดีย เลาะยี
ตา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

2.2 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอง
พิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมอมรินทรลากูน จ.พิษณุโลก นักศึกษาสห
กิจศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ  รางวัลรองรางวัลชนะเลิศ ประเภท
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรจํานวน 1 คนคือ นายวรวุฒิ หมัดโนต นักศึกษา
สํานักวิชาศิลปศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดการ 

     3. ศูนยนวตักรรมการเรียนการสอน สํานักวิชา/หลักสูตรไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสไดเขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ/
วิชาชีพในประเทศ ภายใตโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพของ
นักศึกษาทั้งสิ้น 33 โครงการ ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 53 รางวัล  จําแนกตาม
สํานักวิชาไดดังนี้ 
สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 10 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 9 รางวัล 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 1 รางวัล 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 2 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล 
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร จํานวน 1 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 1 รางวัล 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร จํานวน 3 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล 
สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 4 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 12 รางวัล 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 4 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร จํานวน 1 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จํานวน 7 โครงการ 
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล 

     โครงการที่ไดรับรางวัล อาทิ  
- โครงการประกวดภาพยนตรโฆษณาเพื่อสังคมถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 (หลักสูตรนิเทศาสตร)  
- โครงการแขงขันทักษะดานภาษาจีน (หลักสูตรภาษาจีน)  
- โครงการพัฒนาความสามารถในการแขงขันวิชาการ : StartUP Thailand 
League (หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร)  
- โครงการ Global House Design Contest 2017 (หลักสูตร
สถาปตยกรรม)  
- โครงการประกวดภาพถาย เรินแถวแตแรกฯ (หลักสูตรสถาปตยกรรม)  
- โครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตรการประมง ครั้งที่ 13 
(หลักสูตรทรัพยากรทะเลและชายฝง)  
- โครงการประกวดเเผนการตลาด Marketing Plan Contest by A.P. 
Honda (หลักสูตรบริหารธุรกิจ)  
- โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา : การแขงขัน
ทักษะดานการเงิน (บริหารธุรกิจ) 

WU4-3-11 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

 รอยละ ≥40 54.29 135.73 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในปประเมินเทากับ 38 จากจํานวนผูสําเร็จ
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปประเมิน 70 คน 

หมายเหตุ  
1.การคิดรอยละในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560 จากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีผูสําเร็จการศึกษา 14 
หลักสูตร ในตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
2. มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 70 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-3-12 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

 รอยละ ≥80 177.78 222.22 1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ (16*
100)/9 = รอยละ 177.78 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปประเมินเทากับ 16 คะแนน จาก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปประเมิน 9 คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 
 

เปาประสงคที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับ
นักศึกษา  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 3.34 83.29 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการรับนักศึกษาของทุก
หลักสูตรในปประเมินเทากับ 197 จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินใน
ปประเมิน 59 หลักสูตร 
หมายเหตุ  
1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2560 จาก 59 หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา  
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมรับนักศึกษา 3 หลักสูตร คือ 1) พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ 2) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ 3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-4-14 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเขาศึกษาตอ 

รอยละ ≥20 21.56 107.8 1. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ เทากับ (489*
100)/2,268 = รอยละ 21.56 
2. จํานวนนักศึกษาใหมที่มาจาก 500 โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ ในป
การศึกษา 2561 จํานวน 489 คน (ปรับสูตรคํานวณตัวตั้ง เปนจํานวน
นักศึกษาใหมที่มาจาก 500 โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ) 
3. จํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,268 คน (ปรับสูตร
คํานวณตัวหาร เปนจํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรีทั้งหมด)  
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

WU4-4-15 รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์
เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน 

รอยละ ≥5 6.18 206.0 1. จํานวนผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอในป
การศึกษา 2561 จํานวน 2,491 คน 
2. จํานวนผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอในป
การศึกษา 2560 จํานวน 2,346 คน 
3. รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน 
เทากับ 6.18 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
เปาประสงคที่ 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (ทั้งทางดานภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนสง และการให
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม) 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI 
GreenMetric  โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน 

ไดรับการ
จัดอันดับ
มหาวิทยา
ลัยสีเขียว  

1 ใน 
17 ของ
ประเทศ 

23  0 
 

มหาวิทยาลัยได เขารวมการจัดอันดับ UI GreenMetric โดยมีเกณฑการ
ประเมิน 6 ดาน  โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการจัดอันดับอยูที่อันดับ 
402 ของโลก จากผูเขารวมการจัดอันดับ 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย
ไดรับคะแนน 4001 คะแนน  และไดรับการจัดอันดับอยูที่อันดับ 23 ของ
ประเทศไทย (ใชผลการประเมินในป 2017 เนื่องจากป 2018 อยูระหวาง
การนําสงขอมูลเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวป 2018 ในชวง
ปลายเดือน ตุลาคม 2561) 
(ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เปาประสงคที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
เปาประสงคที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-2,3-2 รอยละของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสุข
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป 

 รอยละ ≥80 ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางพัฒนาระบบ และ
การพัฒนาแบบเก็บขอมูลออนไลน  ซึ่งระบบสามารถพรอมใชงานในเดือน
ตุลาคม 2561 นี้ 

 WU5-2,3-3 รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุข
ตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป 

รอยละ ≥75 9.76 13 1. รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer 
ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป เทากับ (32*100)/328 = รอยละ 9.76 
2. บุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป จํานวน 32 คน 
จากจํานวนบุคลกรทั้งหมด (ผูตอบแบบสอบถาม) 328 คน  
(ขอมูลจาก ทมอ.) 

เปาประสงคที่ 4  มีการสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรายรอบ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-4-4 รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมี
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 รอยละ  ≥80 60.69 75.86 1. รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เทากับ (2,196*100)/3,618 = 60.69 
2. จํานวนนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2,196 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ เขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จํานวน 3,618 
คน  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหกับนักศึกษา 2 ครั้ง ดังนี้ 

3.1 จัดอบรมการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2560 มี
นักศึกษาเขารวมจํานวน 1,604 คน พบวา นักศึกษา 1,354 คน ของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจในดานการอนุรักษพลังงาน 
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 84.42 

3.2 จัดอบรมการจัดการขยะและประหยัดพลังงานใหความรูแกนักศึกษาป
ที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2,014 คน เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 
2561 ผลประเมินพบวา นักศึกษา 842 คน มีความรูเรื่องการประหยัด
พลังงาน คาเฉลี่ย 4.30  คิดเปนรอยละ 41.81 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

WU5-4-5 รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมี
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รอยละ ≥80 100 125.5 1. รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เทากับ (82*100)/82 = 100 
2. บุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
จํานวน 82 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 82 คน 
 3. กิจกรรมอบรมบุคลากรภายใตโครงการสัมมนาหลักสูตรปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษพลังงาน สามารถวัดระดับความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมหลังการอบรม อยูในระดับมากสุด คิดเปน
รอยละ 45.12 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 54.88 จากกลุมเปาหมาย
ผูเขารวมจํานวน 82 คน (ทุกคนมีความเขาใจในการอนุรักษพลังงานฯ ระดับ
มาก-มากที่สุด) 
(ขอมูลจาก คก.มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่  1 มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและเขมแข็งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-1-1 จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลง

เรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน ≥10,000 99,991 999.91 ศูนยบริการวิชาการ ประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จํานวน 99,991 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน ไดแก  



 

 

Page ๓๑ of 47 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
1) รายการวิทยุวลัยลักษณรักษสุขภาพจํานวน 9,827 Views  
2) รายการโทรทัศนฯ วลัยลักษณสูสังคม จํานวน 35,818 Views  
3) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทุงบานไผเพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 8 

แหลงเรียนรู มีผูรับบริการจํานวน 2,036 คน  
4) โค รงการพั ฒ นาการท อ ง เที่ ย วชุ ม ชน โมคลาน  อ .ท าศ าล า จ .

นครศรีธรรมราช จํานวนผูเขารวม 50 คน  
5) โครงการโรงเรียนชุมชนใหม โรงเรียนตนแบบฯจํานวนนักเรียน 33 คน   
6) โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 

2 รายรวม 185 Views   
7) โครงการเกษตรสัมพันธชุ มชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา(การบ มเพาะนัก

เทคโนโลยีการเกษตรอินทรียเสริมสรางสุขภาพและเศรษฐิกจชุมชน) จํานวน 
1,607 คน 

     8) โครงการเสริมสรางมวลกระดูกและการปองกันกระดูกพรุนในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 234 คน 
9) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อบริการวิชาการดานยุติธรรมทางสังคมและ

เทาเทียมของผูหญิง จํานวน 46,855 คน (ยอดเขาชม ณ วันที่ 14 กันยายน 
2561)  
10) โครงการประเมินภาวะพรองเอนไซมแล็กเทสเบื้องตนในเด็กนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 363 คน 
11) โครงการบริการวิชาการสรางความเขมแข็งของชุมชนบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธเพื่อสังคม (Social Engagement) จํานวน 970 คน 
12) โครงการโรงเรียนชุมชนใหม “โรงเรียนตนแบบ”แหงการเรียนรูและ

เสริมสรางประสบการณชีวิต จํานวน 630 คน 
13) โครงการพันธกิจสัมพันธชุมชน : การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุทาศาลา จ.นครศรีฯ จํานวน 1,383 คน 
เปาประสงคที่  2 มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU6-2-2 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 
และเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวน
รวมในการพัฒนางานวิจัย  การเรียนการสอนและอื่นๆ  

แหง ≥15 205 1,366.67 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีหนวยงานที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 
จํานวน 70 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ จํานวน 23 
หนวยงาน หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 15 หนวยงาน ชุมชน จํานวน 27 
ชุมชน เครือขายวิจัย 1 เครือขาย ตางประเทศ 4 หนวยงาน  

    ศูนยบริการวิชาการ มีเครือขายจํานวน 57 เครือขาย ประกอบดวย 1.
ภาครัฐ จํานวน 38 เครือขาย( อาทิ กรมประมง กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต สํานักงานงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ ( NECTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ สสส. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบัน
คุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) 2.ภาคเอกชน จํานวน 14 
เครือขาย อาทิ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และกลุมเซ็นทรัล จํากัด,บริษัทฉมา 
จํากัด (โครงการอบรมใหบริการทางวิชาชีพสถาปตยกรรมและการออกแบบ),
บริษัท SCG skill development จํากัด, บริษัท SCG  Logistic 
Management จํากัด,บริษัท มีดีมีเดีย เรดิโอ,สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
,บริษัทเบธาโกร จํากัด (มหาชน) ,สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย
,เครือขายประชารัฐ และธนาคารกรุงเทพ 
3. ชุมชน จํานวน  5  เครือขาย ประกอบดวย คือชุมชนแสงวิมาน,ชุมชนวลัย
ลักษณพัฒนา,ชุมชนบานไผ,ชุมชนโมคลาน ,ชุมชนบานเราะ 

     ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 4 เครือขาย คือ 1) เครอืขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 2)สมาคมสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 3)สมาคมสหกิจศึกษาไทย 4) เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง  

     ศูนยกิจการนานาชาติ มีความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ที่
ไดมีการลงนาม MOU รวม 74 ฉบับ/หนวยงาน (เปน MOU ที่เกิดขึ้นในป 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2561 จํานวน 24 หนวยงาน) 

     สรุป มีจํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษา
ทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน
และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 205 หนวยงาน  

เปาประสงคที่  3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-3-3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
เครือขายภายนอก  

เรื่อง ≥15 169 1,126.67 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก จํานวน 169 เรื่อง 
ดังนี้ 
1. ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกจํานวน  
14 กิจกรรม ไดแก  

1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนบน และจัดทําขอเสนอโครงการ 3 โครงการ เสนอ สกอ.เพื่อพิจารณา 
ไดแก โครงการอบรมอาจารยนิเทศ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
ตางประเทศและโครงการพัฒนาหลักสูตร WIL  

2) จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนบน วันที่ 23 มีนาคม 2561  

3) รวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง จัดงานวันสหกิจ
ศึกษาไทยครั้งที่ 10 

4) ประธานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน และหัวหนา
ฝายสหกิจศึ กษา เป น วิทยากร เตรี ยมความพรอมให กับคณ าจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  

5)นายเอกราช แกวเขียว และอาจารยภูสิต หอเพชรเปนวิทยากรโครงการ
เตรียมความพรอมสถานประกอบการและนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อ 18 
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี 

6) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  

7) ตอนรับคณะเขาศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  

8) นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ และ นายเริงศักดิ์  พันธมาศ เปน
วิทยากร ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2561 วันพฤหั สบดีที่  28 มิ ถุ นายน  2561 ณ  วิท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

9) เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคกลางตอนลาง สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  จัดอบรมพัฒนาคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนที่ 6 ในวันที่ 10 -12 
กรกฎาคม ณ โรมแรมชฎา แอท นคร  

10) รวมกับ เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน จัด “คายเตรียม
ความพรอมนักศึ กษาสหกิจศึ กษาในต างประเทศ  ป  2561 (USCEN 
International Coop – Camp 2018) ระหวางวันที่  21 – 23 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรม MBI และเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย ผูรวมกิจกรรม 
จํานวน 73 คน จาก 8 สถาบัน  

11) รวมกับ สํานักวิชาศิลปศาสตร รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจศึกษา 
จํานวน 6 คน จาก Universiti Teknology MARA Malaysai ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร ระหวางวันที่ 16 
ต.ค 2560 - 16 มกราคม 2561 

12) นายเอกราช แกวเขียว เขารวมประชุมเครือขายอุดมศึกษา 9 
ภูมิภาค   

13) รวมกับ เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใตตอนบน เขารวมงาน
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อมรินทรลากูน 
จังหวัดพิษณุโลก  

14) อ.ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ รักษาการผุอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน WIL และคณะทํางาน
จัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  มีโครงการ/กิจกรรม ที่รวมมือกับเครือขาย

ภายนอก ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 31 กิจกรรม  

ศูนยบริการวิชาการ จํานวน 42 โครงการ ประกอบดวยโครงการงบบูรณา
การพันธกิจสัมพันธกับชุมชน โครงการภายใตการกํากับดูแลของศูนยบริการ
วิชาการ และโครงการที่ดําเนินการภายใตการดําเนินงานของศูนยบริการ
วิชาการ  

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี38 โครงการ  

     ศูนยกิจการนานาชาติ 44 โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 11 โครงการ
แลก เป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า 25 กิ จ กร ร มข องค ณ ะ ที่ เดิ น ท างม าเยื อ น
มหาวิทยาลัย และ 8 โครงการ Visiting Professor 

WU6-3-4 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํา
รวมกับเครือขายภายนอก   

โครงการ/
กิจกรรม 

≥15 263 1,753.33 ผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก จํานวน 263 
โครงการ ดังนี้ 
1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติที่ทํารวมกับ
เครือขายภายนอก จํานวน 218 เรื่อง (จากขอมูลลาสุดในระบบ) 
2. ศูนยบริการวิชาการ จํานวน 27 ผลงาน อาทิ การศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนทองถิ่น การสอนเสริมภาษาไทย การรางยุทธศาสตรพัฒนาเมือง แผน
ชุมชนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น การอนุรักษพระอุโบสถวัด
แดง อ.เชียรใหญ จ.นครศรีฯ การปรับปรุงภูมิทัศนคลองทาดี การเสริมสราง
สุขภาพบานทาสูงบน คายเบาใจไขชีวิต กิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกร
อยางยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการใหมฯ เปนตน 
3. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 18 โครงการ  

WU6-3-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
ศิษยเกา 

โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 14 280.0 จัดกิจกรรม 12 โครงการ ไดแก  
1) 2 ตุลาคม 2560 ศิษยเกามวล.รวมใจปลูกตนไมถวายพอ  
2) 30 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษยเการวมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดแสงแรง 
3) พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม“ลุนรับตักไข ศิษย เกาสัมพันธ วันลอย
กระทง” กําไรที่ไดเปนทุนการศึกษาแกศิษยปจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย  
4) 4 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมพบปะศิษยเกา ม.วลัยลักษณและ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
รวมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนองนักกีฬา มวล. ณ จังหวัดสงขลา  
5) 8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประสานงานศิษยเกาสัมพันธ 
ประจําปการศึกษา 2560  
6) 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษยเกา โดยวาระสําคัญ
คือการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยชวงเดือนมีนาคม  
7) 3 กุมภาพันธ 2561 ประชุมแผนงานสมาคมศิษยเการวมกับงานศิษยเกา
สัมพันธ  
8) 25 กุมภาพันธ 2561 ฟุตบอลระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน  
9) 18 มีนาคม 2561 ชมรมศิษยเกามุสลิมพบปะและมอบทุนการศึกษาแก
ศิษยปจจุบัน  
10) 23-30 มีนาคม 2561 จัดซุมศิษยเกาสัมพันธรวมกับสมาคมศิษยเกา 
ในวัน WU DAY ขายเสื้อยืดและจัดนิทรรศการศิษยเกาดีเดน  
11) 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบโลศิษยเกาดีเดน  
12) สนับสนุน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สํานักวิชาการจัดการ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน ชั้นป 1-3 วันที่ 
31 มี.ค. 61 ณ ม.วลัยลักษณ  
13)จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อใหความรูแกศิษย เกา โดยมีสวนรวมกับ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ จัดโครงการการวินิจฉัย
ผลิตภัณฑสุขภาพในการกํากับดูแลของอย. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
14)สนับสนุนสมาคมศิษยเกาใหมีสวนรวมดําเนินโครงการรวมใจวลัยลักษณ  
(ขอมูลจาก กนศ.) 

WU6-3-6 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด   

รอยละ 3 2.54 84.67 1. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เทากับ 
(213*100)/8,391 = รอยละ 2.54  
2. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 8,391 คน  
3. นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound จํานวน 213 คน 
(ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU6-3-7 รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยน
ตอจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด  

รอยละ 
 

3 10.65 355.0 1. Visiting Professor 13 คน (8 โครงการ)  
2. จํานวนผูมาเยือน Delegates 141 คน  
3. จํานวนอาจารยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่เดินทางไป
ตางประเทศ 49 คน  
รวมจํานวนทั้งหมด 203 คนจากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 1,906 คน(จาก
ฐานขอมูล จน.บุคลากร ทมอ. ณ 3 ตค 61) คิดเปนรอยละ 10.65 
(ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ) 

WU6-3-8 รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.  

รอยละ 90 97.3 108.11 1. รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เปนประโยชนและเสริมสรางการ
พัฒนาใหมวล. เทากับ (72*100)/74 = รอยละ 97.3 

2. MOU ที่ active ประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล. จํานวน 
72 ฉบับ จากทั้งหมด 74 ฉบับ 
(ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ) 

เปาประสงคที่ 4  มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการบริหารทรัพยสินหรือบริหารเงินใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-4-9 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก        ลานบาท ≥60 120.23 200.38 จํานวนเงินทุนภายนอก จํานวน 129 โครงการ งบประมาณ 120,228,763 

บาท (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแขงขันได   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-1-1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร   

เรื่อง 6 5 83.33 1) อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตน้ําตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลส
ที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาลมน้ํามันที่ผานการลดลิกนิน ผูประดิษฐคือ รศ.
ดร.วรรณา ชูฤทธิ์, นายสุริยา ปาละแม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับ
จดทะเบียนเลขที่ 11857 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59  
2) โครงการจุลทรรศนเพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา ไดรับจดทะเบียน
เลขที่13422 ออกวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ผูประดิษฐคือ รศ.ดร.วัฒนพงศ 
เกิดทองมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
3) เจลน้ําลูกยอแตมสิว เลขที่ 13781 ไดรับจดทะเบียนเมื่อ 20 เมษายน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2561 เจาของงานวิจัยคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา กวานเหียน จาก
สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
4) สูตรและกรรมวิธีการสังเคราะหอนุภาคไมโครกักเก็บสารใหกลิ่นและการ
นําอนุภาคที่สังเคราะหไดไปใชทําผลิตภัณฑจากยางพารา ไดรับจดทะเบียน
เมื่อ 22 มกราคม 2561 เจาของงานวิจัยคือ รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชา รุงเรือง
,ผศ.ดร.ศิริลักษณ พุมประดับ, นางสาวราตรี ผูกชอบ คณะ วิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เปนอนุสิทธิบัตรตามเงื่อนไขสัญญารับทุน สกว. ซึ่ง
นักวิจัย มวล.อยูในโครงการ แมไมไดมีชื่อในการประดิษฐน้ี แตสิทธิเปน
เจาของรวมกันตามเงื่อนไขสัญญารับทุน) 
5) วิธีการเลื่อยไมซุงยางพาราเพื่อใหไสไมอยูในไมแปรรูปแผนเดียวกัน ไดรับ
จดทะเบียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เจาของงานวิจัยคือ นายธัญญวีร รสมัย 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร และ 
อาจารยกรกต สุวรรณรัตน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีผลงานทรัพยสินทางปญญาที่อยูระหวางยื่น

ขอรับการคุมครองในป 2561 อีกจํานวน 23 ผลงาน 

   (ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ) 
WU7-1-2 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน  

ลานบาท ≥2 2.60 130.0 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนมีจํานวน 
2,595,125 บาท ไดแก 
1. โครงการการพัฒนาน้ํามันปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากนํ้ามันปาลมเพื่อ
ใชในผูสูงอายุ ของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง เทากับ 
2,470,000 บาท 
2. คามอบสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายเชื้อรา Trichoderma saperellum 
สายพันธุ NST-009 เทากับ 53,500 บาท 
3. สูตรและกรรมวิธีการผลิตปนยางสําหรับการฝกอบรบและปฏิบัติ (คําขอรับ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603001353) ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี มูลคา 
41,625 บาท 
4. กระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุปดสนิท ผศ.
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ดร.สุปราณี มนูรักษชินากร มูลคา 30,000 บาท 
(ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ) 

เปาประสงคที่ 2  มีสินทรัพยที่สรางมูลคาและคุณคาเพิ่มขึ้น 
เปาประสงคที่ 3  มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-2,3-3 รอยละของรายไดจากการบริหาร
สินทรัพยตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)  

รอยละ ≥5 7.57 151.4 ผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 61  มียอด
รายได 47,702,594.25 บาท จากรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ) จํานวน 629,659,460.99 บาท คิดเปนรอยละ 7.57 
รายไดประกอบดวย  
1. ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ จํานวน 3,324,558.09 บาท  
2. ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 28,115,624.17 บาท 
3. ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ จํานวน 692,285.14 บาท  
4. ฝายโรงแรมและนันทนาการ จํานวน 2,554,381.89 บาท  
5. ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 13,015,744.96 
บาท 
(ขอมูลจากศูนยบริหารทรัพยสิน ) 

WU7-2,3-4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอาง อิง 
(Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน   

  >ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบเทียบ 

100 สรุปผลการดําเนินงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ประจําปงบประมาณ 
2561 (เดือน ต.ค.2560 – ก.ย. 2561) 
- บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 9,170,800.95 บาท 

ผลตอบแทนเฉลี่ย รอยละ 2.602 
- บลจ.กสิกรไทย จํากัด จํานวนเงิน 9,550,862.04 บาท ผลตอบแทน

เฉลี่ย รอยละ 2.729 
- บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด จํานวนเงิน 9,595,968.23 บาท 

ผลตอบแทนเฉลี่ย รอยละ 2.742 
รวม 3 บลจ. จํานวนเงิน 28,317,631.22 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 
2.697 สูงกวา Out performance ทั้ง 3 บลจ. 

 (ขอมูลจากสวนการเงินและบัญชี) 
เปาประสงคที่ 4  มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-4-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน
หรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥1 2 200 ศูนยบริหารทรัพยสิน ไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  และไดประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อรวมลงทุนใน
โครงการของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 โครงการ คือ (1) โครงการรวมทุนพื้นที่
พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2) โครงการรวมทุนหอพัก
บุคลากรทางการแพทย รพ.ศูนยการแพทย มวล. (อยูระหวางการพิจารณา
ขอมูลเพิ่มเติม) และ (3) โครงการรวมทุนโซลารฟารม มวล.  
ผลการดําเนินงานพบวา มีเอกชนสนใจเสนอรวมทุน  2 โครงการ คือ 
โครงการหอพักฯ และโครงการโซลารฟารมฯ สวนโครงการพื้นที่ธุรกิจ
ดานหนา มวล. ไมมีผูสนใจรวมทุน  (ขอมูลจากศูนยบริหารทรัพยสิน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
เปาประสงคที่ 1  ศูนยการแพทยมีสวนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใตเพื่อความเปนเลิศสูสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-1-1 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล/
วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใชประโยชน  

เรื่อง 5 6 120.00 1.กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3) ใน
หลอดทดลองเพื่อเพิ่มผลสารเมแทบอไลททุติยภูมิ โดย รศ.ดร.มณฑล เลิศ
คณาวนิชกุล และคณะ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
2.สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่
ไมใชนํ้าตาลกลูโคส โดย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สํานักวิชาสหเวช
ศาสตร 
3.กรรมวิธีเตรียมผลิตภัณฑของเหลวฆาเชื้อจากนํ้าเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท 
เคบีหนึ่ง (Streptomyces sp. KB1) โดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุลและ
คณะ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
4.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต Candida krusei โดย ผศ.ดร.สบืตระกูล 
วิเศษสมบัติ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
5.กรรมวิธีการผลิตเจลสมานแผลแบคทีริโอซิน โดย รองศาสตราจารย ดร.
มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณะ สํานักวิชาสหเวชศาสตร  
6.กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟลลออกจากสารสกัดพืชโดยใชน้ํามัน โดย อาจารย 



 

 

Page ๔๑ of 47 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ดร.กรวิทย อยูสกุล และคณะ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
 (ขอมูลจากการรวบรวมโดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ) 

WU8-1-2 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือ
จํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  

หลักสูตร/
กิจกรรม 

1 12 1200 จํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ประกอบดวย โครงการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวน 8 กิจกรรม (ภายใตโครงการงบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน ไดแก อบรมใหความรูเรื่องโรคภูมิแพแกนักเรียน อบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ใหบริการ
ประเมินภาวะพรองเอนไซมแล็กเทสเบื้องตนในนักเรียน ใหความรูทางดาน
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพของโรงเรียนชุมชนใหมในกิจกรรม 
Healthy Day โครงการ "บานทาสูงบน ชุมชนตนแบบสุขภาวะ สหเวชฯ 
มวล. โครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร สาธารณสุข
ศาสตร และเภสัชศาสตร) และโครงการที่ดําเนินการโดยฝายจัดบริการ
วิชาการและฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการจํานวน 4 โครงการ (รายการ
โทรทัศน วลัยลักษณสูสังคม รายการวิทยุวลัยลักษณรักษสุขภาพ การออกบูธ 
“ดูแลและใหคําปรึกษาสุขภาพเบื้องตน และกิจกรรม “หนวยบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่”) 
 (ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

เปาประสงคที่ 2  ศูนยการแพทยเปดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-2-3 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย      คน ≥15,000 24,332 162.21 ใหบริการผูปวยนอกตั้งแต ตค.60-กย.61 (เวลาในการเปดใหบริการ -วัน

ราชการ 08.00-20.00 น. -วันหยุดราชการ 08.00-12.00 น.) จํานวน
ผูรับบริการเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีผูใชบริการมากกวาเปาที่วางไว 
โดยผูรับบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

WU8-2-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 80 89.09 111.36 ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ภายหลังจากการรับ
บริการในแผนกตาง ๆ โดยมีแบบสอบถามให  และสรุปเปนรายเดือน 
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
ซึ่งศูนยการแพทยฯ จะนํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป  
(ขอมูลจากศูนยการแพทยฯ) 

เปาประสงคที่ 3  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการแพทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-3-5 รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 5 3.95 79.0 1. รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (10*100)/253 = รอยละ 3.95 
2. บุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทย มวล. ที่ไดรับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีจํานวน - คน 
3.อาจารยสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะทางจํานวน 10 คน ประกอบดวย  
- ส.เภสัชศาสตร 3 คน (หลักสูตรฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ  คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร 2 คน
และ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน) 
- ส.แพทยศาสตร 7 คน (ฝกอบรมแพทยประจําบาน 4 คนและฝกอบรม
แพทยประจําบานเฉพาะทาง (ตอยอด) 3 คน) 
 4. จํานวนอาจารยดานวิทยาศาสตรสุขภาพทั้งหมด 253 คน 

หมายเหต ุเนื่องจากในปนี้ ไมมีบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทย มวล. 
ที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงไมนับรวมบุคลากรของศูนย
การแพทยฯ ในการคํานวณตัวหาร 

(ขอมูลการอบรมเฉพาะทางจาก ทมอ.) 
WU8-3-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ศูนย N/A ไมประเมิน  ศูนยการแพทย ยั งไมมีการจัดตั้ งศูนยความเปนเลิศทางการแพทย /
วิทยาศาสตรสุขภาพ  

     สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มีศูนยที่อยูภายในกํากับดูแล 5 ศูนย ไดแก 
1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย 2) ศูนยความ
เปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส 3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและ
บริการวิชาการโรค ไข เลือดออก 4 ) ศูนย ความเปน เลิ ศด านยาและ
เครื่ อ งสํ าอ าง 5 ) ศู นย ค วาม เป น เลิ ศ ด าน  Innovation and Health 
Products 

เปาประสงคที่ 4  มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-4-7 จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ผลิตได   คน N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีนักศึกษาเขาฝก



 

 

Page ๔๓ of 47 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติงานใน รพ.ศูนยการแพทยฯ  

WU8-4-8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทย
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด  

รอยละ 100 100 100 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ที่กําหนด เทากับ (45*100)/45) = รอยละ 100 
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 
ในปการศึกษา 2560 มีจํานวน 45 คน 
3. ผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยทั้งหมด ในปการศึกษา 2560 มีจํานวน 
45 คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชาแพทยศาสตร) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการแขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ 

รายการ/
รางวัล 

35 56 160.0 สวนกิจการนักศึกษา รวม 56 รายการ/ รางวัล จากการสงนักศึกษาเขารวม 
38 รายการแขงขัน และไดรับเหรียญ/รางวัลจากการแขงขัน 18 เหรียญ/
รางวัล  
กิจกรรมการแขงขันกีฬาสําคัญที่เขารวม อาทิ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือก (๓๑ ตค – ๖ พย ๖๑) ณ ม.ทักษิณ 
จ.สงขลา การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่  ๔๕ รอบ
มหกรรม ( ๒๑ – ๓๑ มค ๖๑) ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การแขงขัน 
SURAT HALF MARATHON 2017 การแข งขั นสะ เดาขรรค ชั ยฯ  มิ นิ
มาราธอน ครั้งที่ 1     ( 10 ธค. 60) ณ รร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ จ.สงขลา การแขงขันกีฬาปนจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต 
ครั้งที่ 6 (วันที่ 11-17 ธค. 60) ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จ.
ย ะ ล า  โค ร ง ก า ร  YBC Badmintin Tournament 2017 โ ค ร ง ก า ร 
Badminton Ligor Game 2018 (19-22 เม.ย. 61) การแขงขันสงขลา
ไตรภาคี ครั้งที่ 2 และสงขลาบีชรัน (8 เม.ย. 61) ณ สนามกีฬา แหลมสมิ
หลา อ.เมือง จ.สงขลา การแขงขันปาบอน มินิมาราธอนและฟนรัน (13 พ.ค. 
61) ณ อ.ปาบอน จ.พัทลุง แขงขันเดิน-วิ่ง  อบจ.นครศรีธรรมราช (20 พ.ค. 
61) แข งขัน เดิ น -วิ่ ง   DONSAK HALF MARATHON (1 ก .ค . 61) การ
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
แขงขันวอลเลยบอล  LIBARTS RMUYSV VOLLEYBALL OPEN ครั้งที่ 1 

เหรียญรางวัลสําคัญ อาทิ 

- เหรียญทองแดง กีฬาปนจักสีลัต ประเภทตอสู รุน B บุคคลหญิง ในการ
แขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ จ.ปทุมธานี (นางสาว
อัสริง มามะ สํานักวิชาศิลปศาสตร)  
- เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนทั่วไปหญิง ใน
การแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ สนาม ๑ จ.พะเยา (นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ สํานัก
วิชาการจัดการ)  
- เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนทั่วไปหญิง ใน
การแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ สนาม ๒ จังหวัดชลบุรี (นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ 
สํานักวิชาการจัดการ)  
- เหรียญทอง กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนทั่วไปหญิง ใน
การแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี 
ประจําป ๒๕๖๑ สนาม ๓ จังหวัดพะเยา (นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ 
สํานักวิชาการจัดการ)  
- 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแขงขันปญจักสีลัตชิงแชมป
ชายแดนใต ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
- 1 เหรียญทองแดง จากการแขงขันปญจักสีลัตกีฬากลุม กลุมอาเซียน 
ระหวางวันที่ 12 - 14 มกราคม 2561 ณ รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย  
- ไดรับทุนการศึกษาทางดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงประเทศไทยจํานวน 4 ทุน 

เปาประสงคที่ 2   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอยางทั่วถึง 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-2-2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนให โครงการ/ 10 54 540 1. กิจกรรมนักศึกษาดานกีฬาโดยองคกรนักศึกษา จํานวน 46 กิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน  กิจกรรม 2. กิจกรรมฝกทักษะกีฬาจํานวน 8  โครงการ ไดแก อบรมฝกทักษะกีฬา

เทนนิส อบรมฝกทักษะศิลปะปองกันตัว(มวยไทย)  ฝกซอมนักกีฬา
แบดมินตันเพื่อความเปนเลิศ โครงการโยคะพื้นฐาน แขงขันกีฬาปนจักสีลัต
(ประลอง) และวายน้ํา 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

WU9-2-3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด  

รอยละ 80 97.71 122.14 1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เทากับ (8,199*100)/8,391 = รอยละ 
97.71 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ โดย
งานส ง เสริ มกิจกรรมนักศึ กษาและงานหอพั ก จํ านวน  1,444 คน   
3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ โดย
งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ จํานวน 6,755 คน 
4. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 8,391 คน  
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

เปาประสงคที่ 3    มีอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-3-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 82.50 103.12 1. รอยละความพึงพอใจตอการเขารับบริการดานสถานที่และอุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย การเลนกีฬา และความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพรูปแบบตางๆ เทากับ (82.5*100)/100 = 
รอยละ 82.50 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ เทากับ 82.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

เปาประสงคที่ 4    มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและสุขภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU9-4-5 จํานวนนักศึกษาเขาใหมที่มีความสามารถ
พิเศษดานกีฬา 

คน 10 5 50 นักศึกษาเขาใหมที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬามีจํานวน 5 คน เปน
นักศึกษายืนยันสิทธิ์การเขาเรียนประเภทโควตานักกีฬา ในปการศึกษา 
2561 (ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรในรูปแบบการประเมินสมดุล 4 มิติ (เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวชี้วัดยุทธศาสตรขางตน) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 
10) รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑการอบรม UK 
Professional Standards Framework (UKPSF) ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ 100 100 100 จัดอบรมรุนแรกมีอาจารยเขารวมจํานวน 60 คน ผานเกณฑการอบรมทั้ง 
60 คน  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
15) รอยละของความสามารถในการประหยัดพลังงาน
(ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง) เปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา 

รอยละ 5 1.33 26.6 1. รอยละของความสามารถในการประหยัดพลังงาน(ไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง) เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา เทากับลดลง รอยละ 1.33 
2. คาไฟฟา ป 2560 (เก็บขอมูลตั้งแต กย.-สค.) มีคาใชจาย 15.555 ลาน
บาท และในป 2561 มีคาใชจายเทากับ 14.370 ลานบาท ลดลงรอยละ 
7.61 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2560(เก็บขอมูลตั้ งแต ตค.-กย.) มีคาใชจาย 
5.699 ลานบาท และในป 2561 มีคาใชจายเทากับ 6.602 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.85 
(ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว/สวนบริการกลาง) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
17) รอยละของเงินงบประมาณแผนดิน(ไมรวมงบ
ลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

รอยละ 5 3.66 73.2 1. รอยละของเงินงบประมาณแผนดิน (ไมรวมงบลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
มา คิดเปนรอยละ 3.66 
2. ป 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 759.8970 ลานบาท 
เปนงบบุคลากร 610.6858 ลานบาท งบดําเนินงาน 88.2963 ลานบาท 
งบอุดหนุน 60.9149 ลานบาท (ไมรวมงบลงทุน 496.6165 ลานบาท) 
3. ป 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 733.0989 ลานบาท 
เปนงบบุคลากร 582.5067 ลานบาท งบดําเนินงาน 88.2963 ลานบาท 
งบอุดหนุน 62.2959 ลานบาท (ไมรวมงบลงทุน 173.7859 ลานบาท) 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ)  

18) รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบครุภัณฑที่
ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 

รอยละ 100 100 100 1. รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผนดิน เทากับรอยละ 100  
2. ในป 2561 ผลการใชจายงบลงทุนรวม 140 รายการที่เปนงบรัฐบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 496,616,500 บาท และงบรายไดจํานวน 185,684,700 บาท 
สามารถกอหนี้ผูกพันไดครบแลว คิดเปนรอยละ 100 
 (ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 

19) รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 

รอยละ 5 29.96 599.2 1. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเทากับ 29.96 
2. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับในป 2561 เทากับ 2,056.621 ลานบาท 
3. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับในป 2560 เทากับ 1,582.507 ลานบาท 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 

20) รอยละของหนวยงานที่มีกิจกรรม/โครงการบรรลุ
เปาหมายไดตามแผนและมีเงินเหลือจาย (รอปรับแกชื่อ
ตัวชี้วัดใหม) 

รอยละ 80 10.86 217.2 จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2561 จํานวน 2,286 
คน จากจํานวนนักศึกษาใหมในปกอนหนา 2,062 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 
10.86 
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา)  

21) รอยละของหนวยงานที่มีกิจกรรม/โครงการบรรลุ
เปาหมายไดตามแผนและมีเงินเหลือจาย (ปรับแกชื่อ
ตั วชี้ วัด ใหม เป น รอยละของหนวยงานที่ มีผลการ
ดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการประจําป) * ตัวชี้วัดที่ทมอ.ใชในการ
ประเมินหนวยงาน 

รอยละ 80 65.22 81.52 1. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปเทากับ 30*100/46 = 65.22 
2. จํานวนหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 30 หนวยงาน 
3. จํานวนหนวยงานทั้งหมด 46 หนวยงาน (ไมนับรวมหนวยงานวิสาหกิจ 3 
หนวยงานคือ ศูนยการแพทยฯ ศูนยบริหารทรัพยสิน ศูนยสมารทฟารม) 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
22) รอยละของการดําเนินงานโครงการกอสรางศูนย
การแพทยไดตามงวดงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล 

รอยละ 80 78.71 98.39 1. รอยละของการดําเนินงานโครงการกอสรางศูนยการแพทยไดตามงวดงาน
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เทากับ รอยละ 78.71 
2. สรุปความคืบหนาในการกอสรางไดดังนี้ 

 - ผลงานแลวเสร็จสะสม 68.53% 
  - ผลงานสะสมตามแผน 78.71% 
  - ต่ํากวาแผน 10.18% 
  - ลาชาประมาณ 102 วัน  
(ขอมูลจากสวนอาคารสถานที่) 

หมายเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไมปรากฎขอมูลที่ใชไดกับกรณี หรือผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมรายงานผล ณ เวลาที่จัดทํารายงาน 


