
 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

รายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 รอบครึ่งปงบประมาณ 
 

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 80 20.12 25.15 1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = (100/497)*100 = 20.12 

2. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร (เฉพาะตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus และ ISI) จํานวน 100 เรื่อง 
(เปนผลงานวิจัยสาขา Sci&Tech จํานวน 44 เรื่อง สาขา Human & Social 
Sci 5 เรื่อง และสาขา Health Science จํานวน 51 เรื่อง) 
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รายงานในระบบ e-budget) 
3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเทากับ  
546 (นับจาก 93+441+12) - 49 = 497 คน ((อาจารยสายบริหาร
วิชาการ + อาจารยสายวิชาการ+อาจารยสัญญาจาง)  - อาจารยลาศึกษาตอ) 
* ไมนับอาจารยสายวิชาการและลูกจางชั่วคราวสถาบันภาษา 
(ขอมูล ณ 1 เมย.62 จากทมอ. รายงานในระบบ e-budget)  

WU 1-1-2 จํานวนการอางอิงบทความตอ 1 บทความที่
ตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ครั้ง 3.5 2.05 58.57 1. จํานวนการอางอิงบทความที่ตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
666 ครั้ง 
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 325 
เรื่อง  
(ขอมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562) (ในรอบสามปยอนหลังกอนปประเมิน  
(2559-2561)  
สืบคนจาก http://apps.webofknowledge.com  
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รายงานในระบบ e-budget ) 

WU 1-1-3 จํานวนขอเสนอโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่
ที่ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก 

โครงการ 40 51 127.5 1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณ
จากองคกรภายนอก จํานวน 12 โครงการ ประกอบดวย ทุนงบประมาณ
แผนดิน 9 โครงการ และทุนจากองคกรภายนอก 3 โครงการ (รายงานใน



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ระบบ e-budget) 
2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณ
จากองคกรภายนอก จํานวน 6 โครงการ ประกอบดวย ทุนงบประมาณ
แผนดิน 4 โครงการ และทุนจากองคกรภายนอก 2 โครงการ (รายงานใน
ระบบ e-budget) 
3. ศูนยบริการวิชาการ มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณจาก
องคกรภายนอก จํานวน 16 โครงการ (รายงานใน ppt ชื่อไฟล รายงานผล
62-ศูนยบริการวิชาการ-สไลทที่ 14) 
4. อุทยานวิทยาศาสตรฯ มีโครงการวิจัยที่นําเขาระบบ MIS แลวจํานวน  
17 โครงการ (รายงานในระบบ e-budget) 

WU 1-1-4 รอยละขององคความรูหรือสิ่งประดิษฐที่
นําไปใชประโยชนตามความตองการของชุมชน  ทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 40 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. ศูนยบริการวิชาการ ไดรวมกับสํานักวิชาตาง ๆ นําองคความรูและ
สิ่งประดิษฐเพื่อแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่น ในดานตางๆ ผานโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและโครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐ ซึ่งคณาจารยผูเขารวมโครงการจะรายงานความกาวหนาในเดือน
พฤษภาคม 2562 จึงขอรายงานผลตัวชี้วัดนี้ในไตรมาส 4 
2. อุทยานวิทยาศาสตรฯ รายงานผลในไตรมาส 4 
3. รวมองคความรูทั้งหมด ..... องคความรู จากอาจารยประจําทั้งหมด 497 คน 
คิดเปนรอยละ ......  

เปาประสงคที่ 2  ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-2-5  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการจํานวน .... โครงการคิดเปนรอยละ .... 
(รายงานผลไตรมาส 4) 
(จากขอมูลในระบบ http://smart.wu.ac.th/ebudget/result.php) 
(ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

WU 1-2-6 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ ....... (รายงานผลไตรมาส 4) 
(ขอมูลจากอาศรมวัฒนธรรมฯ) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคที่ 3  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ทองถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ 
WU 1-3-7 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชน
นําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  

เรื่อง 3 26 866.67 สวนใหญเปนงานวิจัยที่นําไปตอยอดในโปรแกรม Talent Mobility , บม
เพาะธุรกิจ และกิจกรรมประกวด R2M  
 (ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ppt สไลดที่ 14 และขอมูล
ประกอบจากไฟล WU 1-3-7 จ.น.ผลงานวิจัยที่ชุมชนนําไปพัฒนาตอยอด) 

เปาประสงคที่ 4  มีการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 1-4-8 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 

รอยละ 70 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี = (.../...)*100 = ... 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในปประเมินเทากับ  ... คะแนน (ในระบบ) 
3. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีจํานวน ... คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-9 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
โท 

รอยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 จากหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย (ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร) มีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทในปประเมินเทากับ   .... 
2. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทมีจํานวน ... คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-10 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 

รอยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 
(ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร) มีผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกในปประเมิน
เทากับ   .... 
2. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีจํานวน ... คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU 1-4-11 รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด  

รอยละ 80 40.44 50.55 1. มีอาจารยสาขา Sci&Tech และสาขา Hum&Social Sci ทําวิจัย จํานวน 
151 คน (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รายงานใน ppt) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 2. มีอาจารยสาขา Health Science ทําวิจัย จํานวน 50 คน (ขอมูลจาก

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รายงานใน ppt) 

3. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยในปงบประมาณ 2562 รวม 201 คน จาก
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 497 คน (ขอมูลจากทมอ. รายงานใน  
e-budget) 
4 . รอยละของอาจารยที่ ทํ าวิ จัยต อจํานวนอาจารยป ระจํ าทั้ งหมด              
= (201/497)*100 = 40.44 

WU 1-4-12 จํานวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนา
คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล 
TCI/ACI/Scopus/ISI)        

วารสาร 2 0 0 มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันวารสารเขาสูฐานขอมูลระดับสากล 4 วารสาร 
คือ 1) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2) สารอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ 3) วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ 4) 
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจะรับการประเมิน 
เพื่อยกระดับจากฐานขอมูล TCI เปนฐานขอมูล ACI ในเดือนกรกฏาคม 
2562 และจะทราบผลการพิจารณาเดือนธันวาคม 2562  
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รายงานใน ppt) 

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

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 คะแนนเฉลี่ย .....คะแนน จากผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชาในปประเมิน ... จากจํานวนสํานักวิชา
ทั้งหมด .... สํานักวิชา (ไมรวมสํานักวิชาแพทยศาสตร) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 คะแนนเฉลี่ย ….. จากผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยในปประเมิน …. จากจํานวนตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด … ตัวบงชี้ 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU 2-2-3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ   
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 

 รอยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ณ ….. พบวามีผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทากับ ….. คะแนน จากคะแนนเต็ม …. คะแนน (จากหนวยงานทั้งหมด … 
หนวยงาน จากคะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ …. 
(ขอมูลจาก ทมอ.) 

เปาประสงคที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU 2-3-4 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน 

 รอยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 85 เทากับ .... = (..../49)*100  
2. จํานวนหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 85 มีจํานวน …. หนวยงานจากหนวยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
49 หนวยงาน  
3. ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี้  
กลุมสํานักวิชา/วิทยาลัย 

1) ส.ศิลปศาสตรรอยละ … 
2)  ส.เทคโนโลยีการเกษตรรอยละ … 
3) ส.เภสัชศาสตรรอยละ … 

    4) ส.พยาบาลศาสตรรอยละ … 
5) ส.รัฐศาสตรฯ รอยละ … 
6) ส.วิศวกรรมศาสตรฯ รอยละ … 
7) ส.สหเวชศาสตร รอยละ … 
8) ส.การจัดการ รอยละ … 
9) ส.วิทยาศาสตร รอยละ … 
10) ส.สถาปตยกรรมศาสตรฯ รอยละ …  
11) ส.สาธารณสุขศาสตร รอยละ … 
12) ส.สารสนเทศศาสตร รอยละ … 
13) ส.แพทยศาสตร รอยละ … 
14) วิทยาลัยนานาชาติ รอยละ … 
15) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ รอยละ … 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
    16) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ รอยละ … 
กลุมศูนย/สถาบัน 

17) ศูนยบรรณสารฯ รอยละ … 
18) ศูนยบริการการศึกษารอยละ … 
19) ศูนยบริการวิชาการรอยละ … 
20) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพรอยละ … 
21) ศูนยสหกิจศึกษารอยละ … 
22) ศูนยการแพทย รอยละ … 
23) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน รอยละ …   
24) ศูนยบริหารทรัพยสิน รอยละ … 
25) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ รอยละ … 
26) อาศรมวัฒนธรรม รอยละ … 
27) ศูนยดิจิทัล รอยละ … 
28) ฟารมมหาวิทยาลัยรอยละ … 
29) สถาบันภาษา รอยละ … 
30) อุทยานวิทยาศาสตรฯ รอยละ … 
31) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รอยละ … 
32) อุทยานพฤกษศาสตร … 

    33) ศูนยกิจการนานาชาติ รอยละ …  
กลุมสวน 

34) สวนแผนงานรอยละ … 
35) สวนการเงินฯ รอยละ … 
36) สวนพัสดุรอยละ … 
37) สวนทรัพยากรมนุษย รอยละ … 
38) สวนสื่อสารองคกรรอยละ … 
39) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รอยละ … 
40) สวนกิจการนักศึกษา รอยละ … 
41) สวนนิติการ รอยละ … 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
42) สวนภูมิสถาปตยกรรม รอยละ … 
43) สวนอาคารสถานที่ รอยละ … 
44) สวนอํานวยการ … 
45) หนวยตรวจสอบภายในรอยละ … 
46) นปม.กท.รอยละ … 
47) คก.มหาวิทยาลัยสีเขียว รอยละ … 
48) คก.บริหารจัดการขยะฯ รอยละ … 

    49) สวนบริการกลาง รอยละ …  
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ) 

WU2-3-5 จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับเมื่อคดีสิ้นสุด 

ครั้ง 0 รายงาน 
ไตรมาส 4 
(คดียังไม
สิ้นสุด) 

 1. คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพนักงานตามระบบบริหารงานบุคคลจนเปนเหตุใหมี
การฟองคดี จํานวน 2 คดี ขณะน้ีอยูระหวางพิจารณาคดี 
2. คดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ กรณี ทันตแพทยสภาไมรับรอง
หลักสูตรและไมรับรองสถาบัน มหาวิทยาลัยใชสิทธิฟองคดีตอทันตแพทยสภา
และคณะกรรมการทันตแพทยสภา อยูระหวางการพิจารณาศาลปกครองฯ 
3. คดีกรณีมีบุคคลโพสขอความใน Facebook ทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย 
มหาวิทยาลัยมอบหมายสวนนิติการแจงความดําเนินคดี  2 คดี คดีอยูระหวาง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.ทาศาลา 
4. คดีกรณีพนักงานโพสขอความผานสื่อโซเซ่ียล ใสรายผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ขณะนี้คดีอยูระหวางพิจารณาสั่งฟองคดีของอัยการ 
 (ขอมูลจากสวนนิติการ- รายงานใน ppt) 

WU2-3-6 จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริต
หรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย     

ครั้ง 0 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 รายงานผลไตรมาส 4 
 (ขอมูลจากสวนนิติการ/หนวยตรวจสอบภายใน/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 

เปาประสงคที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU2-4-7 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 รอยละ 60 58.75 98.0 อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 292 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 497 คน (ไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 49 คน)  
คิดเปนรอยละ 58.75  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ขอมูลจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ณ 1 เมย.62) 

WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 รอยละ 40 34.40 84.0 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งหมด 171 คน จากอาจารยประจําทั้งหมด 
497 คน (ไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 49 คน) คิดเปนรอยละ 34.40 
 (ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร- จากไฟล ผูดํารงตําแหนง
วิชาการ-1เมย.62) 

WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
บริหารและพัฒนาอาจารย  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการบริหารและพัฒนา
อาจารยของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ... คะแนน จากจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมดที่ประเมินในปประเมิน ... หลักสูตร 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 จาก ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.1 การ
บริหารและพัฒนาอาจารย 
             2. ขอมูล ณ วันที่ ......  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่
เกิดกับอาจารย      

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานผลที่เกิดกับอาจารยของทุก
หลักสูตรในปประเมินเทากับ ….. คะแนน จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่
ประเมินในปประเมิน …. หลักสูตร 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก … หลักสูตร ในตัวบงชี้ 4.3 ผลที่
เกิดกับอาจารย  
             2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม และ 2. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
             2. ขอมูล ณ วันที่ ….. 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

 รอยละ 5  6.09 122.0 1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น 
เทากับ 6.09 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ
ตําแหนงที่สูงขึ้น 38 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
624 คน  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ขอมูลจํานวนบุคลากรจากฐานขอมูลสวนทรัพยากรมนุษยฯ ณ 1 เมย.62) 
2. จากหนังสือเวียนแจงคําสั่ งแต งตั้ งหั วหนางาน หัวหนาฝายภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 57 04 02 11/ว902 จํานวน 37 คน (จํานวน 14 
คําสั่ง) และคําสั่งที่ 330/2562 จํานวน 1 คน  
(ขอมูลจากสวนทรัพยากรมนุษยฯ ในระบบ e-budget) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-1-1 รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบ
ประเมิน    

รอยละ 100 175 175 1. มีหลักสูตรปรับปรุงที่ผานสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน 7 หลักสูตร 
จําแนก เปน 
     1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร 
     1.2 ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร 
2. จํานวนหลักสูตรที่ถึงรอบการประเมิน จํานวน 4 หลักสูตร 
3. รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบการประเมินเทากับ (7*100)/4 
= 175.0 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-2 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. หลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี
มีจํานวน ....หลักสูตร จาก ... หลักสูตร 
2. ขอมูล ณ วันที่ ..... 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม    

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในปการศึกษา 2560 เทากับ 
.... จาก .... หลักสูตร 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ ......  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-4 รอยละของผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
ตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคารอยละผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ..... 
จาก .... หลักสูตร 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 1. ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 
จาก ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย 
3. ขอมูล ณ วันที่ ....... 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-5 รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน   

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ศูนยนวตักรรมการเรียนการสอน สํานักวิชาตาง ๆ มีจํานวนรายวิชาจากทุก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในป 2562 
จํานวน .... รายวิชาจากจํานวนรายวิชาทั้งสิ้น .... รายวิชา คิดเปนรอยละ .... 
หมายเหตุ ขอมูลจากศูนยบรรณสารฯ (รายงานใน ppt) พบวามีโครงการ
ผลิตสื่อการศึกษารวมกับสํานักวิชา (Thai MOOC) จํานวน 5 รายวิชา ไดแก 
1. อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย 
2. อินเทอเน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสูผลิตภัณฑ  
3. การสืบคืนขอมูลเพื่อการคนควาและเขียนรายงาน  
4. การแสวงหาความรูสําหรับผุเรียนในศตวรรษที่ 21  
5. เครื่องมือออนไลนเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

WU3-1-6 รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห   

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 อยูระหวางการรวบรวมขอมูล (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน- 
รายงานใน ppt) 

WU3-1-7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติ ตอจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด    

รอยละ 15 24.32 162.13 1. รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติ =(18*100)/74 เทากับ 
รอยละ 24.32 
2. มีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 18 หลักสูตร ประกอบดวย ป.เอก 9 
หลักสูตร ป.โท 1 หลักสูตร และ ป.ตรี 8 หลักสูตร  
3. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 74 หลักสูตร ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษา 
32 หลักสูตร ป.ตรี 42 หลักสูตร  

(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน- รายงานใน ppt) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคที่ 2  นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหมที่นําไปประยุกตใชได 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-2-8 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit  
Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ขณะนี้สํานักวิชาตาง ๆ อยูระหวางดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ ... คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่เขาสอบทั้งหมด ... คน 
3. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ เทากับ 
รอยละ .... จากการสรุปผลสอบใบประกอบวิชาชีพของแตละหลักสูตรในป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
- ส.วิทยาศาสตร สอบ… คน ผาน … คน  
- ส. วิศวกรรมศาสตร ฯ สอบ … คน ผาน … คน  
- ส. เทคโนโลยีการเกษตร สอบ …คน ผาน … คน 
- ส. สารสนเทศศาสตร สอบ … คน ผาน … คน 
- ส. สถาปตยกรรมศาสตรฯ สอบ... ผาน … คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชา) 

WU3-2-9 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit  Exam 
ของหลักสูตรที่ดําเนินการ 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ขณะนี้สํานักวิชาตาง ๆ อยูระหวางดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ ... คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่เขาสอบทั้งหมด ... คน 
3. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ เทากับ 
รอยละ .... จากการสรุปผลสอบใบประกอบวิชาชีพของแตละหลักสูตรในป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
- ส.พยาบาลศาสตร สอบ… คน ผาน … คน  
- ส. แพทยศาสตร ฯ สอบ … คน ผาน … คน  
- ส. เภสัชศาสตร สอบ …คน ผาน … คน 
- ส. สหเวชศาสตร สอบ … คน ผาน … คน 
- ส. สาธารณสุขศาสตร สอบ... ผาน … คน 
- ว. ทันตแพทยศาสตร สอบ... ผาน … คน 
- ว. สัตวแพทยศาสตร สอบ... ผาน … คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชา) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-2-10 รอยละของนักศึกษาดานสังคมศาสตรที่
สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit  Exam ของ
หลักสูตรที่ดําเนินการ 

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ขณะนี้สํานักวิชาตาง ๆ อยูระหวางดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ ... คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่เขาสอบทั้งหมด ... คน 
3. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ เทากับ 
รอยละ .... จากการสรุปผลสอบใบประกอบวิชาชีพของแตละหลักสูตรในป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
- ส.ศิลปศาสตร สอบ… คน ผาน … คน  
- ส. รัฐศาสตร ฯ สอบ … คน ผาน … คน  
- ส. การจัดการ สอบ …คน ผาน … คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชา) 

WU3-2-11 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR 
ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 
คะแนนขึ้นไป     

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 

WU3-2-12 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ    
ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit Exam)  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 

 
WU3-2-13 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ
ทดสอบดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในป 2563 

เปาประสงคที่ 3  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU3-3-14 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ...  
2. เปนผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปการศึกษา 2561 
(จํานวนทั้งหมด ... หลักสูตร) 
3. ขอมูล ณ วันที่ ....  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-3-15 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานดานการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ... 
2. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2561 จาก ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  
4. ขอมูล ณ วันที่ .....  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินผูเรียน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน .... คะแนน จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 ในตัวบงชี้ 5.3 
การประเมินผูเรียน ซึ่งมีผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการ
ประเมินผูเรียนของทุกหลักสูตรในปประเมิน …. คะแนนจากจํานวนหลักสูตร
ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด …. หลักสูตร (ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 
ห ลั ก สู ต ร  คื อ  1. ภู มิ ส ถ าป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า ภู มิ
สถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย) 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-17 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

แหง 1,100 1,112 101.09 ปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย 3 ภาคการศึกษา ขณะน้ีมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
1.ภาคการศึกษาที่ 2/2561 สถานประกอบการ 708 แหง เปนสถาน
ประกอบการในตางประเทศ 14 แหง 
2.ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สถานประกอบการ 404 แหง เปนสถาน
ประกอบการในตางประเทศ 15 แหง 
3.ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สถานประกอบการ .......แหง เปนสถาน
ประกอบการในตางประเทศจํานวน .... แหง (รายงานไตรมาส 4) 
รวมจํานวนสถานประกอบการ 1,112 แหง 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

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

WU3-3-18 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด  

รอยละ 100 80.99 80.99 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
รวมทั้งสิ้น 1,803 คน ประกอบดวย 
สหกิจศึกษา จํานวน 1,667 คน 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 54 คน 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 82 คน 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร – (จะวัดผลปลายป) 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ – (อยูระหวางดําเนินการ) 
2. จํานวนนักศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ของหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 2,226 คน ประกอบดวย 
สหกิจศึกษา จํานวน 2,090 คน 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 54 คน 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 82 คน 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร – 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ – 
3. รอยละของนักศึกษาที่ เขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน = (1,803/2,226)*100 = 80.99 
(ขอมูลจากศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสํานักวิชาที่เกี่ยวของ) 

เปาประสงคที่ 4  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยางเพียงพอและเหมาะสม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU3-4-19 รอยละของอาจารยที่ผานการอบรม Pre-
UKPSF/ UKPSF ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 95 92.99 97.88 1. จํานวนอาจารยที่เขาอบรม Pre-UKPSF 471 คน และอาจารยที่ผานการ
อบรม UKPSF รุนที่  1 รวมเปน 531 คน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 
2562) (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมด = 93+(449-5)+34 = 571 
คน (นับรวมอาจารยสถาบันภาษา ไมนับรวมอาจารยลาศึกษาตอ) (ขอมูลจาก
ไฟล จน.อาจารยประจํา-1 เมย.62) 
3 . รอยละของอาจารยที่ ผ านการอบรม Pre-UKPSF/UKPSF เท ากับ 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(531/571)*100 = 92.99 

WU3-4-20 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู   

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
ทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ...  
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้น้ีใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก ... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 
เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-1-1 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.25 รายงาน 
ไตรมาส 4 
(อยูระหวาง
การรวบรวม

ขอมูล) 

 1. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เทากับ … คะแนน 
2. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตในปประเมินเทากับ  … 
(จากสูตรการคํานวณ) จากจํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ไดรับการประเมินในป
ประเมิน …..คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport 
ความดี ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รอยละ N/A ไมประเมิน - ไมประเมินผลในรอบปนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ Passport คนดี โดยศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  คาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และเปดใชระบบในภาคที่ 1/2562  

WU4-1-3 รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

ไมเกิน 
รอยละ 

10 0.19 98.1 1. รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เทากับ (15*
100)/7,693 = รอยละ 0.19  
2. จํานวนนักศึกษากระทําผิดวินัย 15 คน  

- ลักทรัพย 4 คน  
- ทํารายรางกาย 2 คน  
- มั่วสุม 5 คน  
- สารเสพติด 2 คน  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
- ปลอมเอกสาร 1 คน  
- ละเมิด(แอบถาย) 1 คน  

(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา-รายงาน ppt ไฟล-2กิจการนักศึกษา) 
3. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 7,693 คน (จากไฟล ตรี-1เมย.62 
และ ตรี-นานาชาติ-1เมย.62) 

WU4-1-4 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        

ชิ้นงาน 35 29 82.86 
 

ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 29 ชิ้นงาน ดังนี้ 
1. สวนกิจการนักศึกษา ไดรับ 2 รางวัล ไดแก 

1. ชนะเลิศการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562 
ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทรี่ สนาม 1 ระหวางวันที่ 15-21 มกราคม 
2562 ณ สนามจักรยานครอสคันทรี จังหวัดเชียงราย  

2. นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง  
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน  

(ขอมูลจาก ppt) 
     2. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดรับ 4 รางวัล ไดแก 

1. นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ชนะเลิศ สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของการประกวดของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ในวันพุธที่ 
3 เมษายน 2562 
      2.นางสาวคณนาถ เจะมามะ สาขาวิชานิเทศศาสตร สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร ชนะเลิศ สายสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ
ของการประกวดของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ในวันพุธที่ 
3 เมษายน 2562 
      3.นายคณณัฏฐ เคนไชยวงศ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ชนะเลิศ สายนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน 
ของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 
2562 
     4.นางสาวอาดีละห อาแย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ชนะเลิศ สายสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน ของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนบน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

(ขอมูลจาก e-budget) 
     3. สํานักวิชา ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล  จําแนกตามสํานักวิชาไดดังนี้ 

สํานักวิชาการจัดการ 10 รางวัล (ชอมูลจาก e-budget) 
สํานักวิชาศิลปศาสตร 3 รางวัล 
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร – รางวัล 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 2 รางวัล  
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  - รางวัล 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ - รางวัล 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  2 รางวัล 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร 2 รางวัล 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร 1 รางวัล 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร - รางวัล 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร - รางวัล 
สํานักวิชาแพทยศาสตร - รางวัล 
ว.นานาชาติ 1 รางวัล 
(ขอมูลจากรายงาน ppt) 

WU4-1-5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

 รอยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ (...*
100)/.. = รอยละ .... 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปประเมินเทากับ .. คะแนน จาก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปประเมิน ... คน 
(ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-1-6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
สาขา   

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา เทากับ (....*100)/.... 
= รอยละ .... 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2. จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา .... คน จากจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา
ทั้งหมด .... คน (ปรับสูตรการคํานวณ ตัวหาร เปนจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําทั้งหมด) 
(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

WU4-1-7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงานดวย
ตนเองภายในระยะเวลา 1 ป  

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป เทากับ (....*100)/.... = 
รอยละ ....  
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาขีพอิสระหรือสามารถ
สรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน ... คน (ไมรวมศึกษาตอ ... 
คน) จากผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  ....  คน (ไมนับรวมผู
ศึกษาตอ ... คน)(ขอมูลจากการสํารวจโดยสวนแผนงานฯ) 

WU4-1-8 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พน
สภาพจากผลการเรียน)  

รอยละ 5 รายงาน 
ไตรมาส 4 

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

WU4-1-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิด
กับนักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานผลที่เกิดกับนักศึกษาของทุก
หลักสูตรในปประเมินเทากับ ... 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก … หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 ขอมูล ณ วันที่ …… 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เปาประสงคที่ 2  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-2-10 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

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

เปาประสงคที่ 3   มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-3-11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ/
กิจกรรม  

250 115 46.0 โครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา  
มจีํานวน 115 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. สวนกิจการนักศึกษา ไดจัดโครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทาง
สังคมจํานวน 53 โครงการ/กิจกรรม  
2. สํานักวิชา ไดจัดกิจกรรมจํานวน 62 โครงการ ดังนี้ 
- บันฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการ ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 3 โครงการ 
- ส.การจัดการ จํานวน 18 โครงการ (ไมนับรวมโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
และโครงการพบอาจารยที่ปรึกษา) 
- ส.วิทยาศาสตร 4 โครงการ  
- ส.เภสัชศาสตร 2 โครงการ ไดแก ไปประกวดแขงขันทักษะทางเภสัช
ศาสตรไดรับรางวัล และนําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 

- ส.สหเวชศาสตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 กิจกรรม 

- ส.รัฐศาสตรฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 12 กิจกรรม 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
- ส.สารสนเทศศาสตร จัดโครงการคายวิชาการ และจัดอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาการแกนักศึกษา 10 กิจกรรม 

-  ส.เทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
-  ส.วิศวกรรมศาสตร จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม 
-  วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม (ไมนับกิจกรรมตอนรับนศ.) 
(ขอมูลจากไฟล ppt ของสํานักวิชา และในระบบ e-budget) 

WU4-3-12 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาของทุกหลักสูตรในปประเมินเทากับ ... 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จาก …. หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1. ภูมิสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม  และ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
 ขอมูล ณ วันที่ ...... 
 (ขอมูลจากศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เปาประสงคที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU4-4-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับ
นักศึกษา  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.01 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานการรับนักศึกษาของทุก
หลักสูตรในปประเมินเทากับ ... จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินในป
ประเมิน ... หลักสูตร 
หมายเหตุ  
1. การคิดคะแนนเฉลี่ยในตัวบงชี้นี้ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2560 จาก .... หลักสูตร ในตัวบงชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา  
2. ไมรวมหลักสูตรที่ไมรับนักศึกษา 3 หลักสูตร คือ 1) พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ 2) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ 3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

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

WU4-4-14 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเขาศึกษาตอ 

รอยละ 23 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ เทากับ (...*
100)/... = รอยละ ... 
2. จํานวนนักศึกษาใหมที่มาจาก 500 โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ ในป
การศึกษา 2561 จํานวน ... คน (ปรับสูตรคํานวณตัวตั้ ง เปนจํานวน
นักศึกษาใหมที่มาจาก 500 โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ) 
3. จํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรีทั้งหมด .... คน (ปรับสูตร
คํานวณตัวหาร เปนจํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรีทั้งหมด)  
(ขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
เปาประสงคที่ 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (ทั้งทางดานภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนสง และการให
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม) 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมิน 6 ดาน
ของ UI GreenMetric  

ไดรับการ
จัดอันดับ
มหาวิทยา
ลัยสีเขียว  

1 ใน 
17 

อันดับ
ของ

ประเทศ 

รายงาน 
ไตรมาส 4 

 อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลไตรมาส 4 ทั้งนี้ ไดดําเนินการ 
1.แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อกําหนดกลยุทย
มาตรการในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.แตงตั้งคณะอนุกรรมการแตละดาน 6 ดานรวมทั้งคณะอนุกรรมการดาน
การมีสวนรวม 1 ชุด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธมาตรการไปสูการปฏิบัติในแตละ
หนวยงานทั่วทั้งองคกร 
3. ออกแบบเว็บไซตใหทันสมัยและเปนสากลมากขึ้น 
4.การจัดฝกอบรมและนําไปปฏิบัติ  ใหกับตัวแทนหนวยงานที่ดูแลดาน
เว็บไซต  
 (ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว-จากไฟล ppt) 

เปาประสงคที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
WU5-2-2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการใชชีวิตในมวล. 

 รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิงสนับสนุนการใชชีวิต
ในมวล. เทากับ..... จากคะแนนเต็ม..... คิดเปนรอยละ..... 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU5-2-3 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสิ่ง
สนับสนุนการใชชีวิตในมวล. 

 รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer 
ตั้งแต .... คะแนนขึ้นไป เทากับ (....*100)/..... = รอยละ ..... 
2. บุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตั้งแต ..... คะแนนขึ้นไป จํานวน ..... คน 
จากจํานวนบุคลกรทั้งหมด (ผูตอบแบบสอบถาม) ..... คน  
(ขอมูลจาก ทมอ.) 

เปาประสงคที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-3-4 รอยละของหนวยการใชไฟฟาที่ลดลง
เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 

รอยละ 10 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. จํานวนหนวยพลังงานไฟฟาที่ใชไปในป 2561 – จํานวนหนวยพลังงาน
ไฟฟาที่ใชไปในป 2562 ลดลงเทากับ.... หนวย 

2. จํานวนหนวยพลังงานไฟฟาที่ใชไปในป 2561 เทากับ.... 
3. รอยละของหนวยการใชไฟฟาที่ลดลงเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผาน

มา เทากับลดลง รอยละ ..... 
(ขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เปาประสงคที่ 4  มีการสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรายรอบ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU5-4-5 รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมี
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 รอยละ  80 99.71 124.64 1. รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เทากับ (4,068 *100)/4,080 = 99.71 
2. จํานวนนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจํานวน 4,068 คน จากนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมจํานวน 4,080 คน  
3. กิจกรรมที่จัด ไดแก โครงการ Save Energy Dorm 2018 ประกอบดวย 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําประหยัดพลังงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 นักศึกษามีความรูความเขาใจจํานวน 68 คนจากผูเขารวมจํานวน 
80 คน  
   - กิจกรรมจิตอาสาปดไฟในพื้นที่สวนกลาง, ตรวจเครื่องใชไฟฟาในหอพัก, 
เปรียบเทียบการใชไฟฟา ระหวางวันที่ 3 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม 4,000 คน   
 (ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา-ในระบบ e-budget) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU5-4-6 รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมี
สวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เทากับ (.....*100)/..... = …… 
2. บุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
จํานวน ….. คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ….. คน 
3. กิจกรรมที่จัด..... 
 (ขอมูลจาก คก.มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่  1 มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและเขมแข็งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-1-1 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอกเพื่อวิจัย
และบริการวิชาการแกสังคม       

ลานบาท 150 113.069 75.38 1.จํานวนเงินทุนภายนอกปงบประมาณ 2562 จํานวน 52.6493 ลานบาท  
ประกอบดวย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 58.4684 ลานบาท (จากไฟลสรุปผลการดําเนินงาน
ครึ่งป 62-สถาบันวิจัยและนวัตกรรม)  
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 29.077 ลานบาท (จากไฟลแนบใน e-budget) 
อุทยานวิทยาศาสตรฯ 19.1031  ลานบาท (ขอมูลจากไฟล WU6-1-1 จํานวน
ทุนสนับสนุนฯ) 
ศูนยบริการวิชาการ 6.4206 ลานบาท (ขอมูลจาก ppt) 

WU6-1-2 จํานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ทํา
รวมกับเครือขายภายนอก   

เรื่อง 350 120 34.29 ผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก จํานวน 65 เรื่อง 
ดังนี้ 
1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 55 เรื่อง โดยเปนผลงานวิจัยที่แลว
เสร็จที่ทํารวมกับบุคคลหรือองคกรภายนอก จํานวน 9 โครงการ และเปน
ผลงานตีพิมพ (ระดับนานาชาติ) ที่ทํารวมกับบุคคลภายนอก จํานวน 46 
เรื่อง 
2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีผลงานวิจัยที่แลวเสร็จที่ทํารวมกับบุคคล
หรือองคกรภายนอก จํานวน 7 เรื่อง 
3. ศูนยบริการวิชาการ จํานวน ... ผลงาน (ขอรายงานผลไตรมาส 4) 
3. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 58 เรื่อง ประกอบดวย งาน



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
บริการวิชาการ 26 ผลงาน และงานวิจัย  32 ผลงาน (ข อมู ลจากไฟล      
WU6-1-2 จํานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ ทํ ารวมกับเครือขาย
ภายนอก) 

WU6-1-3 รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล.  

รอยละ 96 97.06 101.1 1. รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เปนประโยชนและเสริมสรางการ
พัฒนาใหมวล. เทากับ (66*100)/68 = รอยละ 97.06 

2. MOU ที่ active ประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมวล. จํานวน 

66 ฉบับ จากทั้งหมด 68 ฉบับ (สํานักวิชาที่ยังไมมี MOU คือ สํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ฯ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
(ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ-ในระบบ e-budget) 

เปาประสงคที่  2 มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-2-4 จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลง

เรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน 100,000 314,112 314.11 ศูนยบริการวิชาการ ประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จํานวน 38,980 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน ไดแก  
1) รายการวิทยุวลัยลักษณรักษสุขภาพจํานวนผูเขารับชมชองทางออนไลน 

4,526 Views (ขอมูลจาก e-budget) 
2) รายการโทรทัศนฯ วลัยลักษณสูสังคม จํานวนผูเขารับชมชองทาง

ออนไลน 34,454 Views (ขอมูลจาก e-budget) 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 244,932 ครั้ง ไดแก  
3) e-book 28,433 ครั้ง 
4) e-Lecture 85 ครั้ง 
5) ฐานขอมูลออนไลน 90,089 ครั้ง 
อุทยานพฤกษศาสตร ไดใหบริการเรือนพักรับรองรวมทั้งการลานกางเต็นท 

รวมถึงเขาถึงแหลงเรียนรู จํานวน 30,200 คน (ขอมูลจาก e-budget) ดังนี้  
 6) จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 7) จัดงานวลัยลักษณเกษตรแฟร 
 8) ใหบริการวิชาการในกิจกรรมของฝายพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU6-2-5 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
และเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวน
รวมในการพัฒนางานวิจัย  การเรียนการสอน และอื่นๆ  

แหง 210 127 60.48 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีหนวยงานที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 
จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก 
1. บริษัท ทิมเบอร เอ็นจิเนียริ่ง ออฟ กระบี่ จํากัด  
2. บริษัท ช.เกษตรรุงเรือง จํากัด  
3. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
4 .สํานักงานพัฒนาชุมชนฉวาง 
5. สํานักงานพัฒนาชุมชนสิชล 
6. บริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุป จํากัด 
7. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
8. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาวัง ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหลังอายหมี ตําบลวังอาง อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย ตําบลนาพรุ อําเภอพระหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
11. วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาดุกราทาซัก 
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีหนวยงานที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 
จํานวน 13 หนวยงาน  
1 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
2 บริษัท กิบไทย จํากัด  
3 บริษัท พอรทัลเน็ท จํากัด 
4 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
5 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
6 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 
7 บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 
8 ศิษยเกา KU. นครศรีธรรมราช  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
9 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 
10 บริษัท หัวเวย จํากัด 
11 บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
12 บริษัท ยีนพลัส 
13 บริษัท รัชมอร พรีซิชั่น จํากัด 

    ศูนยบริการวิชาการ จํานวน 27 หนวยงาน ไดแก  
1. สมาคมอาหารแชเยือกเเข็งไทย  
2. สํานักงานยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน 
4. บริษัท Kingwish  
5. มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด  
6. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
7. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
8.องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง  
9.องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
10.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
11.เทศบาลตําบลนาสาร  
12.เทศบาลตําบลอาวขนอม  
13. องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน  
14.องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
15. องคการบริหารสวนตําบลรามแกว  
16. องคการบริหารสวนตําบลควนชุม  
17. องคการบริหารสวนตําบลทาซัก  
18. .กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
19. เทศบาลตําบลขนอม 
20. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
23. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  
24. สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี  
25. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 3 (สุราษฎรธานี)  
26. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)  
27. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ขอมูลจาก e-budget) 

     ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 4 เครือขาย คือ  
1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เปนคณะกรรมการ
บริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) 
2. สมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสมาชิก (WACE) 
3. สมาคมสหกิจศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
(WACEISO@SUT) เปนสมาชิก 
4. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
เปนประธานเครือขายฯ 

     ศูนยกิจการนานาชาติ มีความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ที่
ไดมีการลงนาม MOU รวม 68 ฉบับ/หนวยงาน 

     อุทยานวิทยาศาสตรฯ จํานวน 15 หนวยงาน สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ 
กวา 90% ที่ รวมพัฒนางานวิจัย  (ขอมูลจากไฟล  WU6-2 -5  จํานวน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัยๆ) 

     สรุป มีจํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษา
ทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน
และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 127 หนวยงาน  

เปาประสงคที่  3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU6-3-6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
ศิษยเกา 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 100 จัดกิจกรรม 5 โครงการ ไดแก  
1. จัดประชุมใหญสามัญคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาในวาระการเลือกตั้ง
สมาคมศิษยเกาชุดใหม  



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2. กิจกรรมพบปะศิษยเกาและเยี่ยมเยียนนองนักกีฬา มวล. ในโอกาสเขารวม
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 
3. โครงการ “ศิษยเกาสานสัมพันธ กิจกรรมวันลอยกระทง” โดยมีกิจกรรม
ศิษยเกา Like and Share 
4. ประชุมสมาคมศิษยเกาครั้งที่ 5/2561 ระหวางคณะกรรมการชุดที่หมด
วาระ และชุดปจจุบัน เพื่อสงมอบและวางแผนการทํางานของสมาคมฯ  
5. รวมมือกับศิษยเกาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยในการจัดคอนเสริตศึกษิต
ตุลาคม 2561 
 (ขอมูลจาก กนศ.-e-budget) 

WU6-3-7 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด   

รอยละ 3 0.60 20 1. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เทากับ (49*
100)/8,127 = 2.54  
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 8,127 คน (จากไฟลแผน-ผลนศ.) 
3. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 45 คน (ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ-ใน
ระบบ e-budget) 
4. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 4 คนจาก University Technology MARA 
(UiTM) ประเทศมาเลเซีย มาปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา สํานักวิชา
ศิลปศาสตร 3 เดือน (17 เมษายน – 17 มิถุนายน 2562)(ขอมูลจากศูนย
สหกิจศึกษาฯ-ในระบบ e-budget) 

WU6-3-8 รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยน
ตอจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด  

รอยละ 
 

10 2.88 28.8 1. จํานวนบุคลากรแลกเปลี่ยนโดยสวนใหญเดินทางมาจากตางประเทศ 
จํานวน 42 คน (ขอมูลจากศูนยกิจการนานาชาติ-ในระบบ e-budget) 
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 1,460 คน (ขอมูล ทมอ. ไฟล จํานวนบุคลากร 
1 เมย 62-ไมนับรวมอาจารยลาศึกษาตอ 49 คน และลูกจางชั่วคราวรายวัน 
521 คน)  
3. รอยละอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยน เทากับ  (42*100)/1,460 = 
2.88  

เปาประสงคที่ 4  มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการบริหารทรัพยสินหรือบริหารเงินใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU6-4-9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ
เครือขายภายนอก  

โครงการ/
กิจกรรม 

170 70 41.18 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก จํานวน 70 เรื่อง ดังนี้ 
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก จํานวน  3 
โครงการ ไดแก  
1. จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ หองประชุมไทยบุรี  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารยนิเทศรุนที่ 7 วันที่ 
28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จ.นครศรีธรรมราช  
3. จัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     สถาบันวิจัยและนวตักรรม  มีโครงการ/กิจกรรม ที่รวมมือกับเครือขาย
ภายนอก ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 7 โครงการ  
1. กิจกรรมพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับเกษตรกรชุมชนบานแสงวิมาน ต.คลอง
นอย อ.ปากพนัง อาจารยจากคณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร และ
อาจารยสํานักวิชาเภสัชศาสตร สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562  
2. กิจกรรมพัฒนาโจทยวิจัยในการสรางมูลคาใหกับพืชถิ่น บานเขาวัง ต.หิน
ตก อ.รอนพิบูลย และบานหลังอายหมี ต.วังอาง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
ระหวางเดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562 
3. กิจกรรมเวทีพิจารณานาขอเสนอโครงการ “การสรางความมั่นคงดาน
อาชีพในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2”วันอังคารที่ 
15 มกราคม 2562 (ไดรับการสนับสนุนจากเครือขายองคกรบริหารงานวิจัย
แหงชาติ (คอบช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เปนผูบริหาร
จัดการทุน) 
4. การประชุมเตรียมความพรอมวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑใหมของ
ฐานขอมูล ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อที่ 24 มกราคม 2562 
(มีสถาบันเครือขายที่เขารวม คือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ม.วลัยลักษณ) 
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบ EasyChair กับ คณะวิทยาการสุขภาพ



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
และการกีฬา ม.ทักษิณ และบรรยายเรื่อง "ระบบ EasyChair ระดับ Admin 
& PC Member" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 
6. กิจกรรมการพัฒนากรอบโจทยวิจัย โครงการ “การสรางความมั่นคงดาน
อาชีพในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2” ในประเด็น
การพัฒนาอาชีพการทําไรจาก ขาวพันธุพื้นเมือง และการปลูกพืชผัก โดย
ระดมความเห็นรวมกันระหวางหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเกษตรกรในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง เพื่อใหไดขอสรุปประเด็นในการจัดทํา
รางประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย และนําไปสูงานวิจัยที่สามารถนําองค
ความรูไปใชประโยชนในการสรางความมั่นคงทางดานอาชีพของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังตอไป เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมศูนย
อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ  
7. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางนักวิจัยรุนใหม” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 
19-23 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(ขอมูลใน e-budget) 

     สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2 โครงการ ไดแก 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต ปงบประมาณ 2562 ครั้ง
ที่ 2 ณ โรงแรมเมืองลิกอร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2562 โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย
ระบบสุขภาพและการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดรวมกับสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวขอ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 และผลกระทบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 
(ขอมูลใน e-budget) 

     ศูนยบริการวิชาการ จํานวน 21 โครงการ ประกอบดวยโครงการหลากหลาย 
อาทิ โครงการที่ปรึกษาจัดทํารายงานการศึกษาโครงการใหเอกชนลงทุน
กอสรางเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา โครงการการ



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวครั้งที่ 21 ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โครงการที่ปรึกษาและกิจกรรมอาสา
พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และบริษัทกลุม
เซ็นทรัล จํากัด โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.นครศรีธรรมราช  โครงการ
ความรวมมือศูนยประสานงานเพื่อเขารวมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน (Coding at School Project) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (ขอมูลใน e-budget) 

     อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 โครงการ (จากไฟล WU6-4-9 
จํานวนโครงการ กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก) 

     สวนกิจการนักศึกษา 5 โครงการ ไดแก 
1.เปนแมขายจัดโครงการเครือขายอุดมศึกษาภาคใต รวมใจตานภัยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สนับสนุนโดยสสส. 
2.เปนแมขายจัดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใตตอนบน สนับสนุนโดยสกอ. 
3.รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับนักเรียน
นักศึกษาเพื่อหยุดการคามนุษย  
4.ประชุม Coordination Meeting of IMT-GT Varsity Council โดยคณะ
ผูบริหารกิจกรรม IMT-GT Varsity Council จํานวน 50 คน 
5.รวมกับกกต.จัดกิจกรรมใหความรูการเลือกตั้ง รณรงคการออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้งและจัดหนวยเลือกตั้งภายในมวล. 
(ขอมูลใน e-budget) 

     ศูนยกิจการนานาชาติ 5 โครงการ (ขอมูลใน e-budget) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแขงขันได   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-1-1 รอยละของเงินงบประมาณแผนดิน(ไมรวม
งบลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

รอยละ 5 5.08 101.6 1. จํานวนเงินงบประมาณแผนดิน(ไมรวมงบลงทุน)ที่ไดรับจัดสรรในป 2562 
– จํานวนเงินงบประมาณแผนดิน(ไมรวมงบลงทุน) ที่ไดรับจัดสรรในป 2561 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เทากับ 798.5221 - 759.8970 = 38.6251 ลานบาท 
1. รอยละของเงินงบประมาณแผนดิน (ไมรวมงบลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
มา เทากับ  (38.6251*100)/ 759.8970 = 5.08 
3. ป 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 759.8970 ลานบาท 
เปนงบบุคลากร 610.6858 ลานบาท งบดําเนินงาน 88.2963 ลานบาท 
งบอุดหนุน 60.9149 ลานบาท (ไมรวมงบลงทุน 496.6165 ลานบาท) 
4. ป 2562 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 798.5221 ลานบาท 
เปนงบบุคลากร 657.532 ลานบาท งบดําเนินงาน 95.0925 ลานบาท 
งบอุดหนุน 45.8976 ลานบาท (ไมรวมงบลงทุน 1,095.133 ลานบาท) 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ- e-budget)  

WU7-1-2 รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบ
ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 

รอยละ 90 100 111.11 ป 2562 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผนดิน  เปน
จํานวนเงิน 1,095,133,000.00 บาท มีผลการดําเนินงาน ดังนี้       
1. หนวยงานสงใบขอซื้อ/จาง 100%  

2. สวนพัสดุจัดซื้อจัดจาง 100% 
   2.1  กอหนี้ผูกพัน  98.96%  

    2.2  เงินคงเหลือ 1.04%   
         (11,396,741.00 บาท )  
(ขอมูลจากสวนพัสดุ - e-budget) 

WU7-1-3 รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา 

รอยละ 5 23.33 460.0 1. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับในปประเมิน – จํานวนเงินรายไดที่ไดรับในปกอน
หนาปประเมิน = 289.01 – 234.33 = 54.68 ลานบาท 
2. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่ เพิ่มขึ้นจากปที่ ผานมาเทากับ 
(54.68*100)/234.33 = 23.33 
3. จํานวนเงินรายไดในรอบ 6 เดือน ที่ไดรับในป 2561 เทากับ 234.33 
ลานบาท  
4. จํานวนเงินรายไดในรอบ 6 เดือน ที่ไดรับในป 2562 เทากับ 289.01 
ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เงินคก.ผลิตแพทยเพิ่ม เงินหลักสูตร
พิเศษและหนวยงานวิสาหกิจ) 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ-ppt) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU7-1-4 รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น
จริงเทียบกับแผน 

รอยละ 80 82.42 103.0 1. จํานวนเงินรายไดตามแผนป 2562 ตลอดทั้งปเทากับ 2,756.78 ลาน
บาท 
2. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับในป 2562 ณ ครึ่งปงบประมาณเทากับ 
2,272.27 ลานบาท (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เทากับ 
(2,272.27 *100)/ 2,756.78 = 82.42 
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ-ไฟลรายรับ62-2) 

เปาประสงคที่ 2  มีสินทรัพยที่สรางมูลคาและคุณคาเพิ่มขึ้น 
WU7-2-5 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

เรื่อง 15 14 93.33 1. ผลงานไฮโดรเจลบํารุงผิวจากสารสกัดจากฟกขาวสําหรับทากลางคืน เลขที่ 
1803002723 ประเภท อนุสิทธิบัตร 
2. ผลงานที่ใสกระดาษ เลขที่ 1802004799 ประเภท สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
3. ผลงานที่ใสของใช เลขที่ 1802004798 ประเภท สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
4. ผลงานที่วางแกวนํ้า เลขที่ 1802004797 ประเภท สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
5. ผลงานนาฬิกาแขวนผนัง เลขที่ 1802004796 ประเภท สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
6. ผลงานโคมไฟ เลขที่ 1802004795 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
7. ผลงานเชิงเทียน เลขที่ 1802004790 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
8. ผลงานโคมไฟ เลขที่ 1802004794 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
9. ผลงานโคมไฟ เลขที่ 1802004793 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
10. ผลงานโคมไฟ เลขที่ 1802004798 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
11. ผลงานกระจก เลขที่ 1802004791 ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
12. ผลงานกรอบรูป เลขที่ 1802004792 ประเภท สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
13. ผลงานโปรแกรมระบบบริหารการขนสงรถเที่ยวเปลาในรูปแบบ web-
based service เลขที่ 371895/ว1.7833 ประเภท ลิขสิทธิ์ 
14. ผลงานชุดอุปกรณผลิตไบโอดีเซลสําหรับชวยในการกวนผสม เลขที่ 
1803002371 ประเภทอนุสิทธิบัตร  
(ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ-e-budget) 

WU7-2-6 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน  

ลานบาท 3 1.38 46.0 1. ระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสายพานลําเลียงอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 1 ชุด มูลคา 980,000 บาท 
2. เครื่องพลาสมาแอคติเวทในนํ้าสําหรับการประยุกตใชในอุตสาหกรรม 
มูลคา 400,000 บาท 
(ขอมูลจากอุทยานวิทยาศาสตรฯ-e-budget) 

เปาประสงคที่ 3  มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-3-7 รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงาน
และผลการใชจายงบประมาณบรรลุเป าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปเทากับ ...*100/... = ... 
2. จํานวนหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน ... หนวยงาน 
3. จํานวนหนวยงานทั้งหมด .... หนวยงาน  
(ขอมูลจากสวนแผนงานฯ)  

WU7-3-8 รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพย
ตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย(ไมรวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ) 

รอยละ 5 8.53 170.6 1. เงินรายไดจากผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของศูนยบริหารทรัพยสิน รอบ
ครึ่งปงบประมาณ มียอดรายได 24.6661 ลานบาท  
(ขอมูลจากศูนยบริหารทรัพยสิน-e-budget ) 
2. จํานวนเงินรายไดในรอบ 6 เดือน ที่ไดรับในป 2562 เทากับ 289.01 
ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. คิดเปนรอยละ (24.6661*100)/298.01 = 8.53 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU7-3-9 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอาง อิง 
(Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน   

  >ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบเทียบ 

100 ผลการดําเนินงานรอบครึ่งป(เดือนต.ค. 61 - มี.ค 62) มีผลตอบแทนการ
ลงทุนอัตราเฉลี่ยรอยละ -0.114 และผลการดําเนินงานทั้ง 3 บลจ. สูงกวา
ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง (Benchmark) ในบริบท
ตลาดเงินและตลาดทุน 
- บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด รอยละ 0.198 
- บลจ.กสิกรไทย จํากัด รอยละ 0.192 
- บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด รอยละ -0.733 
(ขอมูลจากสวนการเงินและบัญชี-e-budget) 

เปาประสงคที่ 4  มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU7-4-10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน
หรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 1 33.33 1) อยูระหวางรอการเซ็นตสัญญา 1 โครงการ 
2) เงื่อนไขผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยไมผาน 1 โครงการ 
3) ไมมีผูเสนอโครงการ 2 พื้นที่ 
(ขอมูลจากศูนยบริหารทรัพยสิน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
เปาประสงคที่ 1  ศูนยการแพทยมีสวนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใตเพื่อความเปนเลิศสูสากล 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-1-1 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย      คน 30,000 20,456 68.19 จํานวนผูป วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทย รอบครึ่ง

ปงบประมาณ  2562 จํานวน 20,456 คน ดังนี้ 
เดือนตุลาคม 4,188 คน  
เดือนพฤศจิกายน 2,911 คน  
เดือนธันวาคม 2,732 คน 
เดือนมกราคม 3,600 คน  
เดือนกุมภาพันธ 3,171 คน 
เดือนมีนาคม 3,854 คน 
(ขอมูลจากศูนยการแพทย-e-budget) 

WU8-1-2 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล/
วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใชประโยชน  

เรื่อง 5 12 240.0 ผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตรการแพทยของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณที่ชุมชน ทองถิ่น ในพื้นที่ภาคใต หรือภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
สามารถนําไปใชประโยชนได มีจํานวน 12 โครงการ  
(ขอมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ-e-budget) 

WU8-1-3 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือ
จํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  

หลักสูตร/
โครงการ 

13 4 30.77 จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบดวย 
 1. โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ 
 2. หลักสูตรการดูแล และใหคําปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุมภาวะโรคเมตา
บอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอวน) 
3. หลักสูตรการดูแลและใหคําปรึกษาสุขภาพเบื้องตน โดยศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
4. กิจกรรมเสวนาการปลูกกัญชาเพื่อใชทางการแพทย 
(ขอมูลจากศูนยบริการวิชาการ) 

เปาประสงคที่ 2  ศูนยการแพทยเปดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-2-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 80 88.80 111.0 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาล ศูนย

การแพทยมวล.(ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62) เทากับ 4.44 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ 88.80 (ขอมูลจากศูนยการแพทยฯ) 

เปาประสงคที่ 3  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-3-5 รอยละของการดําเนินงานโครงการกอสราง
ศูนยการแพทยไดตามงวดงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 

รอยละ 90 76.67 85.19 1. โครงการกอสรางศูนยการแพทย มีความกาวหนา ดังนี้ 
    - ผลงานสะสมตามแผน 96.06%  
    - ผลงานแลวเสร็จสะสม 80.44%  
    - ลาชากวาแผน 15.62%  
    - คิดเปนเวลาที่ลาชา จํานวน 182 วัน  
2. งวดงานของโครงการกอสรางศูนยการแพทยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล จํานวน 30 งวดงาน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23 งวดงาน 
คิดเปนรอยละ 76.67 รวมเปนงบประมาณส้ิน 1,489,680,278.45 บาท 

 (ขอมูลจากสวนอาคารสถานที่-ppt) 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU8-3-6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทย
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด  

รอยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ที่กําหนด เทากับ (....*100)/...) = รอยละ ... 
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 
ในปการศึกษา 2560 มีจํานวน ... คน 
3. ผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยทั้งหมด ในปการศึกษา 2561 มีจํานวน 
... คน 
(ขอมูลจากสํานักวิชาแพทยศาสตร) 

เปาประสงคที่ 4  มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU8-4-7 รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 10 3.25 32.5 1. รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (10*100)/308 = รอยละ 3.25 
2. บุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง จํานวน 10 คน ไดแก 
สํานักวิชาเภสัขศาสตร ฝกอบรมเฉพาะทางเภสัชฯ  
1 นายสิทธิพงค จงไกรจักร 
2 น.ส.ณิชกานต อภิรมยรักษ 
3 นายธีรภัทร มาแจม 
สํานักวิชาแพทยศาสตร ฝกอบรมแพทยประจําบานเฉพาะทาง 
4 นพ.คณาพจน เพ็งเกตุ 
5 พญ.ไอริณ จริยะโยธิน  
6 พญ.วรารี ศรียุทธไกร 
7 นพ.จักรกฤษณ จูหอง  
ฝกอบรมแพทยประจําบานเฉพาะทาง (ตอยอด)  
8 นพ.วีรเธียร ถวัลยวงศศรี 
9 พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย 
10 พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน 

3. จํานวนบุคลากรทางการแพทย ทั้งหมด 308 คน ประกอบดวย  
     1. บุคลากรสังกัดศูนยการแพทย จํานวน 81 คน (ไมนับรวมลูกจาง



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ชั่วคราว)  
     2. อาจารยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5 สํานักวิชา จํานวน 227 
คน  
(ขอมูลจาก ทมอ. ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 -ppt) 

WU8-4-8 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ศูนย 5 5 100 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  ปจจุบันมีศูนยความเปนเลิศทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 5 ศูนย 
สําหรับปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ศูนยความเปนเลิศ จํานวน 2 ศุนย ประกอบดวย ศูนยความเปนเลิศดานยา
และเครื่องสําอาง และ ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและ
การแพทย 
(ขอมูลจาก- e-budget) 

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

รายการ/
รางวัล 

40 17 42.5 สวนกิจการนักศึกษา 11 รายการ/6 รางวัล ไดแก 
รายการแขงขันกีฬา 
1. การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
2. การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ระหวางวันที่ 11-20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
3. การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจํา 
ป 2562 ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทรี สนามที่ 1 ระหวางวันที่ 
15-21 มกราคม 2562 ณ สนามจักรยาน 
ครอสคันทรี่ จังหวัดเชียงราย 
4. การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจํา 
ป 2562 ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทรี สนามที่ 2 ระหวางวันที่ 6-10 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
กุมภาพันธ 2562 ณ สนามจักรยานครอสคันทรี่ จังหวัดระนอง 
5. แขงขันแบดมินตัน โครงการ ตีแบด-ทําบุญ 2018 ราม-ภูเก็ต 
6. เขารวมการแขงขันเดิน-วิ่ง Trail Trang Sport Series  
7. เขารวมการแขงขันเดิน-วิ่ง มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ ครั้งที่ 17 
8. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลกีฬาสีภายในม.วลัยลักษณ ปการศึกษา 
2561 
9. โครงการประดูเกมสประเภทบาสเกตบอลชายและหญิง  
10. การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหวางวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช 
11. การแขงขันแบดมินตันวลัยลักษณเดย ประชาชน รุนมือเอสลบ 
รางวัลดานกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาไดรับ  

1.ชนะเลิศการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2526
ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทรี่ สนาม 1 ระหวางวันที่ 15-21 มกราคม 
2562 ณ สนามจักรยานครอสคันทรี จังหวัดเชียงราย 
2. ชนะเลิศการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562
ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทรี่ สนาม 2 ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ 
2562 ณ สนามจักรยานครอสคันทรี จังหวัดระนอง 
3. การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวาง
วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช 
-รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 รางวัล ประเภทรุนทั่วไป  
4. รางวัลชนะเลิศการแขงขันแบดมินตันวลัยลักษณเดย ประชาชน รุนมือเอ
สลบ 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา- e-budget) 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคที่ 2   นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-2-2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมหรือเขารับบริการ 

รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละความพึงพอใจตอการเขารับบริการดานสถานที่และอุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย การเลนกีฬา และความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพรูปแบบตางๆ เทากับ (...*100)/100 =... 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ เทากับ … คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 

WU9-2-3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือ
เขารับบริการมีคา BMI อยูในเกณฑปกติ  

รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือเขารับบริการมีคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยูในเกณฑปกติ เทากับ.... 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือเขารับบริการและมีคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) สูงกวาเกณฑปกติ เทากับ.... 
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือเขารับบริการมีคา BMI อยูใน
เกณฑปกติ เทากับ (....*100)/.... = …. 

เปาประสงคที่ 3    มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอยางทั่วถึง 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค      

WU9-3-4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนให
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน  

โครงการ/
กิจกรรม 

20 16 80.0 1. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาบาสเกตบอล รอบคัดเลือก 
2. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาฟุตบอล รอบคัดเลือก 
3. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาฟุตซอล รอบคัดเลือก 
4. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาเปตอง รอบคัดเลือก 
5. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬากรีฑา รอบมหกรรม 
6. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาเทควันโด รอบมหกรรม 
7. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาแบดมินตัน รอบมหกรรม 
8. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาปนจักสีลัต รอบมหกรรม 
9. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬายิงปน รอบมหกรรม 
10. โครงการเตรียมทีมและฝกซอมกีฬาเปตอง รอบมหกรรม 
งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
11.โครงการสอนทักษะกีฬาวายน้ําแกนักศึกษาและบุคลากรภายใน มวล.  
12.โครงการฝกทักษะเทนนิสสําหรับนักศึกษา บุคลากร ครั้งที่ 1  
13.โครงการฝกทักษะกีฬาแบดมินตันนักศึกษา  
14.โครงการฝกสอนทักษะกีฬาวายน้ําขั้นพื้นฐาน 
15.โครงการฝกทักษะฟุตบอลหญาเทียมเยาวชนอายุ 6 - 12 ป 
16.โครงการบริการวิชาการ “คายพัฒนาเสริมทักษะนักกีฬาวายน้ําภาคใต
และการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูฝกสอนวายน้ําภาคใต”  
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา- e-budget) 

WU9-3-5 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

รอยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เทากับ (....*100)/... =  ..... 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ โดย
งาน ส ง เส ริ ม กิ จ ก รร ม นั กศึ ก ษ าแล ะ งาน ห อพั ก  จํ าน วน  .... ค น   
3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ โดย
งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ จํานวน ..... คน 
4. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด ... คน  

(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา) 
เปาประสงคที่ 4    มีอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน  
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
WU9-4-6 รอยละความพรอมของอาคารสถานที่และ
อุปกรณรองรับการเรียนการสอน/ใหบริการดานกีฬา
และสุขภาพ 

รอยละ 80 100 125.0 สวนกิจการนักศึกษา ทุกสนามที่ใชสําหรับการเรียนการสอน/ใหบริการดาน
กีฬาและสุขภาพมีสภาพการใชงานที่ไดมาตรฐาน ทั้งหมด 19 สนาม 
โดยในปนี้ มีสนามที่ไดรับการปรับปรุง 16 สนามและสามารถดําเนินงานได
ตามแผนทั้งหมด ดังนี้ 
- สนามเทนนิส 8 สนาม 
- สนามไดรฟกอลฟ 2 สนาม  
- อาคารพลศึกษา 1 อาคาร 
- อาคารกีฬาในรม 1 อาคาร 
- สระวายน้ํา 2 สระ 
- สนามฟุตบอลหญาเทียม 2 สนาม 



 

 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
*** สนามฟุตบอล 3 สนาม (ไมไดบรรจุไวในแผนปรับปรุง แตคงมีสภาพการ
ใชงานไดตามมาตรฐาน) 
(ขอมูลจากสวนกิจการนักศึกษา- e-budget) 

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


