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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบสิ้นปีงบประมาณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-1-1 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

ร้อยละ 80 71.46 89.33 1. ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด = (353/494)*100 = 71.46 

2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู 
Scopus และ ISI) จ านวน 205 เรื่อง (เป็นผลงานวิจัยสาขา Sci&Tech 94 
เรื่อง สาขา Human & Social Sci 17 เรื่อง และสาขา Health Science 
จ านวน 94 เรื่อง) 
3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
จ านวน 117 เรื่อง(เป็นผลงานวิจัยสาขา Sci&Tech 35 เรื่อง 
สาขา Human & Social Sci 27 เรื่อง และสาขา Health 
Science จ านวน 55 เรื่อง) 
(ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ   
- ในระบบ e-budget) 
4. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ จ านวน 31 ช้ินงาน ประกอบด้วย ส.การ
จัดการ 1 ช้ินงาน ส.ศิลปศาสตร์ 9 ช้ินงาน ส.สารสนเทศศาสตร์ 4 ช้ินงาน 
และ ส.สถาปัตยกรรมฯ 17 ช้ินงาน 
(ข้อมูลจาก ศนร. จากรายงานประกันคุณภาพฯ ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ฯ -ไฟล์ประกอบ-ผลประเมินปี61-ส านัก-หลักสูตร) 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานทั้งหมดเท่ากับ  
556-62 = 494 คน (อาจารย์สายวิชาการ* - อาจารย์ลาศึกษาต่อ) 
* ไม่นับอาจารยส์ายวิชาการและลกูจ้างช่ัวคราวสถาบันภาษา 
(ข้อมลูจากฐานข้อมลูบุคลากรทมอ. ณ 1 ตุลาคม 2562 - ไฟล์สรุป
จ านวนอาจารย์ UPD1ต.ค.62)  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU 1-1-2 จ านวนการอ้างอิงบทความต่อ 1 บทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

ครั้ง 3.5 3.0 85.71 1. จ านวนการอ้างอิงบทความที่ตพีิมพ์ในวารสารในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติ 987 ครั้ง 
2. จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารในฐานข้อมลูระดับนานาชาติในรอบ
สามปีย้อนหลังก่อนปีประเมิน (2559-2561) จ านวน 329 เรื่อง  
(ข้อมูลสืบค้นจาก http://apps.webofknowledge.com  
(ข้อมลูจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม - ในระบบ e-budget ) 

WU 1-1-3 จ านวนข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่
ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก 

โครงการ 40 196 490.0 1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 28 โครงการ  
2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จ านวน 12 โครงการ  
3. ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 131 โครงการ 
4. อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 25 โครงการ  
(ข้อมูลหน่วยงานรายงานในระบบ e-budget และมีไฟล์ประกอบ) 

WU 1-1-4 ร้อยละขององค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 40 67.28 168.2 1. ศูนย์บริการวิชาการ ได้ร่วมกับส านักวิชาต่าง ๆ น าองค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ผ่านโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐ จ านวน 227 ช้ินงาน 
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 104 ช้ินงาน 
3. รวมองค์ความรู้ทั้งหมด 331 องค์ความรู้ จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 492 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.28 

เป้าประสงค์ที่ 2  ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-2-5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 90 92.2 102.44 ผลรวมความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพ เท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 คดิเป็นร้อยละ 92.2 
(จากข้อมูลในระบบ http://smart.wu.ac.th/ebudget/result.php) 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการวิชาการ - ในระบบ e-budget และไฟล์แนบ) 

WU 1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 95.81 106.45 คะแนนเฉลีย่จากแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มคีวามพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปีงบประมาณ 
2562 คดิเป็นร้อยละ 95.81 (ขอ้มูลจากอาศรมวัฒนธรรมฯ- e-budget) 

http://apps.webofknowledge.com/
http://smart.wu.ac.th/ebudget/result.php
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
WU 1-3-7 จ านวนผลงานวิจยัที่ภาคเอกชนและชุมชน
น าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม  

เรื่อง 3 26 866.67 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่น าไปต่อยอดในโปรแกรม Talent Mobility , บ่ม
เพาะธุรกิจ และกิจกรรมประกวด R2M  
 (ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ไฟล์ประกอบ) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-4-8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
ตร ี

ร้อยละ 70 70.9 101.28 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรระดับปริญญาตรี = (141.8/200)*100 = 70.9 
2. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีในปีประเมินเท่ากับ  141.8 คะแนน (ใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 จากหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 36 
หลักสตูร ในตัวบ่งช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย์ (ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร) 
3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรมีีจ านวน 200 คน 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

WU 1-4-9 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
โท 

ร้อยละ 100 192.5 192.5 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรระดับปริญญาโท = (138.6/72)*100 = 192.5 
2 . ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 จาก
หลักสูตรระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร ในตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
(ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทในปีประเมิน
เท่ากับ  138.6 
3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทมีจ านวน 72 คน 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

WU 1-4-10 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 100 225.86 225.86 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรระดับปริญญาโท = (131/58)*100 = 225.86 
2 . ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 จาก
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร ในตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกในปีประเมิน
เท่ากับ 131 
3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีจ านวน 58 คน 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

WU 1-4-11 ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 

ร้อยละ 80 52.23 65.29 1. มีอาจารย์สาขา Sci&Tech และสาขา Hum&Social Sci ท าวิจัย จ านวน 
192 คน (ข้อมลูจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
2. มีอาจารย์สาขา Health Science ท าวิจัย จ านวน 66 คน (ข้อมลูจาก
สถาบันวิจัยวิทยาการสขุภาพ) 
3. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยในปีงบประมาณ 2562 รวม 258 คน  
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเท่ากับ  
556 - 62 = 494 คน (อาจารย์สายวิชาการ* - อาจารย์ลาศึกษาต่อ) 
* ไม่นับอาจารย์สายวิชาการและลูกจ้างช่ัวคราวสถาบันภาษา 
(ข้อมลูจากฐานข้อมลูบุคลากรทมอ. ณ 1 ตุลาคม 2562 - ไฟล์สรุป
จ านวนอาจารย์ UPD1ต.ค.62) 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  = 
(258/494)*100 = 52.23 

WU 1-4-12 จ านวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ใน ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น  ( ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล 
TCI/ACI/Scopus/ISI)        

วารสาร 2 n/a n/a โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูลระดับสากล 4 วารสาร คือ 1) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 2) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  3) วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 4) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  (ได้รับการประเมิน  เพื่อยกระดับจากฐานข้อมูล TCI เป็น
ฐานข้อมูล ACI ในเดือนกรกฏาคม 2562 และจะทราบผลการพิจารณา
เดือนธันวาคม 2562) 
(ข้อมลูจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่  1  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU 2-1-1 คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านักวิชา 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 4.58 101.55 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 
2561 โดยเฉลี่ย 4.58 (ระดับดีมาก)  
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา
เท่ากับ 68.74 
3. จ านวนส านักวิชาทั้งหมด 15 ส านักวิชา (ไม่นับรวมส านักวิชาแพทย์ 
เนื่องจากใช้เกณฑ์ EdPEX ในการประเมิน) 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.51 4.75 105.32 1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.75 (ระดับดมีาก)  
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยัเท่ากับ 61.71  
3. จ านวนตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย
ทั้งหมด 13 ตัวบ่งช้ี 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 

 ร้อยละ 85 86.67 101.96 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   (นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน)  
เท่ากับ 86.67 (คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากร
และประชาชน) ประกอบด้วย 

2.1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ-นักศึกษา เท่ากับ 
4.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 83.8  

- ส่วนกิจการนักศึกษา เท่ากับ 3.93 คะแนน  
- ศูนย์บรรณสารฯ เท่ากับ 4.61 คะแนน  
- ศูนย์บริการการศึกษา เท่ากับ 4.03 คะแนน  
(ข้อมลูจากกนศ. ศูนย์บรรณสารฯ และ ศูนย์บริการการศกึษา) 
2.2 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ-บุคลากร จาก



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานท้ังหมด 46 หน่วยงาน เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเตม็ = 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 84 (ข้อมูลจากทมอ.) 

2.3 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ-ประชาชน เท่ากับ 
เท่ากับ 4.61 จากคะแนนเตม็ = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 92.2 (ข้อมูล
จากศบว.) 
(ผลส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานตามไฟล์แนบในระบบ e-budget) 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-3-4 ร้อยละความส าเรจ็ตามเป้าหมายผลผลิต
ของหน่วยงาน 

 ร้อยละ 85 88.65 104.29 1 . ร้ อยละความส าเร็ จตาม เป้ าหมายผลผลิ ต เท่ ากั บ  8 8 .6 5  = 
(4,432.50/5,000)*100  
2. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 มีจ านวน 37 หน่วยงานจากหน่วยงานทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัย 50 หน่วยงาน  
3. ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน มีดงันี้  
กลุ่มส านักวิชา/วิทยาลัย คะแนนรวม 1,422.25 (มผีลการด าเนินงาน
มากกว่าร้อยละ 85 จ านวน 9 หน่วยงาน)  

1) ส.ศลิปศาสตรร์้อยละ 77.08 
2)  ส.เทคโนโลยีการเกษตรร้อยละ 85.42 
3) ส.เภสัชศาสตรร์้อยละ 89.58 

    4) ส.พยาบาลศาสตร์ร้อยละ 85.42 
5) ส.รัฐศาสตร์ฯ ร้อยละ 64.58 
6) ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ร้อยละ 89.58 
7) ส.สหเวชศาสตร์ ร้อยละ 94.79 
8) ส.การจัดการ ร้อยละ 82.29 
9) ส.วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 95.83 
10) ส.สถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ ร้อยละ 81.25 
11) ส.สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 81.25 
12) ส.สารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 87.50 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
13) ส.แพทยศาสตร์ ร้อยละ 88.10 
14) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 80.00 
15) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 83.33 

    16) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 68.75 
    17) บัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ 87.50 
กลุ่มศูนย์/สถาบัน คะแนนรวม 1,523.25  (มีผลการด าเนินงานมากกว่า
ร้อยละ 85 จ านวน 14 หน่วยงาน) 

18) ศูนย์บรรณสารฯ ร้อยละ 97.50 
19) ศูนย์บริการการศึกษาร้อยละ 97.50 
20) ศูนย์บริการวิชาการร้อยละ 90.00 
21) สถาบันวจิัยวิทยาการสุขภาพร้อยละ 86.75 
22) ศูนยส์หกิจศึกษาร้อยละ 92.50 
23) ศูนย์การแพทย์ ร้อยละ 90.00 
24) ศูนย์นวตักรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 97.50  
25) ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร้อยละ 85.00 
26) ศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 97.00 
27) อาศรมวัฒนธรรม ร้อยละ 92.70 
28) ศูนยด์ิจิทัล ร้อยละ 95.50 
29) ศูนยส์มาร์ทฟาร์มร้อยละ 90.00 
30) สถาบันภาษา ร้อยละ 80.00 
31) อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 91.60 
32) สถาบันวจิัยและนวัตกรรม รอ้ยละ 72.00 
33) อุทยานพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 80.00 

    34) ศูนย์กิจการนานาชาติ ร้อยละ 87.50  
กลุ่มส่วน คะแนนรวม 1,487  (มีผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 85 
จ านวน 15 หน่วยงาน) 

35) ส่วนแผนงานร้อยละ 98.50 
36) ส่วนการเงินฯ ร้อยละ 95.00 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
37) ส่วนพัสดรุ้อยละ 96.50 
38) ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 96.50 
39) ส่วนสื่อสารองค์กรร้อยละ 80.00 
40) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 95.00 
41) ส่วนกิจการนักศึกษา ร้อยละ 95.20 
42) ส่วนนิติการ ร้อยละ 95.00 
43) ส่วนภูมสิถาปัตยกรรม ร้อยละ 93.00 
44) ส่วนอาคารสถานท่ี ร้อยละ 94.00 
45) ส่วนอ านวยการ 96.50 
46) หน่วยตรวจสอบภายในร้อยละ 90.05 
47) นปม.กท.ร้อยละ 91.25 
48) คก.มหาวิทยาลยัสีเขยีว ร้อยละ 85.00 
49) คก.บริหารจดัการขยะฯ ร้อยละ 92.50 

    50) ส่วนบริการกลาง ร้อยละ 93.00  
(ข้อมลูจาก ทมอ.-ไฟล์ประกอบ 2-3-4-ผลส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต-
คะแนนประเมินหน่วยงานประจ าปี) 

WU2-3-5 จ านวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเมือ่คดีสิ้นสดุ 

ครั้ง 0 0 100 ไม่มีการปฏิบตัิงานท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเมื่อคดสีิ้นสดุ 
(ข้อมูลจากส่วนนติิการ) 

WU2-3-6 จ านวนครั้งของการร้องเรียนด้านการทุจรติ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวทิยาลัย     

ครั้ง 0 0 100 ไม่มีการร้องเรยีนเรื่องดังกล่าวในรอบปีนี้ 
 (ข้อมูลจากส่วนนิติการ) 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการท างานสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU2-4-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ 60 62.24 103.73 อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 323 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 519 คน (จากอาจารย์ประจ าส านักวิชา 494 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ 62 คน) + อาจารยส์ถาบันภาษา 25 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 62.24  
(ข้อมูลจากฐานข้อมูลทมอ.ณ 1 ตค.62-ไฟลส์รุปจ านวนอาจารย์ UPD1
ต.ค.62 และ wu-academic-position) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้อยละ 40 38.73 96.83 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท้ังหมด 201 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
519 คน (ไมร่วมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 62 คน) คิดเป็นร้อยละ 38.73 
 (ข้อมูลจากฐานข้อมูลทมอ.ณ 1 ตค.62-ไฟล์ประกอบ wu-academic-
position และ personnel25621008) 

WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 4.02 100.25 ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ของทุกหลักสตูรในปีประเมินเท่ากับ 293.33 คะแนน จากจ านวน
หลักสตูรทั้งหมดที่ประเมินในปีประเมิน 73 หลักสูตร 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-10 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านผลที่
เกิดกับอาจารย์      

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.73 93.02 ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านผลที่เกิดกับอาจารยข์องทุก
หลักสตูรในปีประเมินเท่ากับ 272 คะแนน จากจ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่
ประเมินในปีประเมิน 73 หลักสูตร 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU2-4-11 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
คุณวุฒิหรือต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

 ร้อยละ 5  6.34 126.8 1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
เท่ากับ 6.34 ค านวณจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 45 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
710 คน 
(ข้อมูลจากฐานข้อมูลทมอ. ณ 1 ตค.62-ไฟล์ประกอบ number20621001) 
2. จากหนังสือเวียนแจ้งค าสั่งแต่งตั้ งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายภายใน
มหาวิทยาลัย ท่ี ศธ 57 04 02 11/ว902 จ านวน 37 คน (จ านวน 14 
ค าสั่ง) ค าสั่งที่ 330/2562 จ านวน 1 คน และอีก 7 คน ตามที่แจ้งใน
ระบบ e-budget เดือนกย.62) 
(ข้อมูลจากทมอ. ในระบบ e-budget) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-1-1 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบ
ประเมิน 
(ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากไม่มีหลักสูตรที่ต้อง

ร้อยละ 100 n/a n/a อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีหลักสตูรที่ตอ้งปรับปรุงตามรอบประเมินใน
ปีงบประมาณ 2562  แตไ่ด้มีการปรับปรุงหลักสตูรตามนโยบาย ซึง่เป็นการ
ปรับปรุงก่อนท่ีจะครบรอบประเมนิ (5 ปี) จ านวน 10 หลักสูตร ดังนี ้



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงตามรอบประเมิน) 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาปโิตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) 
2.นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
3. สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 
4. ศิลปบณัฑติ สาขาการออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5.ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวัสดุศาสตรแ์ละนวตักรรม หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
6. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง หลักสตูร
นานาชาติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
8. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
10. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-2 ร้อยละของหลักสตูรทีผ่่านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 100 111.11 1. ร้อยละของหลักสูตรทีผ่่านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในหรือ
เทียบเท่าระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 100 = (73/73)*100 
2. หลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทา่ระดับดี
ขึ้นไป จ านวน 73 หลักสูตร  
3. หลักสูตรที่ไดร้ับการประเมินทัง้หมด 73 หลักสูตร 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-3 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม    

คะแนนเฉลีย่ 4.01 4.03 100.5 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 
294.43 จาก 73 หลักสตูร 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-4 ร้อยละของผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
ตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ร้อยละ 100 100 100 1. ร้อยละของผลการด าเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เท่ากับ 100 = 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 7,300/73 

2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานหลักสตูรตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกหลักสูตร ในปีประเมินเท่ากับ 
7,300  
3. หลักสูตรที่ไดร้ับการประเมินทัง้หมด 73 หลักสูตร 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-1-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการน านวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

ร้อยละ 90 77.78 86.42 1. ส านักวิชาต่าง ๆ มจี านวนรายวิชาจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning (ตามระบบ UKPSF) ในปี 2562 จ านวน 
1,246 รายวิชา 
(ข้อมูลจากศูนยด์ิจิทัล-ไฟล์-รายวชิา UKPSF-Formative-ศ.ดิจิทัล) 
2. จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1,602 รายวิชา (ข้อมูล
จาก ศนร.-ในระบบ) 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการน านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
= (1,246 *100)/ 1,602 = 77.78 
หมายเหตุ ศูนย์บรรณสารฯ มโีครงการผลติสื่อการศึกษาร่วมกับส านักวิชา 
(Thai MOOC) จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่  
1. อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย 
2. อินเทอเน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภณัฑ์  
3. การสืบคืนข้อมูลเพื่อการค้นควา้และเขยีนรายงาน  
4. การแสวงหาความรูส้ าหรับผุเ้รยีนในศตวรรษที่ 21  
5. เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(รายงานใน ppt-ไม่นับรวมเนื่องจากอาจซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่รายงานใน
ระบบแล้ว) 

WU3-1-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์   

ร้อยละ 90 88.20 98.0 1. จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative 
Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ 1,413 วิชา 
2. จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งหมด 1,602 วิชา 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเ้รียนแบบ Formative Assessment 
คิดเป็นร้อยละ 88.20  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลจากศูนยด์ิจิทัล-ไฟล์-รายวชิา UKPSF-Formative-ศ.ดิจิทัล) 

WU3-1-7 ร้อยละของหลักสตูรนานาชาติ ต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด    

ร้อยละ 15 24.36 162.4 1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติ = (19*100)/78  เท่ากับ 24.36 
2. มีหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 19 หลักสตูร ได้แก ่
    1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์
    2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
    3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
สุขภาพ  
    4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง 
    5. แพทยศาสตรบณัฑติ 
    6. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจัดการ 
    7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
    8. ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  
    9. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์  
    10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
    11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
    12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม  
    13. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
    14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  
    15. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจสิติกส์และการจดัการซัพ    
พลายเชน  
    16. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล  
    17. นิติศาสตรบณัฑติ สาขากฎหมายประยุกต์  
    18. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบัญชี  
    19. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพระดับสากล  
3. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 78 หลักสูตร  
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 2  นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-2-8 ร้อยละของนักศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพหรือ Exit  
Exam ของหลักสูตรที่ด าเนินการ 
(ไม่ประเมินผลในรอบปีนีเ้นื่องจากอยู่ระหว่างการจัด
เตรียมการสอบ Exit Exam ในปี 2563) 

ร้อยละ 90 n/a n/a ทั้งนี้ มีส านักวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
- ส. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สอบผ่าน 10 คน จาก 13 คน (หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต) 
(ข้อมูลจากศนร.-ไฟล์ข้อมลูตัวช้ีวดั UKPSF-Exit Exam-ศนร) 
และมสี านักวิชาอื่นๆ ทีอ่ยู่ระหว่างการเตรียมการและทดลองจดัสอบ Exit  
Exam  ดังนี้ 
- ส.วิทยาศาสตร์ มีการจัดตั้งคลังขอ้สอบ/วิเคราะห์ข้อสอบ และทดลองสอบ
กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 เพื่อใช้ในการสอบจริงของปีการศึกษาหน้า 
- ส.เทคโนโลยีการเกษตร ทดลองจัดสอบ 82 คน ผ่าน 73 คน 
- ส.สารสนเทศศาสตร์ อยู่ระหว่างทดลองใช้ข้อสอบ ก่อนที่จะน าไปใช้จัด
สอบกับนักศึกษารหสั 60 ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
- ส.วิศวกรรมศาสตร์ ฯ จดัทดลองสอบผ่าน 159 คน จาก 214 คน  
- วิทยาลัยนานาชาติ ยังไม่มีการจดัสอบ  
(ข้อมูลจากส านักวิชา-ในระบบ E-Budget) 

WU3-2-9 ร้อยละของนักศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit  Exam 
ของหลักสูตรทีด่ าเนินการ 

ร้อยละ 90 94.42 104.91 1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 220 คน 
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบทั้งหมด 233 คน 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เท่ากับร้อยละ 94.42 
จากการสรุปผลสอบใบประกอบวชิาชีพของส านักวิชา ดังนี้ 
 - ส. แพทยศาสตร์ สอบผ่าน 46 คน จาก 46 คน  
 - ส.เภสัชศาสตร์ สอบผา่น 48 คน จาก 53 คน 
 - ส.สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์)  สอบผ่าน 50 คน จาก 56 คน 
 - ส.พยาบาลศาสตร์ สอบผา่น 76 คน จาก 78 คน 
(ข้อมูลจากศนร.-ไฟล์ข้อมลูตัวช้ีวดั UKPSF-Exit Exam-ศนร) 
 หมายเหตุ ส านักวิชาอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการ ดังนี ้
- ส. สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ทดลองจดัสอบ 156 ผ่าน 54 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
คน (Exit  Exam) 
- ว. ทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่มีการจัดสอบ  
- ว. สัตวแพทยศาสตร์ ยังไมม่ีการจัดสอบ  
(ข้อมูลจากส านักวิชา-ในระบบ) 

WU3-2-10 ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit Exam ของ
หลักสตูรที่ด าเนินการ 
(ไม่ประเมินผลในรอบปีนีเ้นื่องจากอยู่ระหว่างการจัด
เตรียมการสอบ Exit Exam ในป ี2563) 

ร้อยละ 90 n/a n/a ส านักวิชาอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดท าข้อสอบและ
ทดลองจัดสอบ Exit  Exam ให้กับนศ. ดังนี้ 
- ส.ศิลปศาสตร์ สอบ 93 คน ผ่าน 88 คน (การสอบ HSK ภาษาจนี) 
- ส.รัฐศาสตร์ ฯ สอบ 184 คน ผา่น 12 คน  
- ส.การจัดการ สอบ 127 คน ผ่าน 113 คน 
(ข้อมูลจากส านักวิชา-ในระบบ) 

WU3-2-11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน 
CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 
คะแนนข้ึนไป     

ร้อยละ N/A ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

WU3-2-12 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ    
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)  

ร้อยละ N/A ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

 
WU3-2-13 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

ร้อยละ N/A ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-3-14 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  

คะแนนเฉลีย่ 4.01 3.93 98.00 1. คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เท่ากับ 
3.93 = 275/70 
2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านสาระของรายวิชาใน
หลักสตูรของทุกหลักสูตร ในปีประเมินเท่ากับ 275 คะแนน 
3. หลักสูตรที่ไดร้ับการประเมินทัง้หมด 70 หลักสูตร 
หมายเหตุ มี 3 หลักสตูร ท่ีไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ คือ 1)ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
สาขาเอเชียศึกษา 3) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและ
เครื่องส าอาง 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-15 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการ
วางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

คะแนนเฉลีย่ 4.01 3.90 97.26 1. คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เท่ากับ 3.90 = 265/68 
2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านด้านการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจดัการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร ในปีประเมนิเท่ากับ 
265 คะแนน 
3. หลักสูตรที่ไดร้ับการประเมินทัง้หมด 68 หลักสูตร 
หมายเหตุ มี 5 หลักสตูร ท่ีไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ ได้แก่ 1) ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์หลกัสูตรนานาชาติ 2) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 3) ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาภมูิสถาปตัยกรรม  (หลักสตูร 5ปี) 4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 5) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-16 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการ
ประเมินผู้เรียน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.83 95.51 1. คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน เท่ากับ 3.83 = 
264/69 
2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านการประเมินผูเ้รยีนของ
ทุกหลักสูตร ในปีประเมินเท่ากับ 264 คะแนน 
3. หลักสูตรที่ไดร้ับการประเมินทัง้หมด 69 หลักสูตร  
หมายเหตุ มี 4 หลักสตูรทีไ่ม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ ได้แก่ 1) ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ หลักสตูรนานาชาติ 2) ภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5ปี) 3) 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 4) ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์หลกัสูตรนานาชาต ิ
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-3-17 จ านวนสถานประกอบการในระดับชาติ แห่ง 1,100 1,434 130.36 ปีงบประมาณ 2562 ประกอบดว้ย 3 ภาคการศึกษา ขณะนีม้ีผลการ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  ด าเนินงาน ดังนี ้

1.ภาคการศึกษาที่ 2/2561 สถานประกอบการ 708 แห่ง เป็นสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ 14 แห่ง 
2.ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สถานประกอบการ 404 แห่ง เป็นสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ 15 แห่ง 
3.ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สถานประกอบการ 322 แห่ง เป็นสถาน
ประกอบการในต่างประเทศจ านวน 4 แห่ง (รายงานไตรมาส 4) 
รวมจ านวนสถานประกอบการ 1,434 แห่ง 
(ข้อมูลจากศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ) 

WU3-3-18 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด  

ร้อยละ 100 98.73 98.73 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
รวมทั้งสิ้น 3,432 คน  จากจ านวนนักศึกษาตามแผนการจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานของหลักสูตรทีด่ าเนินการทั้งหมด 3,476 คน 
ประกอบด้วย 
 - สหกิจศึกษา จ านวน 2,086 คน จากแผน 2,130 คน 
 - ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ จ านวน 358 คนจากแผน 358 คน 
 - ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 273 คนจากแผน 273 คน 
 - ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 195 คนจากแผน 195 คน 
 - ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 287 คนจากแผน 287 คน 
 - ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 190 คน จากแผน 190 คน 
 - ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  43 คน จากแผน 43 คน 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน = (3,432/3,476)*100 = 98.73 
(ข้อมูลจากศูนยส์หกิจศึกษาฯ และส านักวิชาที่เกี่ยวข้อง-ในระบบ) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-4-19 ร้อยละของอาจารยท์ี่ผ่านการอบรม Pre-
UKPSF/ UKPSF ต่อจ านวนอาจารย์ที่ก าหนดให้เข้ารับ
การอบรมในปีประเมิน  

ร้อยละ 95 92.21 97.06 1. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF/Pre-UKPSF/Pre-UKPSF Self 
Study ในปีงบประมาณ 2562  มีจ านวนท้ังสิ้น 225 คน จากที่ก าหนดให้เข้า



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 รับการอบรมในปีประเมินจ านวน 244 คน ประกอบด้วย  

 Pre-UKPSF รุ่น 3 จ านวน 134 คน (ผ่านหมด) 

 Pre-UKPSF รุ่น 4 จ านวน 43 คน (ผ่านหมด) 

 Pre-UKPSF Self Study ผ่านจ านวน 48 คน จากผู้เข้าร่วม 67 คน 
2. ร้อยละของอาจารย์ทีผ่่านการอบรม Pre-UKPSF/UKPSF เท่ากับ 
(225/244)*100 = 92.21 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน-ไฟล์ข้อมูลตัวช้ีวัด (UKPSF-
ExitExam)) 

WU3-4-20 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้   

คะแนนเฉลีย่ 4.01 4.03 100.5 1. คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เท่ากบั 4.03 
= 294/73 
2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของทุกหลักสูตร ในปีประเมินเท่ากับ 294 จากหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 73 หลักสตูร  
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-1-1 คะแนนเฉลี่ยคณุภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คะแนนเฉลีย่ 4.25 4.37 102.82 1.คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เท่ากับ 4.37 คะแนน = 7,709/1,763 
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต = 7,709 คะแนน 
3. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด = 1,763 คน 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน passport 
ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ N/A ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากเริ่มใช้ตั้งแต่นักศึกษารหัส 60 
ทีจ่ะผ่านเกณฑต์ามเงื่อนไขในปีงบประมาณ 2564 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมคะแนนสะสม เพื่อแจ้งนักศึกษา ภายในสิ้นภาค
การศึกษาท่ี 2/2562 

WU4-1-3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีท าผิดระเบียบของ ไม่เกิน 10 0.19 98.1 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เท่ากับ (15*



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยั  ร้อยละ 100)/7,857 = ร้อยละ 0.19  

2. จ านวนนักศึกษากระท าผิดวินัย 15 คน  
- ลักทรัพย์ 4 คน  
- ท าร้ายร่างกาย 2 คน  
- มั่วสุม 5 คน  
- สารเสพติด 2 คน  
- ปลอมเอกสาร 1 คน  
- ละเมิด(แอบถ่าย) 1 คน  

(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 
3. จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 7,857 คน  
(จากไฟล์ –นศ.ท้ังหมด62) 

WU4-1-4 จ านวนผลงาน/รางวลัของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ         

ช้ินงาน 35 66 188.57 
 

ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปน็ท่ียอมรับในระดับชาตแิละ
นานาชาติ จ านวน 66 รางวัล/ช้ินงาน ดังนี ้
1. ส่วนกิจการนักศึกษา  4 รางวัล ได้แก ่

1. ชนะเลศิการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี่ สนาม 1 ระหว่างวันท่ี 15-21 มกราคม 
2562 ณ สนามจักรยานครอสคันทรี จังหวัดเชียงราย  

2. นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง  
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน 
     3. รางวัลThe Best Artistic Dance ในงานIMT-GT VARSITY 
CARNIVAL ครั้งท่ี 21 
     4. รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี ครั้งท่ี ๑๘  

     2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  2 รางวัล ได้แก่ 
1. นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองดีเด่นระดับชาติประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 10 วนัท่ี 6 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 2. นายคณณฏัฐ์ เคนไชยวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองดีเด่นระดับชาติ ประเภทนวัตกรรมสห
กิจศึกษาดีเด่น ในงานวันสหกจิศึกษาไทย ครั้งท่ี 10 วันท่ี 6 มิถุนายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

     3. ส านักวิชา 57 รางวัล/ช้ินงาน  จ าแนกตามส านักวิชาได้ดังนี ้
ส านักวิชาการจัดการ 10 ช้ินงาน 
     -   สาขาวิชาการบัญชี 2 ช้ินงาน 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 ช้ินงาน 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 ช้ินงาน 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 6 ช้ินงาน  

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 5 รางวัล  
- รางวัลบทความยอดเยี่ยมจากการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า

ด้านประวตัิศาสตร์และอาณาบรเิวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี
ระดับประเทศ เมื่อ 19 เมย. 2562 ณ ม.ทักษิณ  

- รางวัลชมเชยการประกวดรางวัลลกูโลกสเีขียว ประจ าปี 2562 จาก
สถาบันลูกโลกสีเขียว  

- รางวัลชมเชยจากการประชันกลอนสดรางวลัโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

- รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการร้องเพลงภาษาจีน การเขียน
พู่กันจีน สถาบันขงจื้อ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

- ชนะรางวัล 50 เรื่องสดุท้าย จาก 620 ในการประกวดเรื่องสั้น 25 
บรรทัดหักมุม จัดโดยบริษัท แอร์โรว์ มัลตมิีเดยี จ ากัด 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์– รางวัล (นศ.ผ่านการคัดเลือกระดับภาค
ตัวแทนลงแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีระดับประเทศ) 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 31 ผลงาน/รางวัล (26 ผลงาน และ 5 รางวัล)  

- ผลงาน 26 ผลงาน 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ICNA 1 ผลงาน 
PACCON 4 ผลงาน (ก.พ. 62) 
IC4IR2019 (มี.ค. 62) 
AMM 3 ผลงาน (พ.ค. 62) 
DPST Con 14 ผลงาน (มิ.ย. 62) 
NGC2019 1 ผลงาน (มิ.ย. 62) 
SPC2019 2 ผลงาน (มิ.ย. 62) 

- รางวัล 5 รางวลั  
 - ชนะเลิศ Thailand Inventor’s Day 2019 2 รางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทค าขวัญรณรงค์พิทักษ์โลก 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมสรา้งสรรค์รณรงค์พิทักษ์
โลกจากวัสดุใช้แล้ว 
- รางวัลน าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม การประชมุ
วิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 1 รางวัล 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
- รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุน่

ใหม”่ ประจ าปี 2562 ระดับอดุมศึกษา 2 รางวัล 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร  1 รางวัล 

- เหรียญรางวัลการศึกษาดเีด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวจิัยทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 รางวัล 
- ชนะประกวดแบบ SCG Living Outdoor ช่ือผลงาน นั่งๆ นอนๆ 

(Nung Nung Non Non) โดย นายวิศิษฎ์ ขอพิมาย ช้ันปีท่ี 4 สาขา
สถาปัตยกรรม 

- รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  2 รางวัล 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
- รางวัลชมเชย การประกวดวดิีโอคลิป หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ FOOD 

WASTE” และผลงานได้เผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ ของ CPRAM 2) 
- นักศึกษาหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ ( น.ส.ธัญญา พันธ์เมธาฤทธิ์) 

ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อ 24 ตุลาคม 2561 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2019  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการให้ค าปรึกษาทาง
เภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย 

- รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะการตอบค าถามทางเภสัชกรรม 
(Pharmacy quiz) 

- รางวัลชมเชยการประกวดน าเสนอผลงานทางวิชาการ (Project 
contest) สาขาเภสัชอุตสาหการ 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 ช้ินงาน 
- “ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” ในกิจกรรม G2B 

Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสรา้งธุรกิจเทคโนโลยี 
(Graduate to Business: G2B) โดย ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - รางวัล 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 รางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation การประชุมระดับชาติ มหกรรม
คุณภาพประจ าปี 2562 กรมสุขภาพจิต รพ.สวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 
5-6 สิงหาคม 2562 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ - รางวัล 
ว.นานาชาติ 2 รางวัล 
   -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบไอเดีย ""Walailak Hackathon 

2019" 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
   -  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขง่ขัน Startup Thailand League 

2019 (ภาคใต้) เข้าร่วมรอบประเทศ 
(ช้อมูลจาก e-budget) 

WU4-1-5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 

 ร้อยละ 100 158.89 158.89 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  เท่ากับ 
(28.6*100)/18 = ร้อยละ 158.89 
2. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีประเมินเท่ากับ 28.6 คะแนน จาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดในปีประเมิน 18 คน 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-1-6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
ตรงสาขา   

ร้อยละ 90 96.89 107.65 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา เท่ากับ (1,400*
100)/1,445 = ร้อยละ 96.88 
2. จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 1,400 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า
ทั้งหมด 1,445 คน 
(ข้อมูลจากการส ารวจโดยส่วนแผนงานฯ) 

WU4-1-7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรา้งงานด้วย
ตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 90 97.37 108.18 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ (1 ,445*
100)/1,484 = ร้อยละ 97.37 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาขีพอิสระหรือ
สามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 1,445 คน (ไม่
รวมศึกษาต่อ 35 คน) จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 
1,484 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ 35 คน) 
(ข้อมูลจากการส ารวจโดยส่วนแผนงานฯ) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU4-1-8 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียต่อรุ่น (พ้น
สภาพจากผลการเรียน)  

ร้อยละ 5 2.15 157 1. ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) เท่ากับ 
(49*100)/2,277 = ร้อยละ 2.15 
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย (ทุกหลักสูตร) ที่พ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษาหรือลาออกด้วยสาเหตุมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 49 คน  
3. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,277 คน (ใช้จ านวนนศ.
ใหม่ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 ในการวัดอัตราการสูญเสีย)  
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU4-1-9 คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านผลที่
เกิดกับนักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 3.17 79.05 1. คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา เท่ากับ 3.17 = 
219/69 
2. ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านผลที่เกิดกับนักศกึษาของ
ทุกหลักสูตร เท่ากับ 219 คะแนน 
3. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 69 หลักสตูร 
หมายเหตุ  

- มี 4 หลักสูตร ที่ไม่มีการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ ได้แก่ 1) ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ หลักสตูรนานาชาติ 2)ภมูิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5ปี) 
3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวศิวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 4) 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตรห์ลักสูตรนานาชาติ 

- มี 6 หลักสูตร ที่ได้ 2 คะแนน ไดแ้ก่ 1) สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาการออกแบบอตุสาหกรรมผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ และบรรจุ
ภัณฑ2์) วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ 4) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 5) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา
วิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 6) รัฐศาสตรบณัฑิต 

- มี 45 หลักสตูร ได้ 3 คะแนน  และมี 18 หลักสตูร ได้ 4 คะแนน 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-2-10 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 90 87.4 97.11 1. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ 
(4.37*100)/5 = ร้อยละ 87.4 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนายจ้าง ในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 
4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(ข้อมูลจากการส ารวจโดยส่วนแผนงานฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 3   มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-3-11 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา    

โครงการ/
กิจกรรม  

250 440 176.0 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา มีจ านวน 440 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและ
ทางสังคมจ านวน 193 โครงการ/กิจกรรม 
2. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้นักศึกษา 3 กิจกรรม  
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 โครงการ (ตามไฟล์แนบ) 
4. ส านักวิชา ได้จัดกิจกรรมจ านวน 217 โครงการ ดังนี ้
- ส.การจัดการ จ านวน 18 โครงการ (ไม่นับรวมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
- ส.วิทยาศาสตร์ 14 โครงการ 
- ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 10 กิจกรรม (โครงการเสรมิสร้างบัณฑิต คน
เก่ง คนดี และมีความสุขของส านกัวิชา) 
- ส.พยาบาลศาสตร์ 22 โครงการ (ตามไฟล์แนบในระบบ) 
- ส.เภสัชศาสตร์ 5 โครงการ ได้แก่ ประกวดแข่งขันทักษะทางเภสัชศาสตร์ 
และโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคม 4 กิจกรรม 
- ส.สหเวชศาสตร์ จดักิจกรรมเสรมิหลักสตูร 13 กิจกรรม 
- ส.ศิลปศาสตร์ จดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร 36 กิจกรรมและโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอีก 2 โครงการ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
- ส.รฐัศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 59 กิจกรรม 
- ส.สารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิชาการ และจัดอบรมเพื่อพฒันา
วิชาการแก่นักศึกษา 17 กิจกรรม 

-  ส.เทคโนโลยีการเกษตร จัดกจิกรรม 5 กิจกรรม 
-  ส.วิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
-  ส.สาธารณสขุศาสตร์ จดักิจกรรม 4 กิจกรรม 
-  วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม (ไม่นับกิจกรรมต้อนรบันศ. 
และ farewell party) 

- บัณฑิตวิทยาลัย 3 โครงการ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทาง
วิชาการ ระดับบณัฑติศึกษา ตามโมเดลยุโรป โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเพื่อการสอบ TOEFL ITP 
และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา) 

(ข้อมูลจาก e-budget) 
WU4-3-12 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

คะแนน 
เฉลี่ย 

4.01 4.01 100 ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาของทุกหลักสูตรในปีประเมินเท่ากับ 273 
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนเฉลีย่ในตัวบ่งช้ีนี้ใช้ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 จาก 68 หลักสตูร ในตัวบ่งช้ี 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-4-13 คะแนนเฉลีย่ผลการด าเนินงานด้านการ
รับนักศึกษา  

คะแนนเฉลีย่ 4.01 3.69 92.02 ผลรวมคะแนนผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีด้านการรับนักศึกษาของทุก
หลักสตูรในปีประเมินเท่ากับ 229 จากจ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมินใน
ปีประเมิน 62 หลักสูตร 
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU4-4-14 ร้อยละของนักเรยีนจากโรงเรียนท่ีมี ร้อยละ 23 43.38 188.61 1. ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีช่ือเสียงเข้าศึกษาต่อ เท่ากับ (760*
100)/1,752 = ร้อยละ 43.38 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ช่ือเสียงเข้าศึกษาต่อ 2. จ านวนนักศึกษาใหม่ที่มาจาก 500 โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ ในปี

การศึกษา 2561 จ านวน 760 คน 
3. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรีทั้งหมด 1,752 คน 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การก าจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ า การขนส่ง และการให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 
ด้านของ UI GreenMetric  

ได้รับการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลยั
สีเขียว  

1 ใน 
20 

อันดับ
ของ

ประเทศ 

อันดับที่ 19 
ของประเทศ 
(ผลลา่สดุ 
ปี 2018) 

100 - ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวปี 2018 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับการจัดอันอับที่ 378 ของโลก และ ล าดับท่ี 19 ของประเทศไทย 
- การจัดอันดับปี 2019 อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
และส่งข้อมูลในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้ด าเนินการ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อก าหนดกลยุทย์
มาตรการในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละด้าน 6 ด้านรวมทั้งคณะอนุกรรมการด้าน
การมีส่วนร่วม 1 ชุด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์มาตรการไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
หน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร 
3. ออกแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น 
4.การจัดฝึกอบรมและน าไปปฏิบัติ ให้กับตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลด้าน
เว็บไซต์  
 (ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 80 99 123.75 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิงสนับสนุนการใช้
ชีวิตในมวล. เท่ากับ 3.96 จากคะแนนเต็ม 4 คิดเป็นร้อยละ 99 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 80 78.03 97.54 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 
เท่ากับ 78.03 = (2,138/2,740)*100 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
2. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตใน
มวล. = 2,138 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,740 คะแนน  
หมายเหตุ ข้อมูลจากคณะกรรมการ 5ส ซึ่งไดส้อบถาม "ความพึงพอใจใน
ภาพรวม ต่อสภาพแวดล้อม ของส านักวิชา อาคารเรียน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีความเปน็ระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มากน้อยอย่างไร"  
มีผู้ตอบแบบประเมิน 548 คน โดยคิดเป็นระดับ 
ความพึงพอใจมากที่สุด 27.4% 
พอใจมาก 42.9% 
ปานกลาง 23.7% 
ไม่พอใจ 4.6% 
ไม่พอใจมาก 1.5% 
(ข้อมูลจาก อ.วาริท เจาะจิตต์-ประธานคณะกรรมการ 5ส เนื่องจากปนีี้ทาง
ทมอ.ไม่มีการเก็บข้อมูล happinometer – ไฟล์ประกอบ WU 5-2-3 ร้อย
ละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-3-4 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
เปรียบเทยีบกับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น
5.41 

 1. จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไปในปี 2561 เปรียบเทียบกับจ านวน
หน่วยพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไปในปี 2562 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 657,145.34 
หน่วย 

2. จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไปในปี 2561 เท่ากับ 
12,141,278.59 kWh  

3. จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไปในปี 2562= 12,798,423.93 
kWh 

4. ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่นมา 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 
หมายเหตุ มีจ านวนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าปีประเมินเนื่องจากมีการ
ใช้งานห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการเพิ่มขึ้น 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว-ไฟล์สรุปผลค่าไฟฟ้า-ม.สเีขียว) 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรายรอบ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-4-5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ร้อยละ  80 99.71 124.64 1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับ 99.71 = (4,068/4,080)*100 
2. นักศึกษาที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จ านวน 4,068 คน กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย 

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าประหยัดพลังงาน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจ านวน 68 คนจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 
คน 

2.2 โครงการ Save Energy Dorm 2018 ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 61 - 
31 มี.ค. 62 ที่หอพักนักศึกษาทุกหอ มีนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทั้งสิ้น 
4,000 คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,000 คน 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด 4,080 คน 
 (ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา-ในระบบ e-budget) 

WU5-4-6 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 100 125 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับ (85*100)/85 = 100 
2. บุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จ านวน 85 คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 85 คน 
3. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลาการภายในหน่วยงานในวันที่ 
27 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 85 คนจาก 39 หน่วยงานที่เข้า
ร่วม ผลการจัดกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจและรู้จักการประหยัด
พลังงานมากยิ่งขึ้น ได้รับความสนุกสนานและสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานในการท างาน



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ของแต่ละหน่วยงานได้ 
(ข้อมูลจาก คก.มหาวิทยาลัยสีเขียว) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1 มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-1-1 จ านวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกเพื่อวิจัย
และบริการวิชาการแกส่ังคม       

ล้านบาท 150 269.18 179.45 1.จ านวนเงินทุนภายนอกปีงบประมาณ 2562 จ านวน 269.18 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 86.45 ล้านบาท (ข้อมูลจาก e-budget) 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 18.73 ล้านบาท (ข้อมูลจาก e-budget) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 36.08  ล้านบาท (ข้อมูลจากไฟล์แนบ) 
ศูนย์บริการวิชาการ 127.92 ล้านบาท (ข้อมูลจาก e-budget) 

WU6-1-2 จ านวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ท า
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก   

เรื่อง 350 302 86.29 ผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ท าร่วมกับเครือข่ายภายนอก จ านวน 302 
เรื่อง ดังนี ้
1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 104 เรื่อง โดยเป็นผลงานวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จที่ท าร่วมกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก จ านวน 18 โครงการ และเป็น
ผลงานตีพิมพ์(ระดับนานาชาติ) ที่ท าร่วมกับบุคคลภายนอก จ านวน 86 
เรื่อง 
2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จ านวน 101 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จที่ท าร่วมกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก จ านวน 7 เรื่อง และเป็นผลงาน
ตีพิมพ(์ระดับนานาชาติ) ท่ีท าร่วมกับบุคคลภายนอก จ านวน 94 เรื่อง 
3. ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 24 เรื่อง  
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 73 เรื่อง (ข้อมูลจากไฟล์       
แนบ) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-1-3 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  

ร้อยละ 96 98.57 102.68 1. ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการ
พัฒนาให้มวล. เท่ากับ (69*100)/70 = ร้อยละ 98.57 
2. MOU ที่ active ประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล. จ านวน 
69 ฉบับ จากทั้งหมด 70 ฉบับ (ส านักวิชาที่ยังไม่มี MOU คือ ส านักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
(ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ-ในระบบ e-budget) 

เป้าประสงค์ที่  2 มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-2-4 จ านวนประชาชนท่ีเขา้ถึงหลักสูตร/แหล่ง
เรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน 100,000 413,459 413.46 ศูนย์บริการวิชาการ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จ านวน 150,732 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน ได้แก่  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จ านวน 249,618 ครั้ง  
อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้ให้บริการเรือนพักรับรองรวมทั้งการลานกางเต็นท์ 

รวมถึงเข้าถึงแหล่งเรยีนรู้ จ านวน 13,109 คน  
(ข้อมูลจาก e-budget) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-2-5 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และเครือข่ายอดุมศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ี
มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย การเรยีนการสอน 
และอื่นๆ  

แห่ง 210 846 402.86 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย 
จ านวน 81 หน่วยงาน 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย 
จ านวน 3 หน่วยงาน 
ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 636 หน่วยงาน 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 เครือข่าย 
ศูนย์กิจการนานาชาติ มีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ที่ได้มีการลงนาม MOU รวม 70 ฉบับ/หน่วยงาน 
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 52 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ กว่า 90% ที่ร่วมพัฒนางานวิจัย (ข้อมูลจากไฟล์แนบ) 
สรุป มีจ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน
และอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 846 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-3-6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 7 140 จัดกิจกรรม 7 โครงการ ได้แก่  
1. จัดประชุมใหญส่ามญัคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าในวาระการเลือกตั้ง
สมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่  
2. กิจกรรมพบปะศิษยเ์ก่าและเยีย่มเยียนน้องนักกีฬา มวล. ในโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏภเูก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 
3. โครงการ “ศิษย์เก่าสานสมัพันธ์ กิจกรรมวันลอยกระทง” โดยมกีิจกรรม
ศิษย์เก่า Like and Share 
4. ประชุมสมาคมศิษย์เกา่ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างคณะกรรมการชุดที่หมด
วาระ และชุดปัจจุบัน เพื่อส่งมอบและวางแผนการท างานของสมาคมฯ  
5. ร่วมมือกับศิษย์เก่าท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยในการจัดคอนเสรติศึกษิต
ตุลาคม 2561 
6. ศิษย์แสดม่วง จิตอาสารวมใจท าความดีด้วยหัวใจ 
7. โครงการศิษย์เก่ารางวัลนักศึกษาพระราชทาน คนบันดาลใจ 
 (ข้อมูลจาก กนศ.-e-budget) 

WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด   

ร้อยละ 3 5.21 173.67 1. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 
(432*100)/8,284 = 5.21  
2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 8,284 คน (จากไฟล์นศ.ท้ังหมด2562) 
3. ศูนย์กิจการนานาชาติ จ านวน 428 คน ประกอบด้วย นักศึกษา
แลกเปลี่ยนแบบ In-bound ร่วมกับส านักวิชา 234 คน และ out-bound 
194 คน 
4. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 4 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University 
Technology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย มาปฏิบัติงานที่สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 3 เดือน (17 เมษายน – 17 มิถุนายน 
2562) 
(ข้อมูลจาก-ในระบบ e-budget) 

WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
แลกเปลีย่นต่อจ านวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด  

ร้อยละ 
 

10 10.82 108.2 1. ร้อยละอาจารย์และบุคลากรแลกเปลีย่น เท่ากับ  (155*100)/1,433 
= 10.82  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
2. พนักงานท้ังหมด ณ 1 ตุลาคม 2562 มจี านวน 1,433 คน (พนง.
ทั้งหมด  2,075 – อ.ลาศึกษาต่อ 62 คน - พนักงานวิสาหกิจ 70 คน - 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 510 คน) 
3. ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนมวล. จ านวน 28 คณะ 102 คน จาก 13 
ประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลยี รัสเซีย จีน นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 
แคนาดา อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเชีย มาเลเซีย และ ไทย 
(ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ-ในระบบ e-budget) 
4. อุทยานวทิยาศาสตรฯ์ จ านวน 53 คน (ข้อมูลจากไฟล์แนบ) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-4-9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก  

โครงการ/
กิจกรรม 

170 544 320 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก  จ านวน 544 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ านวน  
4 โครงการ ได้แก่  
1. จัดงานวันสหกิจศึกษาสมัพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนบน วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไทยบุรี  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศกึษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศรุ่นที่ 7 วันท่ี 
28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช  
3. จัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 ระหว่างวันท่ี 6-8 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 
4. จัดโครงการยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรเพื่อความพร้อม
ในการเข้าสู่ EEC วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  จ านวน 29 โครงการ  (ข้อมูลใน e-budget) 
สถาบันวิจัยวิทยาการสขุภาพ 5 โครงการ ได้แก ่
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในพ้ืนท่ีภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2562 โดยสถาบันวิจยัวิทยาการสุขภาพ และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสขุภาพและการแพทย์ ม.วลยัลักษณ์ จัด
ร่วมกับสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

     



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งท่ี 4 และผลกระทบ เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 
3.โครงการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 
2562 กลุ่มเปา้หมายจะเป็นคณาจารย์ภายในมวล.และภายนอกมวล. 
4. จัด Workshop การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย เมื่อ
วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 รว่มกับส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และหอการคา้ 
นครศรีธรรมราช 
5.จัดโครงการ System atic review วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2562  
(ข้อมูลใน e-budget) 

     ศูนย์บริการวิชาการ จ านวน 415 โครงการ อาทิ โครงการที่ปรึกษาจัดท า
รายงานการศึกษาโครงการใหเ้อกชนลงทุนก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการขยะมลู
ฝอย เทศบาลเมืองพังงา โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 21 ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
โครงการที่ปรึกษาและกจิกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน มูลนิธิ
เตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัทกลุม่เซ็นทรัล จ ากัด โครงการจ้างท่ีปรึกษาส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครศรีธรรมราช  โครงการความรว่มมือศูนย์ประสานงานเพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ข้อมูลใน e-
budget) 

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78 โครงการ (จากไฟล์แนบ) 

     ส่วนกิจการนักศกึษา 8 โครงการ (ข้อมูลใน e-budget) 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 5 โครงการ (ข้อมูลใน e-budget) 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแข่งขันได้   



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-1-1 ร้อยละของเงินงบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวม
งบลงทุน) ที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5.08 101.6 1. จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบลงทุน)ที่ได้รับจัดสรรในปี 
2562 – จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน(ไมรวมงบลงทุน) ท่ีได้รับจัดสรรใน
ปี 2561 เท่ากับ 798.5221 - 759.8970 = 38.6251 ล้านบาท 
1. ร้อยละของเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา เท่ากับ  (38.6251*100)/ 759.8970 = 5.08 
3. ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 759.8970 ล้านบาท 
เป็นงบบุคลากร 610.6858 ล้านบาท งบด าเนินงาน 88.2963 ล้านบาท 
งบอุดหนุน 60.9149 ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน 496.6165 ล้านบาท) 
4. ปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 798.5221 ล้านบาท 
เป็นงบบุคลากร 657.532 ล้านบาท งบด าเนินงาน 95.0925 ล้านบาท 
งบอุดหนุน 45.8976 ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน 1,095.133 ล้านบาท) 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ- e-budget)  

WU7-1-2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบ
ครุภณัฑ์ที่ได้รับจดัสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 90 98.96 109.95 1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครภุัณฑ์ท่ีไดร้ับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เท่ากับ 98.96= 
(1,083,736,259/1,095,133,000)*100 
2. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภณัฑ์ที่มผีลการใช้จ่ายแล้ว 
1,083,736,259 บาท 

3. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภณัฑ์ที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด
1,095,133,000 บาท 

(ข้อมูลจากส่วนพสัดุ - e-budget) 
WU7-1-3 ร้อยละของเงินรายไดม้หาวิทยาลยัที่เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 5 6.01 120.2 1. จ านวนเงินรายได้ที่ได้รับในปีประเมิน – จ านวนเงินรายได้ที่ได้รับในปีก่อน
หน้าปีประเมิน = 661.387 – 623.886 = 37.501 ล้านบาท 
2. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เท่ากับ 
(37.501*100)/623.886 = 6.01 
3. จ านวนเงินรายได้ที่ได้รับในปี 2561 เท่ากับ 623.886 ล้านบาท  
4. จ านวนเงินรายได้ที่ได้รับในปี 2562 เท่ากับ 661.387 ล้านบาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เงินคก.ผลิตแพทย์เพิ่ม เงินหลักสูตรพิเศษและ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานวิสาหกิจ) 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ –ไฟล์รายรับ62-รายรับ61) 

WU7-1-4 ร้อยละของเงินรายไดม้หาวิทยาลยัที่เกิดขึ้น
จริงเทียบกับแผน 

ร้อยละ 80 99.4 124.25 1. จ านวนเงินรายไดต้ามแผนปี 2562 ตลอดทั้งปีเท่ากับ 2,990.458 
ล้านบาท 
2. จ านวนเงินรายได้ทีไ่ดร้ับในปี 2562 เท่ากับ 2,972.417 ล้านบาท 
(รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เทา่กับ 
(2,972.417 *100)/ 2,990.458 = 99.4 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ- ไฟล์ รายรับ62-รายรับ61) 

เป้าประสงค์ที่ 2  มีสินทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น 
WU7-2-5 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีย่ื่นจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

เรื่อง 15 28 186.67 อุทยานวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 28 เรื่อง อาทิ 
ผลงานไฮโดรเจลบ ารุงผิวจากสารสกัดจากฟักข้าวส าหรับทากลางคนื ที่ใส่
กระดาษ ท่ีใส่ของใช้ ท่ีวางแก้วน้ า นาฬิกาแขวนผนัง โคมไฟ เชิงเทียน 
กระจก กรอบรูป โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งรถเที่ยวเปลา่ในรปูแบบ 
web-based service ชุดอุปกรณผ์ลิตไบโอดีเซลส าหรับช่วยในการกวนผสม 
(ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ-e-budget) 

WU7-2-6 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  

ล้านบาท 3 3.19 106.33 มีมูลค่าเชิงพาณิชย์จาก 7 โครงการ รวมมลูค่าเท่ากับ 3,192,422.20 
บาท ได้แก่  

- ระบบท าความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพานล าเลียง
อย่างต่อเนื่อง  

- เครื่องพลาสมาแอคตเิวทในน้ าส าหรับการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมโครงการย่อยที่ 1  

- สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางส าหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ 
(สั่งผลติมัดยางพารา 40 เล่ม)  

- เครื่องต้นแบบการแยกสปอร์ของราจากเม็ดข้าวด้วยเทคโนโลยี
ไซโคลนและพลังงานไมโครเวฟ  

- ระบบควบคมุการอบไม้อัตโนมัติ (dry  wood)  
- วิสาหกิจศูนยผ์ลติและบริการชีวินทรีย์เกษตร  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
- เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา  

(ข้อมูลจากไฟล์แนบ-ตชว.ยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตรฯ์) 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-3-7 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 85 98 115.29 1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเท่ากับ 49*100/50 = 98.0 
2. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ร้อยละ 85) จ านวน 48 
หน่วยงาน จากจ านวนหน่วยงานทั้งหมด 50 หน่วยงาน(ไม่รวมส านัก
ผู้บริหาร) โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ 85 คือ
บัณฑิตวิทยาลัย (ร้อยละ 84.94)  
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ-ไฟล์จ่ายจริงปี62-แยกหน่วยงาน) 

WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย(ไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ) 

ร้อยละ 5 4.32 86.4 1. ร้อยละของรายได้จากการบรหิารสินทรัพยต์่องบเงินรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั(ไมร่วมเงินอุดหนุนจากรัฐ) เท่ากับ ร้อยละ 4.32 = (44.73 
*100)/1,036.425 
2. เงินรายได้จากผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
44.73 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา) 
3. จ านวนเงินรายได้ทีไ่ดร้ับในปี 2562 เท่ากับ 1,036.425 ล้านบาท (ไม่
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงาน-ไฟลร์ายรบั-62) 

WU7-3-9 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุเทียบกับดัชนี
เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานกับตัวแปรอ้าง อิง 
(Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน   

  >ดัชนี
เปรียบ 
เทียบ 

>ดัชนี
เปรียบเทยีบ 

100 ไตรมาส 1- 4 ปี 62 (เดือนต.ค. 61 - ก.ย. 62) มผีลตอบแทนการลงทุน
อัตราเฉลี่ย ร้อยละ 2.401 
ผลการด าเนินงานท้ัง 3 บลจ. สูงกว่าดัชนีเปรียบเทยีบ 
ผลการด าเนินงานกับตัวแปรอ้างองิ (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ
ตลาดทุน ดังนี ้
- บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั ร้อยละ 2.111 
- บลจ.กสิกรไทย จ ากัด ร้อยละ 2.545 
- บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ร้อยละ 2.548  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลจากส่วนการเงินและบัญชี-e-budget)  

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-4-10 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน
หรือร่วมทุนกับภายนอกที่สรา้งรายได้เพิม่ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 3 7 233.33 1.โครงการร่วมทุนพ้ืนท่ีพาณิชย์ดา้นหน้ามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
2.โครงการร้านอาหารริมน้ า ณ สวนวลัยลักษณ ์
3.โครงการหอพักบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
4.โครงการหอพักนักศึกษา ส านักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์และ
เภสัชศาสตร ์
5.โครงการ WU Community Center 
6.โครงการกัญชา เพื่อเป็นยารักษาโรค 
7.โครงการโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
(ข้อมูลจากศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-1-1 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์      คน 30,000 46,943 156.48 จ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ปีงบประมาณ  

2562 จ านวน 46,943 คน ดังนี ้
เดือนตุลาคม 4,188 คน  
เดือนพฤศจิกายน 2,911 คน  
เดือนธันวาคม 2,732 คน 
เดือนมกราคม 3,600 คน  
เดือนกุมภาพันธ์ 3,171 คน 
เดือนมีนาคม 3,854 คน 
เดือนเมษายน  4,030 คน 
เดือนพฤษภาคม 4,272 คน 
เดือนมิถุนายน 4,505 คน 
เดือนกรกฎาคม 4,903 คน 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เดือนสิงหาคม 4,421 คน 
เดือนกันยายน 4,356 คน 
(ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์-e-budget) 

WU8-1-2 จ านวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล/
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เรื่อง 5 34 680.0 ผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ที่ชุมชน ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคใต้ หรือภมูิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีจ านวน 34 โครงการ  
(ข้อมูลจากสถาบันวิจยัวิทยาการสขุภาพ-e-budget) 

WU8-1-3 จ านวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือ
จ านวนการให้บริการวิชาการทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

หลักสตูร/
โครงการ 

13 13 100.0 จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ประกอบด้วย 
1-2. หลักสตูร โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ (2 รุ่น) 
3. หลักสูตร การใช้ยา 
4. หลักสูตร การรักษาทางกายภาพบ าบัด 
5. หลักสูตร กลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรค
อ้วน) 
6. หลักสูตร การดูแลและให้ค าปรกึษาสุขภาพเบื้องต้น 
7. หลักสูตร การตรวจสารเคมีในรา่งกาย 
8. หลักสูตร การคัดกรองภาวะเสีย่งโลหิตจาง 
9. หลักสูตร สมุนไพรไล่ยุง 
10. หลักสตูร การบริหารจัดการการปลูกกญัชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 
11. หลักสตูร ภมูิปัญญาและองค์ความรู้การปลูกและต ารับยากญัชา 
12. หลักสตูร วลยัลักษณ์รักษส์ุขภาพ ผ่านสื่อวิทยรุายการ วลัยลักษณ์รักษ์
สุขภาพ 
13. หลักสตูร วลยัลักษณ์รักษส์ุขภาพ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ วลัยลักษณส์ู่
สังคม 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ –ไฟล์ WU8-1-3 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการ
ฝึกอบรม หรือจ านวนการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2  ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-2-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 80 86.0 107.5 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาล ศูนย์

การแพทย์มวล. เท่ากับ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 86 
(ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-3-5 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การแพทย์ได้ตามงวดงานท่ีไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 

ร้อยละ 90 96.67 107.41 1. โครงการก่อสรา้งศูนย์การแพทย์ มีความก้าวหน้า ดังนี ้
    - ผลงานแล้วเสรจ็สะสม 97.28% 
    - ผลการด าเนินงานตามแผน 99.94% 
    - ล่าช้ากว่าแผน 2.66% คิดเป็น 156 วัน 
2. งวดงานของโครงการก่อสร้างศนูย์การแพทย์ที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล จ านวน 30 งวดงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 29 งวดงาน 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 รวมเป็นงบประมาณทัง้สิ้น 1,839,616,275.45 
บาท 

 (ข้อมูลจากส่วนอาคารสถานท่ี) 
WU8-3-6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
การแพทย์ไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

ร้อยละ 100 100 100 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เท่ากับ (46*100)/46) = ร้อยละ 100 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่
ก าหนด ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 46 คน 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ท้ังหมด ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 
46 คน 
(ข้อมูลจากส านักวิชาแพทยศาสตร์) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-4-7 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รบั
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ร้อยละ 10 12.06 120.6 1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (38*100)/315 = รอ้ยละ 12.06 

2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ประกอบด้วย  



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
    - ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเต็มเวลาจ านวน  18  ราย (ส.สหเวช

ศาสตร์ 7 ราย ส.สาธารณสุชศาสตร์ 1 ราย ส.เภสัชศาสตร์ 7 ราย ส.
แพทยศาสตร์ 1 ราย และ ว.สัตวแพทยศาสตร์ฯ 2 ราย) 

    - ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทาง จ านวน  17  ราย 
   - ฝึกอบรมเป็นผู้มคีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ  

จ านวน  3  ราย 
(ข้อมูลจาก ทมอ. –ไฟล์อาจารย์ศกึษาต่อ-23กย62-ทมอ) 
3. จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์ท้ังหมด 315 คน ประกอบด้วย บุคลากร

สังกัดศูนย์การแพทย์ และอาจารยด์้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 (ข้อมูลจาก ทมอ.–ในระบบ e-budget) 

WU8-4-8 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ศูนย์ 5 6 120 สถาบันวิจัยวิทยาการสขุภาพ  ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 6 ศูนย์ คือ  

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครือ่งส าอาง 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัระบบสุขภาพและการแพทย ์
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัโรคเมลิออยโดลิส 
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบรกิารวิชาการโรคไข้เลือดออก 
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Innovation and Health Products 

(ข้อมูลจากศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรอืได้รับ 

รายการ/
รางวัล 

40 48 120 ส่วนกิจการนักศกึษา 41 รายการ/7 รางวัล ได้แก ่
1.รายการแข่งขันกีฬา 41 รายการ อาทิ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 46 รอบคัดเลอืก ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ จังหวัด
ภูเก็ต การแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 46 รอบ
มหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ีการ
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ประเภทเมาเท่นไบค์ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ครอสคันทรี สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี สนามที่ 2 
จังหวัดระนอง แข่งขันแบดมินตัน โครงการ ตีแบด-ท าบุญ 2018 ราม-ภูเก็ต 
การแข่งขันเดิน-วิ่ง Trail Trang Sport Series  การแข่งขันเดิน-วิ่ง มูลนิธิ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งท่ี 17 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาสีภายใน ม.
วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561 ประดู่เกมส์ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิง
ชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 
ประชาชน  
2.รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาได้รับ 7 รางวัล ได้แก่ 

   1.ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2526
ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี่ สนาม 1  
   2. ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562
ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี่ สนาม 2 
   3-4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 รางวัล ประเภทรุ่นทั่วไป การ
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ครอสคันทรี่ สนาม 2 
   5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ ประชาชน รุ่นมือ
เอสลบ 
   6. รองชนะเลิศอันดับ 2 มือ N(S-) การแข่งขัน Central Festival Hatyai 
Badminton Challenge Cup 2019 
   7. รองชนะเลิศอันดับ 2 มือ S การแข่งขัน Central Festival Hatyai 
Badminton Challenge Cup 2019 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา- e-budget) 

เป้าประสงค์ที่ 2   นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการ 

ร้อยละ 80 84.54 105.66 1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพรูปแบบต่างๆ เท่ากับ (4.227*100)/5 = 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
84.54 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 4.227 จาก
คะแนนเต็ม 5 
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจคิดจากการประเมิน 2 ด้านคือ 
  - ด้านสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการเท่ากับ 4.173 
  - ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์เท่ากับ 4.281 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU9-2-3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
เข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
 

ร้อยละ 80 70.50 88.13 1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติหลังเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 141 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการทั้งหมดเท่ากับ 200 
คน 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เท่ากับ (141*100)/200 = 70.50 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา-ไฟล์9-3-ผล bmi นศ.62) 

เป้าประสงค์ที่ 3    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-3-4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้
นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกฬีาเป็น  

โครงการ/
กิจกรรม 

20 23 115.0 จ านวน 23 โครงการ อาทิ การเตรียมทีมและฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล 
ฟุตบอลฟุตซอล เปตอง กรีฑา เทควันโด แบดมินตัน ปันจักสลีัต ยิงปืน 
ส าหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคดัเลือกและรอบมหกรรม 
การด าเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ อาทิ การสอนทักษะกีฬา
ว่ายน้ าแก่นักศึกษาและบคุลากรภายใน มวล. การฝึกทักษะเทนนิสส าหรับ
นักศึกษา บุคลากร ครั้งท่ี 1 การฝกึทักษะกีฬาแบดมินตันนักศึกษา การ
ฝึกสอนทักษะกีฬาว่ายน้ าข้ันพ้ืนฐาน การฝึกทักษะฟุตบอลหญ้าเทียมเยาวชน
อายุ 6 - 12 ปี การบริการวิชาการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะนักกีฬาว่ายน้ า
ภาคใต้และการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ าภาคใต้”  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา- e-budget) 

WU9-3-5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/ ร้อยละ 80 88.62 110.78 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด เท่ากับ 88.62 = (6,963*100)/7,857   
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
และสุขภาพ จ านวน 6,963 คน 
3. จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 7,857 คน  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

เป้าประสงค์ที่ 4    มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มีประสทิธิภาพและพร้อมใช้งาน   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-4-6 ร้อยละความพร้อมของอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ์รองรับการเรียนการสอน/ให้บริการด้านกีฬา
และสุขภาพ 

ร้อยละ 80 100 100 1. ร้อยละความพร้อมของอาคารสถานท่ีและอุปกรณร์องรับการเรยีนการ
สอน/ให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพ เท่ากับ ร้อยละ 100 = 
(13*100)/13 
2. จ านวนสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาทีร่องรับการเรียนการสอนหรือให้บริการ
ด้านกีฬาและสุขภาพท่ีสามารถใช้การได้ 13 ชนิด 
3. จ านวนสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาที่รองรับการเรียนการสอนหรือให้บริการ
ด้านกีฬาและสุขภาพท้ังหมด จ านวน 13 ชนิด 
จ านวนสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาที่รองรับการเรียนการสอนหรือให้บริการด้าน
กีฬาและสุขภาพสามารถใช้การไดท้ั้งหมดรวม ได้แก่  
1. สนามเทนนิส 8 สนาม 
2. สนามไดร์ฟกอล์ฟ 2 สนาม  
3. อาคารพลศึกษา 1 อาคาร 
4. อาคารกีฬาในร่ม 1 อาคาร 
5. สระว่ายน้ า 2 สระ 
6. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 2 สนาม 
7. สนามฟุตบอล 3 สนาม 
8. ลานกีฬาแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1 สนาม 
9. วัสดุอุปกรณ์กีฬา 20 รายการ 
10. ห้องประชุม 
11.ห้องพัก 
12. ฟิตเนส 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
13. สปาและซาว์น่า  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษาและศูนย์บริหารทรัพย์สิน- e-budget) 

หมายเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมายถึง ไม่ปรากฎข้อมูลที่ใช้ได้กับกรณี หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่รายงานผล ณ เวลาที่จัดท ารายงาน 
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