
 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ประจําปีงบประมาณ 2563 (ณ มีนาคม 2563) 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-1-1 จํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ Web of Science  
(ประเมินจาก review article และ research article 
ที่เป็นฉบับเต็ม) 

เรื่อง 350 111 
 

31.71 1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus และ ISI จํานวน 111 เรื่อง (เป็นผลงานวิจัยสาขา 
Sci&Tech 47 เรื่อง สาขา  Human & Social Sci 6  เรื่อง และสาขา 
Health Science จํานวน 58 เรื่อง) 
 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)   

WU 1-1-2 จํานวนการได้รับการอ้างอิงบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
(ประเมินจากการได้รับการอ้างอิงบทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ (รวมทุก Quartile) ในช่วง   3 ปี
ย้อนหลัง (CiteScore) โดยไม่นับการอ้างอิงตนเอง) 

ครั้ง 3.00 2.12 70.66 1. จํานวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 1,627 ครั้ง 
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 768 
เรื่อง 
(ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ) 

WU1-1-3 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาต่อยอด 
(ประเมินจากผลงานนวัตกรรมของอาจารย์จากงานวิจัย
ที่เอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนนําไปพัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และรวมถึงผลงานจากกจิกรรม 
Talent Mobility , บ่มเพาะธุรกิจ , การประกวด 
R2M) 

เรื่อง 30 12 40.00 จํานวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย 
1. โครงการการพัฒนาหัวฉีดและระบบป้อนยางพาราเส้นเพื่อใช้งานกับ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของรศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมีสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
2.โครงการระบบฐานข้อมูลยิมมวยไทยของประเทศไทย ของอาจารย์ ดร.ณิช
นันทน์ กิตติพัฒนบวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
3.โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาค ภาคใต้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง ของ
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ 
4. เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-ส่งข้อมูล และระบบ



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
แพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง ของรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์ 
5. เชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 ของ รศ.ดร.วาริน อินทนา สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
6. เครื่องอบแห้งสะตอ โดยการใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟความดันต่ํา ของ รศ.
ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
7. โครงการปืนยางสําหรับฝึก ของ ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สาํนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. โครงการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพา ของรศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. โครงการผลติภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ของรศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ 
11. โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกสุกของกล้วยหอมทองในการต้าน
อนุมูลอิสระและยับั้งเอนไซม์ในกระบวนสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ของรศ.ดร.
จิตรบรรจง ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ 
12. ฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในการต้านแบคทีเรียต่อสิว ของ
รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ 
(ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-2-4 จํานวนผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชน สังคม  
(ประเมินจากผลงานวิชาการหรือวิชาการรับใช้สังคมที่มี
หลักฐานรับรองจากผู้ใช้ประโยชน์) 

ผลงาน 20 29 145.00 จํานวน 29 ผลงานประกอบด้วย 
- โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน จํานวน 19 ผลงาน 
- ธนาคารปูม้า 1 ผลงาน 
- การยกระดับผลผลิตและการแปรรูปปลานิล 6 ผลงาน 
- การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย การสร้างต้นแบบตราสินค้า และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนวังอ่าง จํานวน 3 ผลงาน 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ) 
 

WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ผลจาก
ค่าเฉลี่ย) 

ร้อยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

WU 1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 95 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานัก  วิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
WU1-3-7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ผลงานวิจยั
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด  
(ประเมินผลงานจากเงื่อนไข   
1)  ใน 1 ชิ้นผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์ต้องมี
ส่วนร่วมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 %  
2) ผลงานที่อาจารย์มีส่วนร่วมมากกว่า 50 % ให้
นับเป็น 1  ชิ้นผลงาน  
 (คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 10) 

ร้อยละ 100 12.42 12.42 1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  
= (74/596)*100 = 12.42 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 74 คน ได้แก่ 
- ส.พยาบาลศาสตร์ 3 คน 
- ส.แพทยศาสตร์ 9 คน 
- ส.เภสัชศาสตร์ 10 คน 
- ส.สหเวชศาสตร์ 16 คน 
- ส.สาธารณสุขศาสตร์ 2 คน 
- ส.เทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
- ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ 9 คน 
- ส.วิทยาศาสตร์ 10 คน 
- ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ – คน (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
- ส.สารสนเทศศาสตร์ 3 คน 
- ส.การจัดการ 2 คน 
- ส.ศิลปศาสตร์ 1 คน 
- ส.พหุภาษาฯ 4 คน 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 

- ส.รัฐศาสตร์ฯ – คน (อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากวารสาร) 
- ว.นานาชาติ – คน (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วจํานวน 2 ชิ้น) 
- ว.ทันตแพทยศาสตร์ - คน 
- ว.สัตวแพทยศาสตร์ 1 คน 
(ข้อมูลจากสํานักวิชา/วิทยาลัย) 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเท่ากับ  
652 - 56 = 596 คน (* ไม่นับอาจารย์ลาศึกษาต่อ 56 คน)    
(ข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรทมอ. ณ 1 เมษายน 2563)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่  1  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-1-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
(ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 1) 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

WU 2-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา 
(ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 2) 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 
(ประเมินจากความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อการ
ให้บริการของ ศบศ. ศบส. กนศ.และ ศทท.ผ่าน 
application และความพึงพอใจที่บุคลากรมีต่อการ

 ร้อยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมวล. โดยทมอ.
รวบรวมข้อมูลในส่วนบุคลากร) 

 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU2-3-4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน  
(ประเมินโดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่ ทมอ.เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล) 

ร้อยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

      
 

WU2-3-5 ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์  
(ประเมินตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยใช้ผลจากปี
ก่อนหน้าปีประเมิน) 

 ไม่พบ

ข้อ 

สังเกตที่

มีนัยยะ

สําคัญ 

รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 
 

WU2-3-6 ร้อยละของตัวชี้ วัด ยุทธศาสตร์ที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  
(ประเมินจากตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการมวล. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 

WU2-3-7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ของมหาวิทยาลัย  
(ประเมินจาก 3 ด้าน คือ 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และ 3. การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน) 

ร้อยละ ...... รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีสมรรถนะการทํางานที่สูงขึ้น 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ 60 58.72 97.87 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 350 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 
596 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 56 คน) คิดเป็นร้อยละ 58.72  
(ข้อมูลจากฐานข้อมูลทมอ.ณ 1 เมย.63) 

WU2-4-9 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้อยละ 45 35.07 77.93 ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 209 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 
596 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 56 คน) คิดเป็นร้อยละ 35.07 
 (ข้อมูลจากฐานข้อมูลทมอ.ณ 1 เมย.63) 

WU2-4-10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ตําแหน่งงานสูงขึ้น 
(ปรับแก้คํานิยามตัวชี้วัด) 

 ร้อยละ 7  6.94 99.14 1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหน่งงานสูงขึ้นเท่ากับ 6.94 
คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้า
ฝ่ายระหว่างปี 2562 – 2563 จํานวน 49 คน จากบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ณ 1 เมษายน 2563 จํานวน 706 คน 
หมายเหตุ ปี 2563 มีพนักงานสายสนับสนุนที่ขอปรับเปลี่ยนตําแหน่ง ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การ
เปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย การตัดโอนตําแหน่ง และการยืมตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน 1 คน 
(ข้อมูลจากทมอ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-1-1 จํานวนหลักสูตร Reskill /Upskill /Non-
degree  
(ประเมินจากหลักสูตรมวล.ที่เปิดสอนให้กับนักเรียน/
นักศึกษาหรือบุคลากรภายในภายนอก ที่เป็น Module 
ในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ หรือการสะสมหน่วยกิตรายวิชาเพื่อใช้เทียบ
โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรของมวล. ฯลฯ) 

หลักสูตร 30 29 96.67 1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มีหลักสูตรพันธุ์ใหม่จํานวน 20 
หลักสูตร 
2. ศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หน่วยพัฒนา
ครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 หลักสูตร (โดย ส.วิทยาศาสตร์ ดําเนินการ 4 
หลักสูตร และ ส.ศิลปศาสตร์ ดําเนินการ 3 หลักสูตร) 2) หลักสูตรการ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT 1 หลักสูตร 3) 
หลักสูตร PCL ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1 หลักสูตร 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ศูนย์บริการวิชาการ) 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 

WU3-1-3 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติ ต่อจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด    

ร้อยละ 25 25.32 101.28 1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติ = (20*100)/79  เท่ากับ 25.32 
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 79 หลักสูตร  
3. มีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 20 หลักสูตร ได้แก่ 
    1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 
    2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
    3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
สุขภาพ  
    4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง 
    5. แพทยศาสตรบัณฑิต 
    6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
    7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
    8. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
    9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์  
    10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
    11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
    12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม  
    13. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
    14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  
    15. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพ   
พลายเชน  
    16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล  
    17. นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์  
    18. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
    19. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพระดับสากล 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
    20.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  
 (ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 2  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-2-4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลประเมินการสอน 
ไม่น้อยกว่า 4.00   
 (ประเมินจากอาจารย์ประจํา อาจารย์พิ เศษและ
นัก วิชาการหรือผู้ช่ วยสอน  โดยประเมิน  3  ภาค
การศึกษาต่อเนื่องในระบบไตรภาค หรือ 2 ภาค
การศึกษาต่อเนื่องในระบบทวิภาค และจากทุกรายวิชา
ในปีประเมินโดยไม่ใช้คะแนนเฉลี่ย)   
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 6) 

ร้อยละ 95 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 
 
 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-3-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบ UKPSF 
(ประเมินจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศ
อังกฤษ โดยยึดตามกรอบ 15 ตัวชี้วัด (Dimension) 
และดูจากมคอ.3 และผลประเมินของอาจารย์) 

ร้อยละ 100 69.66 69.66 1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF = 
2,177*100/3,125 = 69.66 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF จํานวน 
2,177 รายวิชา 
3. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 3,125 รายวิชา 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU3-3-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียน
แบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์  

ร้อยละ 100 47.75 47.75 1. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative 
Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ 985 วิชา 
2. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งหมด 2,063 วิชา 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment 
คิดเป็นร้อยละ 47.75  



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 

WU3-3-7 ร้อยละของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการระดับคุณภาพ (premium) ต่อ
จํานวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด  
 (ป ระ เมิ น จากสถานป ระกอบการภ าค รัฐและ
ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ (premium) โดยภาครัฐนับ
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นองค์กรระดับชาติ หรือ
เป็นที่ยอมรับในสาขาเฉพาะด้านนั้นๆ ส่วนภาคเอกชน
นับองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทข้าม
ชาติ /บริษัทในต่างประเทศ /บริษัทที่เป็นมืออาชีพ /
บริษัทที่มี good governance เป็นต้น) 

ร้อยละ 60 33.66 56.10 1. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจกศึกษาในสถานประกอบการระดับ
คุณภาพ (premium) รวมทั้งสิ้น 512 คน จากจํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติสห
กิจศึกษาทั้งหมด 1,521 คิดเป็นร้อยละ = (512/1,521)*100 = 33.66 
(ข้อมูลจากศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาทักษะความรู้ของอาจารย์ที่ได้มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์    

WU3-4-8 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม Pre-
UKPSF/ UKPSF ต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

ร้อยละ 100 95.81 95.81 1. จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF และ Pre-UKPSF จํานวน 571 
ประกอบด้วย  

 UKPSF รุ่น 1 จาํนวน 55 คน 

 Pre-UKPSF รุ่น 1 จํานวน 132 คน 

 Pre-UKPSF รุ่น 2 จํานวน 126 คน 

 Pre-UKPSF รุ่น 3 จํานวน 120 คน 

 Pre-UKPSF รุ่น 4 จํานวน 33 คน 

 Pre-UKPSF Self Study จํานวน 102 คน 

 Pre-UKPSF รุ่น 5 จํานวน 3 คน 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมอาจารย์ลาออก, ลาศึกษาต่อ, ผู้บริหาร 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม Pre-UKPSF/UKPSF เท่ากับ 
(571/596)*100 = 95.81 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU3-4-9 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ Fellowship 
ต่อจํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด 
(ประเมินจากอาจารย์ประจํา ไม่นับอาจารย์สัญญาจ้าง
และอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละ 90 69.71 77.46 1. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ Fellowship 122 คน 
2. จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด 175 คน 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ Fellowship ต่อจํานวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรม UKPSF ทั้งหมด = (122*100)/175 = 69.71 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

WU3-4-10 จํานวนอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 
UKPSF แต่ได้รับ Fellowship  
(ประเมินจากอาจารย์ประจํา และอาจารย์สัญญาจ้าง
ทั้งหมดที่สมัคร โดยเงื่อนไขอาจารย์ที่สมัครต้องมี
ประสบการณ์สอนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) 

คน 30 0 0.00 อาจารย์ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการเขียน applicaiton และอีกส่วนหนึ่งได้ยื่น 
application แล้ว รอผลการพิจารณาจาก Advance HE 
(ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-1-1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport 
ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ร้อยละ N/A ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากเริ่มใช้ตั้งแต่นักศึกษารหัส 60 
ที่จะผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขในปีงบประมาณ 2564 
 

WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

1 0.15 85.00 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เท่ากับ (11*
100)/7,560 = 0.15 
2. นักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและได้รับคําสัฎ่งลงโทษ มี
จํานวน 11 คน จําแนกเป็นละเมิด 4 ราย ลักทรัพย์ 5 ราย ฉ้อโกง 1 ราย 

และนําเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจาร 1 ราย  

3. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 7,560 คน  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU4-1-3 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 11)               

ชิ้นงาน 40 27 67.50 ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 27 รางวัล/ชิ้นงาน ดังนี้ 
1. ส่วนกิจการนักศึกษา  0 รางวัล  
2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  0 รางวัล 
3. สํานักวิชา 27 รางวัล/ชิ้นงาน  ดังนี้ 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
    - ส.เทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
    - ส.เภสัชศาสตร์ 1 รางวัล 
    - ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ 3 รางวัล 
    - ส.ศิลปศาสตร์ 7 รางวัล 
    - ส.สหเวชศาสตร์ 3 รางวัล 
    - ส.สารสนเทศศาสตร์ 4 รางวัล 
    - ส.วิทยาศาสตร์ 2 รางวัล 
    - ส.การจัดการ 5 รางวัล/ชิ้นงาน 

WU4-1-4 ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้น
สภาพจากผลการเรียน) 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนต่ํากว่า 2.00 ในปีการศึกษาก่อนหน้าปีประเมิน) 
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 12)               

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

2 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

WU4-1-5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 12)       

ร้อยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 

WU4-1-6 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 12)       

ร้อยละ 75 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-2-7 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

เป้าประสงค์ที่ 3   มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU4-3-8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลัก
ค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนา
ภาวะผู้นํา” 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 12 ) 

ร้อยละ 85 87.51 102.96 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่
สอดคล้องกับหลักค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะ
ผู้นํา” จํานวน 6,616 คน 
2. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 7,560 คน 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทาง
สังคมที่สอดคล้องกับหลักค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา 
พัฒนาภาวะผู้นํา” = (6,616*100)/7,560 = 87.51 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา (ตัวตั้ง)) 

WU4-3-9 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมความ
เป็นผู้ประกอบการ  
(ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี) 

คน 500 1,269 253.80 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการรวม 1,269 คน 
ประกอบด้วย 
1. ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 30 คน  
2. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์ จํานวน 60 คน  
3. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาสํานักวิชาการ
จัดการ จํานวน 58 คน  
4. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์ รอบที่ 2 จํานวน 65 คน  
5. กิจกรรม Startup Talk (สร้างแรงบันดาลใจการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ) 
จํานวน 860 คน  
6. กิจกรรมบรรยายแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และช่องทางในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ
นักศึกษารายวิชา Science and Business จํานวน 60 คน  
7. อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
จํานวน 96 คน  
8. กิจกรรม ค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ จํานวน 40 คน 
(ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU4-3-10 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 4) 

ร้อยละ 75 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
(ข้อมูลจากสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) 
 

WU4-3-11 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/

สาขาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน  (ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563) 
(ข้อมูลจากสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ/วิศวกรรมศาสตร์ฯ /

วิทยาศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/ เทคโนโลยีการ เกษตร) 

WU4-3-12 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

WU4-3-13 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่

ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน  (ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563) 
(ข้อมูลจากสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

WU4-3-14 ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่
สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่มีใบ

ประกอบวิชาชีพ 

 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน  (ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563) 
(ข้อมูลจากสํานักวิชาการจัดการ/ศิลปะศาสตร์/รัฐศาสตร์ฯ) 

WU4-3-15 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน 
CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 
คะแนนขึ้นไป     

ร้อยละ - ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี 2563 

WU4-3-16 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ    
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)  

ร้อยละ - ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี 2563 

 
WU4-3-17 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ ร้อยละ - ไม่ประเมิน - ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการจัดทดสอบ



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี 2563 
เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-4-18 ร้อยละของจํานวนการรับนักศึกษาตาม
แผน (ประเมินจากผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตรใน
สํานักวิชา)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 3) 

ร้อยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU4-4-19 ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 45 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-1-1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินตาม

เกณฑ์ UI  GreenMetric ที่สูงขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
(ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย 

WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
(ข้อมูลจากทมอ.) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-3-4 ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาของ
กระทรวงพลังงาน 
 (ประเมินจากค่าเฉลี่ยอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย
พื้นที่ใช้สอยต่อปีในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาตาม

ต่ํากว่าเกณฑ์ 
Econ Level  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
30 

รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ์การออกแบบอาคารของกระทรวงพลังงาน
เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ํา
ในอาคาร (Building energy code,BEC ) โดยมี
เงื่อนไข 1) พื้นที่ใช้สอยนับเฉพาะอาคารเก่าไม่รวม
อาคารสร้างใหม่ และ 2) คํานวณจากหน่วยการใช้จริง 
- หน่วยที่มีรายได้ เช่น ร้านค้า บ้านพักบุคลากร และ
หอพักนักศึกษา) 

 
 
 
 
 
(ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-1-1 จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกเพื่อวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 9)      

ล้านบาท 100 112.77 112.77 1.จํานวนเงินทุนภายนอกปีงบประมาณ 2563 จํานวน 112.77 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 45.77 ล้านบาท  
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 20.97 ล้านบาท  
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 11.95 ล้านบาท  
ศูนย์บริการวิชาการ 34.08 ล้านบาท  

WU6-1-2 จํานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
ภายนอก  
(ประเมินจากโครงการที่ได้รับงบกองทุน ววน. และ
แหล่งทุนอื่นๆ โดยนับโครงการย่อย และรวมโครงการ
ของเครือข่าย เช่น เครือข่ายภาคใต้ตอนบน , เครือข่าย 
อพสธ.ฯลฯ) 

โครงการ 200 93 46.50 1.จํานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก จํานวน 93 โครงการ  
ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 19 โครงการ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 12 โครงการ  
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 42 โครงการ  
ศูนย์บริการวิชาการ 20 โครงการ 
หมายเหตุ ยังไม่นับรวมโครงการ อพสธ. จํานวน 30 โครงการเนื่องจากยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการในระบบ (ลงทะเบียนโครงการในเดือนเมษายน 
2563) 

WU6-1-3 จํานวนบทความที่มีความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ในต่างประเทศ (International Collaboration) 
(ประเมินจากจํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

เรื่อง 35 33 94.29 มีจํานวน 33 บทความ ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 17 บทความ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 16 บทความ 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ)  

WU6-1-4 จํานวนบทความที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นภายในประเทศ 
(Academic-Corporate Collaboration)  
(ประเมินจากจํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

เรื่อง 105 69 65.71 มีจํานวน 69 บทความ ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 27 บทความ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 42 บทความ 
 
 

WU6-1-5 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  

ร้อยละ 98 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 (ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

เป้าประสงค์ที่  2 เครือข่ายภายในและภายนอกได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-2-6 จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่ง

เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน 400,000 282,101 70.53 ศูนย์บริการวิชาการ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จํานวน 93,980 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน จากโครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน โครงการอบรม
ให้ความรู้ และการเผยแพร่ข่าวผ่าน Internet/Intranet มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, Website ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, Facebook 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ Facebook Walailak 
University social engagement เป็นต้น 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 156,428 ครั้ง จากกิจกรรม 
อบรมทักษะการเรียนรู้ฯ อบรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน และการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้ให้บริการเรือนพักรับรองรวมทั้งการลานกางเต็นท์ 
รวมถึงเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ จํานวน 31,693 คน  

เป้าประสงค์ที่  3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด   

ร้อยละ 5 1.72 34.39 1. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 
(130*100)/7,560 = 1.72 
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 7,560 คน ( ณ 1 เมย.63) 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
3. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน  130 คน  ประกอบด้วย  นักศึกษา
แลกเปลี่ยนแบบ In-bound ร่วมกับสํานักวิชา 110 คน และ out-bound 
20 คน 
(ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนต่อจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด  

ร้อยละ 
 

15 0.00 0.00 1. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนเท่ากับ  (0*100)/596 = 0.00  
2. อาจารย์ทั้งหมด ณ 1 เมย. 63 มีจํานวน 596 คน (อาจารย์ทั้งหมด  
652 – อ.ลาศึกษาต่อ 56 คน) 
* ปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้มีอาจารย์แลกเปลี่ยนเข้ามา 
(ข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

WU6-3-9 จํานวนการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  
(ประเมินจากการจัดประชุมที่มีนักวิชาการต่างประเทศ
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 5) 

ครั้ง 15 4 26.67 - ส.รัฐศาสตร์ฯ  1 ครั้ง (International Seminar on Politics, 
Administration and Development (INSPAD2019) ในวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับ Utara Malaysia (UUM) มีผู้เข้าร่วมต่างชาติ 
117 คน : ไทย 18 คน 
- ส.วิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง (1) 6th ASEAN School on Plasma and 
Nuclear Fusion” 27-31 Jan-1 Feb 2020 (2) 6th LandSAGE 
Workshop 6-7 Feb 2020 
- ส.การจัดการ 1 ครั้ง (เป็นภาคีร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
INNODOC 2019 (International Conference on Innovation, 
Documentation and Education) ภายใต้ MOU ร่วมกัน ในวันที่ 6-8 
พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสเปน 
หมายเหตุ หลายสํานักวิชาต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 
(ข้อมูลจากสํานักวิชา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแข่งขันได้   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-1-1 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 (ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU7-1-2 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น
จริงเทียบกับแผน 

ร้อยละ 85 81.11 95.42 1. จํานวนเงินรายได้ตามแผนปี 2563 ตลอดทั้งปีเท่ากับ 2,660.9113 
ล้านบาท 
2. จํานวนเงินรายได้ที่ได้รับในปี 2563 (ครึ่งปี) เท่ากับ 2,158.3610 
ล้านบาท (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เท่ากับ 
(2,158.3610*100)/ 2,660.9113 = 81.11 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 

WU7-1-3 ร้อยละของตัวชี้วัดความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปกติ 
(ประเมินจากตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ...) 

ร้อยละ 80 รายงาน 
ไตรมาส 4 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 2  มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น   

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-2-4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

เรื่อง 15 7 46.67 มีผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 7 เรื่อง ได้แก่ 
1. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ผลงาน กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้าจาก
แบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสามStreptomyces KB3 ประเภททรัพย์สิน
ทางปัญญา อนุสิทธิบัตร 
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ ผลงาน ผลงาน จี้ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรออกแบบ 
3. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ ผลงาน ผลงาน กําไล ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรออกแบบ 
4. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ ผลงาน ผลงาน แหวน ประเภททรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิบัตรออกแบบ 
5. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ ผลงาน ต่างหู ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรออกแบบ 
6. รศ.ดร.กฤษณะเดช , เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ชื่อ
ผลงานวิจัย เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-ส่งข้อมูลและ
ระบบแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง ประเภททรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
7. ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และอาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ ผลงาน 
เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร 
(ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ) 

WU7-2-5 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์  

ล้านบาท 3.5 1.107 31.63 มีมูลค่าเชิงพาณชิย์จาก 2 โครงการ รวมมูลค่าเท่ากับ 1,107,761 บาท 
ได้แก่  

1. จําหน่ายผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 
2563 มูลค่า 10,000 บาท 

2. ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร 1,097,761 บาท 
(ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-3-6 ร้อยละของการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
 (ประเมินจากผลการใช้จ่ายงบ ประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยงบลงทุนเป้าหมาย
ร้อยละ 100 งบดําเนินการ (ยกเว้นหมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง) เป้าหมายร้อยละ 85)  
(คํารับรองกลุ่มสํานักวิชา ข้อ 15) 

ร้อยละ 90 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  
 
 
 
 
 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 

WU7-3-7 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 90 88.10 97.88 1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน = (801,321,700 /909,610,300)*100 = 

88.10 

2. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่มีผลการใช้จ่ายแล้ว 
801,321,700 บาท 

3. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
909,610,300 บาท 

(ข้อมูลจากส่วนพัสดุ) 
WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย(ไม่รวมเงิน

ร้อยละ 5 3.75 74.99 1. ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย(ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) = (16.6717 *100)/ 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
อุดหนุนจากรัฐ) 444.6303 = 3.75 

2. เงินรายได้จากผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
รอบครึ่งปี เท่ากับ 16.6717 ล้านบาท 
3. จํานวนเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับในปี 2563 รอบครึ่งปี เท่ากับ 
444.6303 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 
 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-4-9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน
หรือร่วมทุนกับภายนอกที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 4 133.33 จํานวนโครงการที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ 
2. โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
3. โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ํา ณ สวนวลัยลักษณ์ 
4. โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทย์ฯ 
หมายเหตุ ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการจดัทําสัญญา 
(ข้อมูลจากศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU8-1-1 จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์      คน 55,000 25,511 46.38 จํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ปีงบประมาณ  

2562 จํานวน 25,511 คน ดังนี้ 
เดือนตุลาคม 4,261 คน  
เดือนพฤศจิกายน 4,729 คน  
เดือนธันวาคม 4,265 คน 
เดือนมกราคม 4,426 คน  
เดือนกุมภาพันธ์ 4,138 คน 
เดือนมีนาคม 3,692 คน 
 (ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

WU8-1-2 จํานวนการให้บริการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กิจกรรม 17 1 5.88 จํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงติดบ้าน 
 (ข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจากศูนย์การแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      

WU8-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 85 88.40 99.29 ผลประเมินผู้รับบริการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีค่า
เท่าก้บ 4.22 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 88.40 
 (ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฯ) 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-3-4 ร้อยละของการดําเนินงานโครงการกอ่สร้าง
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2 ได้ตามงวดงานที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 

ร้อยละ 100 0 0.00 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
(ข้อมูลจากส่วนอาคารสถานที่) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
WU8-4-5 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ร้อยละ 15 9.38 62.55 1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (38*100)/405 = ร้อยละ 12.06 

2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ประกอบด้วย  

    - ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเต็มเวลาจํานวน  18  ราย (ส.สหเวช
ศาสตร์ 4 ราย ส.สาธารณสุชศาสตร์ 1 ราย ส.พยาบาลศาสตร์ 1 ราย ส.
เภสัชศาสตร์ 7 ราย ส.แพทยศาสตร์ 1 ราย และ ว.สัตวแพทยศาสตร์ฯ 4 
ราย) 

    - ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเฉพาะทาง จํานวน  17  ราย 
   - ฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ  

จํานวน  3  ราย 
3. จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 405 คน ประกอบด้วย บุคลากร

สังกัดศูนย์การแพทย์ 89 คน (ไม่รวมลูกจ้าง) และอาจารย์ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 316 คน 

 (ข้อมูลจาก ทมอ.) 
WU8-4-6 จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(ประเมินจากศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะด้านการ

ให้บริการทางการแพทย์) 

ศูนย์ - ไม่ประเมิน
ในปีนี้ 

  
 
 
(ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-1-1 จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ 

รายการ/
รางวัล 

45 10 22.22 ส่วนกิจการนักศึกษา 4 รายการ/6 รางวัล ได้แก่ 
1.รายการแข่งขันกีฬา 4 รายการ  
2.รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาได้รับ 6 รางวัล ได้แก่ 

1-2.นางสาวพัชรีญา กรงาม นศ.ชั้นปทีี่ 4 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับ
รางวัล 2 รางวัล คือ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว และ



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ณ สนามกีฬาชั้น 2 อาคารสโมสร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายการกีฬากระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปี 2562 

3. นายวันเสด็จ ขจรมาษบุษย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ P 
รายการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ H.D.Y INTERNATION 
BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่ 14-15 
ธันวาคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

4. นายปภาวิน อินทรัตนพล และ นายสรวิศ วิเชียรณรัตน์ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทมือเอสลบ รายการ Cindy Charity 
Game 2020 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.พ. 2563 ณ สนามแบดมินตัน 
southern academy จ.นครศรีฯ 

5. นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ ชนะอันดับ 1 ประเภทครอสคันทรี่ อิลิ
มิเนเตอร์ ในรุ่นประชาชนหญิง จากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิง
แชมป์เอเชีย ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จ.เชียงราย 

6. นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ ปี 4 ส.การจัดการ ได้รับรางวัลอันดับ 3 
จากการแข่งขันจกัรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 -
21 มกราคม 2563  

เป้าประสงค์ที่ 2   นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      

WU9-2-2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
เข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 

ร้อยละ 85 รายงาน 
ไตรมาส 4 

  

เป้าประสงค์ที่ 3    สนามกีฬามีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      

WU9-3-3 จํานวนรายการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
(ประเมินจากรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาของภูมิภาคอื่น

รายการ 3 1 33.33 จํานวน 1 รายการคือ  
1.การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม 



 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เข้าแข่งขันร่วมกับนักกีฬาของภาคใต้) “The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

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


