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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ตารางท่ี 1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นกันยายน 2563) 
 

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 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ Web of Science  
(ประเมินจาก review article และ research article 
ที่เป็นฉบับเต็ม) 

เรื่อง 350 295 
 

84.29 1. จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus และ ISI จ านวน 295 เรื่อง (เป็นผลงานวิจัยสาขา 
Sci&Tech 134 เรื่อง สาขา Human & Social Sci 35 เรื่อง อ่ืนๆ 1 เรื่อง
(เป็นของอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) และสาขา Health Science จ านวน 
132 เรื่อง) 
หมายเหตุ มีการตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างสาขา จ านวน 27 เรื่อง 
 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    

WU 1-1-2 จ านวนการได้รับการอ้างอิงบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ  
(ประเมินจากการได้รบัการอ้างอิงบทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ (รวมทุก Quartile) ในช่วง   3 ปี
ย้อนหลัง (CiteScore) โดยไม่นับการอ้างอิงตนเอง) 

ครั้ง 3.00 3.37 112.33 1. จ านวนการอ้างอิงบทความที่ตพีิมพ์ในวารสารในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติ 1,345 ครั้ง 
2. จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 399 
เรื่อง 
(ข้อมลูจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสขุภาพ) 

WU1-1-3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาต่อยอด 
(ประเมินจากผลงานนวัตกรรมของอาจารย์จากงานวิจัย
ที่เอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนน าไปพัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพิม่ทางธุรกิจ และรวมถึงผลงานจากกิจกรรม 
Talent Mobility , บ่มเพาะธุรกิจ , การประกวด 
R2M) 

เรื่อง 20 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

34 170.00 จ านวน 34 เรื่อง ดังนี ้
1. โครงการการพัฒนาหัวฉีดและระบบป้อนยางพาราเส้นเพื่อใช้งานกับ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ์) 
2. โครงการระบบฐานข้อมูลยิมมวยไทยของประเทศไทย (ดร.ณิชนันทน์ 
กิตติพัฒนบวร ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
3. โครงการยกระดับการผลิตสินคา้เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง (ผศ.ดร.กิ่ง
กาญจน์ บรรลือพืช ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
4. เครื่องตดิตามเรือที่มเีทคโนโลย ีIoT ในการรับ-ส่งข้อมูล และระบบ
แพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง (รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ส านกัวิชา



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
วิทยาศาสตร์) 
5. เชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 (รศ.ดร.วาริน อินทนา ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร) 
6. เครื่องอบแห้งสะตอ โดยการใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟความดันต่ า (รศ.ดร.
หมุดตอเล็บ หนิสอ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
7. โครงการปืนยางส าหรับฝึก (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
8. โครงการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
9. กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพา (รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
10. โครงการผลติภณัฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (รศ.ดร.จติรบรรจง ตัง้ปอง 
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
11. โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกสุกของกล้วยหอมทองในการต้าน
อนุมูลอิสระและยับั้งเอนไซม์ในกระบวนสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (รศ.ดร.
จิตรบรรจง ตั้งปอง ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
12. ฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในการต้านแบคทีเรียตอ่สิว (รศ.
ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ส านักวิชาสหเวชศาสตร)์ 
13. โครงการศึกษาประสิทธิภาพและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความ
ร้อนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่ม
ใจ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
14. โครงการการปรับปรุงต้นแบบเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์ของ
อุปกรณ์เตือนการน ามือมาสมัผสัใบหน้าเพื่อลดการตดิเช้ือโรคในกลุม่ทางเดิน
หายใจ (รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
15. โครงการชุดทดสอบตรวจหาเช้ือ Candida glabrata (ผศ.ดร.สบืตระกลู 
วิเศษสมบตัิ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
16. โครงการการพัฒนาเกมฝึกทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์รปูทรง



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เรขาคณิต “แทนแกรม” โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (รศ.ดร.พลูพงษ์ 
บุญพราหมณ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
17. โครงการการศึกษาเปรียบเทยีบภาคสนาม เครื่อง Scan โลหะต้นแบบ 
กับการถ่ายภาพ X-ray เพื่อใช้ในการหาเบด็ในเต่า (อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒน
รังสรรค์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ) 
18. ผลงานเครื่องยิงลูกเทนนสิ (ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ ส านักวิชาพหุ
ภาษาฯ) 
19. ผลงานการสกัดเคอร์คมูินอยด์ปริมาณสูงจากเหง้าของขมิ้นชันด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ (รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
20. ผลงานนวัตกรรมจอภาพความละเอียดสูงบนคลาวดส์ าหรับงานติดตาม 
และจัดการ Big Data นนิ่ง (รศ.ดร.กฤษณะเดช เจรญิสุธาสินี ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์) 
21. การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากน้ ายางพาราเพื่อเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(อ.วาลุกา เอมเอก ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์) 
22. ผลงานกัมมี่เยลลีฝ่รั่งเสรมิวิตามินบี 12 จากการหมักด้วย 
Lactobacillus plantarum WU-P19 (ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ) 
23. การพัฒนาซอฟต์แวรผ์ู้ช่วยสว่นบุคคลอัจฉรยิะเพื่อการซ่อม และ
บ ารุงรักษารถยนต์ (อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
24. การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยกระบวนการหมกัร่วม (ผศ.วิศรุฬห์ วงบุญ ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) 
25. การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบกรูปแบบ
สารละลายพอลิเมอร์ฟิลม์สเปรย์ (รศ.ดร.สมชาย สวัสดี ส านักวิชาเภสัช
ศาสตร์) 
26. ผลงานโพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร (ผศ.ดร.วิสาขะ  อนัน
ธวัช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 
27. ผลงานพัฒนาชีวภณัฑ์โกรการ์ดโฟร์พลัสสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย ์(รศ.ดร.



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
วาริน อินทนา ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 
28. ผลงานระบบตรวจจับแกนไมบ้นภาพหน้าตดัท่อนซุงไม้ยางพาราด้วย
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก ((รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
29. ผลงานการพัฒนาต้นแบบเครือ่งสกัดสมุนไพร เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเสริม และเครื่องส าอางด้วยคลื่นเหนือเสียงความเข้มสูง (รศ.ดร.สร
ศักดิ์ ด่านวรพงษ ์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
30. ผลงานการศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างปัจจยัการผลติและ
คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (รศ.ดร.พรรณนภิา เชาว
นะ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
31. ผลงานแผ่นพ้ืนส าเร็จรปูเหลอืท้ิงบดผสมดินเหนียวส าหรับเป็นวัสดุพื้น
ทางหินคลุก (ผศ.ดร.ปฎมิาพร สุขมาก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
32. ผลงานการพัฒนาระบบคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กแบบมีช่องเปิด
ส าหรับพ้ืนชนิดบาง (ผศ.ดร.ทนงศกัดิ์ อ่ิมใจ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
33. ผลงานการขยายสเกลการเตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากหางน้ ายาง 
(ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
34. ผลงานนวัตกรรมการจดัการน้ า Smart Farm เน้น Smart Energy (รศ.
ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์) 
 (ข้อมลูจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 1-2-4 จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชน สังคม  
(ประเมินจากผลงานวิชาการหรือวิชาการรับใช้สังคมที่มี
หลักฐานรับรองจากผู้ใช้ประโยชน์) 

ผลงาน 20 31 155.00 1.รูปแบบการบรหิารจดัการกลุ่มธรุกิจชุมชน (Social enterprise) 
2.สตูรผสมอาหารสุกรแม่พันธ์ุอย่างง่ายในพ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 
3.ชุดสื่อเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายตุิดบ้าน
ติดเตยีง  
4.ชุดนวัตกรรมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุม่ผูสู้งอายุติด



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
บ้านติดเตียง 
5.ระบบดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long term 
care) 
6.ต ารับน้ ามันนวดสมุนไพร 
7.สตูรลูกประคบสมุนไพร 
8.ชุดสื่อโปรแกรมบริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหติ
สูง 
9.ชุดสื่อนิทานรูปเลม่ 
10.ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษา ตามรปูแบบ
การจัดการศึกษาแบบ STEM “เรือ่งการเจริญเติบโตของพืช” 
11.ชุดสื่อฐานการเรียนรู้ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม่ 
12.นวตักรรมการจดัการเรียนรู้บรูณาการการสอนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
“1 ช้ัน 1อาชีพ” 
13.ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนด้วยการหมักร่วมระหว่างมูล
สุกรและเศษเหลือในท้องถิ่น (Biogas) 
14.การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิในเด็ก 
15.ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
16.การบรหิารจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
17.กายภาพบ าบดัเพื่อบ าบัดฟื้นฟูสุขภาพชุมชนบ้านท่าสูงบน 
18.การวัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู 
19.การท่องเที่ยวชุมชนท่าศาลา 
20.การแปรรูปโกโก้ การท าช๊อกโกแลต แบบ Bean to Bar 
21.การยืดอายุในการเก็บรักษามลัเบอรีด่องน้ าผึ้ง 
22.การขายสินค้าอาหารทะเลออนไลนผ์่านช่องทาง Lazada, Shopee 
23.การจัดท าธนาคารปมู้าบนฝั่ง 
24.การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชในพืชผักพ้ืนถ่ินบ้านวัง
อ่าง 
25.การขยายเชื้อราเมธาไรเซียมเพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในพืชผักพ้ืน



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ถิ่นบ้านวังอ่าง 
26.การขยายเชื้อราบิวเวอรเ์รียเพื่อป้องกันและก าจัดศตัรูพืชในพืชผักพ้ืนถ่ิน
บ้านวังอ่าง 
27.ปลานลิสวรรค ์
28.ข้าวเกรียบปลานลิ 
29.ปลานลิเปรีย้ว 
30.การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในระดับห้องปฏิบตัิการ 
31.การเขียนแผนธุรกิจการขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อการบรหิารจัดการ
สวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการวิชาการ) 

WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ประเมินจากแบบประเมินความพงึพอใจโดยใช้ผลจาก
ค่าเฉลี่ย) 

ร้อยละ 90 92.74 103.04 โครงการที่ด าเนินการระหว่างส านกัวิชาต่างๆ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มี
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับคะแนน 4.637 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 92.74 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการวิชาการ) 

WU 1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 95 94.20 99.16 ผลการประเมินแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 11 กิจกรรม มี
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับคะแนน 1,036 จากคะแนนเต็ม 
1,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 
(ข้อมลูจากอาศรมวัฒนธรรมวลยัลักษณ์) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานัก  วิจัยและกลไกสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
WU1-3-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  
(ประเมินผลงานจากเงื่อนไข   
1)  ใน 1 ช้ินผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่อาจารย์ต้องมี
ส่วนร่วมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 %  
2) ผลงานท่ีอาจารย์มสี่วนร่วมมากกว่า 50 % ให้
นับเป็น 1  ช้ินผลงาน  

ร้อยละ 100 27.56 27.56 1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีผ่ลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
= (132/479)*100 = 27.56 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ผลงานวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI จ านวน 132 คน ได้แก ่
- ส.พยาบาลศาสตร์ 6 คน 
- ส.แพทยศาสตร์ 9 คน 
- ส.เภสัชศาสตร์ 11 คน 
- ส.สหเวชศาสตร์ 16 คน (รอตีพมิพ์ 4 คน) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 (ค ำรับรองกลุ่มส ำนกัวิชำ ข้อ 10) - ส.สาธารณสุขศาสตร์ 8 คน 

- ส.เทคโนโลยีการเกษตร 4 คน (รอตีพิมพ์ 2 คน) 
- ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ 23 คน 
- ส.วิทยาศาสตร์ 28 คน (รอตีพิมพ์ 5 คน) 
- ส.สถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 1 คน (รอพิจารณา 8 คน) 
- ส.สารสนเทศศาสตร์ 5 คน 
- ส.การจัดการ 6 คน 
- ส.ศิลปศาสตร์ 1 คน (รอตีพิมพ์ 25 คน) 
- ส.พหุภาษาฯ 7 คน (รอตีพิมพ์ 6 คน) 
- ส.รัฐศาสตรฯ์ 1 คน  
- ว.นานาชาติ 2 คน 
- ว.ทันตแพทยศาสตร์ 1 คน 
- ว.สัตวแพทยศาสตร์ 3 คน 
(ข้อมลูจากส านักวิชา/วิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบจากรองอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัยฯ แล้ว) 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานท้ังหมดเท่ากับ  
690 - 211 = 479 คน ทั้งนี ้
- ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/อบรมเต็มเวลา 44 คน 
- ไม่รวมอาจารย์เกษียณอายุทีไ่ม่มีภาระงานวิจัย จ านวน 9 คน  
- ไม่รวมอาจารย์ที่อายุงานไม่ถึง 8 เดือน จ านวน 72 คน 
- ไม่รวมอาจารย์พยาบาลที่ท าข้อตกลงไม่นับผลงานส่วนน้ีจ านวน 40 คน 
- ไม่รวมอาจารย์ทีป่ฏิบัติงานบริหาร 100% จ านวน 46  คน 
(ข้อมลูจากฐานข้อมลูบุคลากรทมอ. ณ 1 ตุลาคม 2563)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่  1  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-1-1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 3.95 98.75 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร = 300.09/76 
= 3.95 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ประเมินตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 1) 

2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
เท่ากับ 300.09 คะแนน 
3. จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินท้ังหมดจ านวน 76 หลักสตูร 
หมายเหตุ : ผลจากการประเมินตนเอง ข้อมูลจาก ศนร. 

WU 2-1-2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับส านักวิชา 
(ประเมินตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา  
WUQA-P)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 2) 

 คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 3.99 99.75 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา = 67.86/17 
= 3.99 
2. ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา 
เท่ากับ 67.86 คะแนน 
3. จ านวนส านักวิชาที่เข้ารับการประเมิน ทั้งหมดจ านวน 17 ส านักวิชา 
หมายเหตุ : ผลจากการประเมินตนเอง ข้อมูลจาก ศนร. 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU 2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 
(ประเมินจากความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีต่อการ
ให้บริการของ ศบศ. ศบส. กนศ.และ ศทท.ผ่าน 
application และความพึงพอใจท่ีบุคลากรมีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมวล. โดยทมอ.
รวบรวมข้อมลูในส่วนบุคลากร) 

 ร้อยละ 90 87.96 97.73 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษาและบุคลากร) เท่ากับ 
87.96 (คะแนนเฉลี่ย 4.4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5) 
2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษาและ
บุคลากร) ประกอบด้วย 

2.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ-นักศึกษา เท่ากับ 4.39 
คะแนน จากคะแนนเต็ม = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 87.85 ประกอบด้วย 

- ส่วนกิจการนักศึกษา เท่ากับร้อยละ 81.20 (4.06 คะแนน) 
- ศูนย์บรรณสารฯ เท่ากับร้อยละ 91.08 (4.55 คะแนน) 
- ศูนย์บริการการศึกษา เท่ากับร้อยละ 84.23 (4.21 คะแนน) 
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั เท่ากับร้อยละ 95.04 (4.75 คะแนน) 
 (ข้อมลูจาก ppt กนศ. ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษา และ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
2.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ-บุคลากร จากหน่วยงาน

ทั้งหมด 21 หน่วยงาน เท่ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม = 5.00 คดิเป็นร้อย
ละ 88.46  

(ข้อมลูจากทมอ.) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU2-3-4 ร้อยละผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานตามค า
รับรองการปฏบิัติงาน  
(ประเมินโดยใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานท่ี ทมอ.เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล) 

ร้อยละ 90 88.31 98.12 ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิตามค ารบัรองการปฏิบัติงานของหน่วยงานจ านวน 
53 หน่วยงาน มีคา่เท่ากับ 1,872.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,120
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.31 
(ข้อมลูจาก ทมอ.) 
 

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

 ไม่พบ
ข้อ 

สังเกตที่
มีนัยยะ
ส ำคัญ 

ไม่พบข้อ 
สังเกต 

ที่มีนัยยะ
ส ำคัญ 

100 จัดส่งรายงานผลประจ าปี 2562 ไปยังกระทรวงต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ไมพ่บข้อสังเกตที่มีนัยยะส าคญั  
(ข้อมลูจากส่วนแผนงานฯ) 
 
 

WU2-3-6 ร้อยละของตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  
(ประเมินจากตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการมวล. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 96.30 120.38 จ านวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่บรรลเุป้าหมายตามแผน (บรรลุเป้าหมายเกิน
ร้อยละ 80) เท่ากับ 52 ตัวช้ีวัดจากจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 54 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 96.30  
(ไม่นับรวม 14 ตัวช้ีวัดที่ขออนุมัตสิภามหาวิทยาลยัไม่ประเมินผลในปีนี้
เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 และตัวช้ีวัดผลประเมิน
ตามเกณฑ์ UI  GreenMetric 1 ตัวช้ีวัดซึ่งจะทราบผลสิ้นปี 2563)  
(ข้อมลูจากส่วนแผนงานฯ) 

WU2-3-7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ของมหาวิทยาลัย  
(ประเมินจาก 3 ด้าน คือ 1. การรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน 2. การรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และ 3. การเข้าถึงข้อมลูสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซตห์น่วยงาน) 

คะแนน ไม่ต่ า
กว่า 95 
คะแนน 

91.56 96.38 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย ปปช. ให้ มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ อยู่ในเกรด A คิดเป็น 91.56 คะแนน 
(ข้อมลูจากหน่วยตรวจสอบภายใน) 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีสมรรถนะการท างานทีสู่งขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ 60 57.59 95.98 อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกจ านวน 372 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
646 คน (ไมร่วมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/อบรมเต็มเวลา 44 คน) คดิเป็นร้อย
ละ 57.59  
หมายเหตุ ไม่นับรวมคุณวุฒิวุฒิบตัร 12 คนประกอบด้วย อาจารยส์ านักวิชา
แพทยศาสตร์ 9 คนและวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ 2 คน (หากนับรวมจะ
มีผลส าเร็จคดิเป็นร้อยละ 59.44) 
(ข้อมลูจากฐานข้อมลูทมอ.ณ 1 ตค.63) 

WU2-4-9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้อยละ 45 37.31 82.91 1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 241 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
646 คน (ไมร่วมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/อบรมเต็มเวลา 44 คน) คดิเป็นร้อย
ละ 37.31 
2. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 6 คน รอง
ศาสตราจารย์ 63 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 170 คน และศาสตราภิชาน 2 
คน 
 (ข้อมลูจากฐานข้อมลูทมอ.ณ 1 ตค.63) 

WU2-4-10 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
ต าแหน่งงานสูงขึ้น 
 

 ร้อยละ 7  6.89 98.43 1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต าแหน่งงานสูงขึ้น = (50*100)/ 
726 = 6.89 
2. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่มีต าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝา่ย
ระหว่างปี 2562 – 2563 เดิมจ านวน 49 คน และนายเริงชัย สักดารักษ์ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปการในปี 2563 
3. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบตังิานท้ังหมด ณ 1 ตลุาคม 2563 จ านวน 
726 คน 
(ข้อมลูจากทมอ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-1-1 จ านวนหลักสูตร Reskill /Upskill /Non-
degree  

หลักสตูร 30 ไม่
ประเมินผล

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ประกอบกับหลักสูตรคุรุ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ประเมินจากหลักสูตรมวล.ที่เปิดสอนให้กับนักเรียน/
นักศึกษาหรือบุคลากรภายในภายนอก ที่เป็น Module 
ในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ หรือการสะสมหน่วยกิตรายวิชาเพื่อใช้เทียบ
โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรของมวล. ฯลฯ) 

ในปีนี ้ พัฒนาไม่สามารถจดัการเรียนการสอนออนไลนไ์ด้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจดัเตรียม
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดท าหลักสูตรพันธุ์ใหมจ่ านวน 21 
หลักสตูร 
2. ศูนย์บริการวิชาการ ด าเนินงาน 9 หลักสตูร ประกอบด้วย 1) หน่วย
พัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์7 หลักสตูร (โดย ส.วิทยาศาสตร ์
ด าเนินการ 4 หลักสูตร และ ส.ศลิปศาสตร์ ด าเนินการ 3 หลักสูตร) 2) 
หลักสตูรการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT 1 
หลักสตูร 3) หลักสตูร PCL ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1 หลกัสูตร 

WU3-1-2 ร้อยละของหลักสตูรทีผ่่านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 98.68 98.68 1. ร้อยละของหลักสูตรทีผ่่านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในหรือ
เทียบเท่าระดับดีขึ้นไป = (75*100)/76 = 98.68 
2. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่า
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 75 หลักสตูร 
3. จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ทั้งหมดจ านวน 76 หลักสตูร 
หมายเหตุ หลักสูตรทีไ่ม่ผา่นคือหลักสูตรภาษาไทย ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
(ข้อมูลจาก ศนร.) 

WU3-1-3 ร้อยละของหลักสตูรนานาชาติ ต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด    

ร้อยละ 25 29.07 116.28 1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติ = (25*100)/86  เท่ากับ 29.07 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 86 หลักสูตร  
3. มีหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 25 หลักสตูร ได้แก ่
    1. ส.วิทยาศาสตร์ 3 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์, 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปญัญาประดิษฐ์) 
    2. ส.วิศวกรรมศาสตร์ ฯ 1 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา
วิศวกรรมศาสตร์) 
    3. ส.เทคโนโลยีการเกษตร์ 2 หลักสตูร (วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
    4. ส.สหเวชศาสตร์ 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และสุขภาพ) 
    5. ส.เภสัชศาสตร์ 2 หลักสตูร (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขานวัตกรรมยา
และเครื่องส าอาง, วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขานวัตกรรมยาและ
เครื่องส าอาง) 
    6. ส.ศิลปศาสตร์ 2 หลักสตูร (ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ, 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาศลิปศาสตร์) 
    7. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ์ 2 หลักสูตร (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาทันตแพทยศาสตร์) 
    8. บัณฑิตวิทยาลัย 5 หลักสตูร (ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ, ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม, การ
จัดการมหาบัณฑิต สาขาการจดัการ, ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจัดการ) 
   9. วิทยาลัยสตัวแพทยศาสตรฯ์ 1 หลักสตูร (สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต)
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสตัวแพทย์)     
   10. วิทยาลัยนานาชาติ 5 หลักสูตร (บรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการ
วิเคราะหโ์ลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล, นิติศาสตรบณัฑิต สาขากฎหมายประยุกต,์ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบญัชี, บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการจัดการ
บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล) 
 (ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

เป้าประสงค์ที่ 2  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-2-4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลประเมินการสอน 
ไม่น้อยกว่า 4.00   

ร้อยละ 95 97.18 102.29 1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีผลประเมินการสอน ไม่น้อยกว่า 4.00 ในปี
การศึกษา 2562 = 483*100/497 = 97.18 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 (ประเมินจากอาจารย์ประจ า อาจารย์พิ เศษและ
นักวิชาการหรือผู้ ช่วยสอน โดยประเมิน 3 ภาค
การศึกษาต่อเนื่องในระบบไตรภาค หรือ 2 ภาค
การศึกษาต่อเนื่องในระบบทวิภาค และจากทุกรายวิชา
ในปีประเมินโดยไม่ใช้คะแนนเฉลี่ย)   
(ค ำรับรองกลุ่มส ำนักวิชำ ข้อ 6) 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีผลประเมินการสอน ไม่น้อยกว่า 4.00 เท่ากับ 483 
คน 
3. จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนท้ังหมด เท่ากับ 497 คน 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 
หมายเหตุ : นับเฉพาะชั้นเรียนท่ีมนีักศึกษาเข้าเรียน 25 คนขึ้นไปและ
นักศึกษาได้เข้าร่วมประเมินผลตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

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

ร้อยละ 100 93.22 93.22 1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนตามกรอบ UKPSF = 
2,584*100/2,772 = 93.22 
2. จ านวนรายวิชาที่มีการจดัการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF จ านวน 
2,584 รายวิชา 
3. จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 2,772 รายวิชา 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 

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

ร้อยละ 100 88.85 88.85 1. จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative 
Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์ 2,463 วิชา 
2. จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งหมด 2,772 วิชา 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเ้รียนแบบ Formative Assessment 
คิดเป็นร้อยละ 88.85  
หมายเหตุ : ในการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ให้ครบ 100% ไมไ่ด้รวมในส่วน
ของการบันทึกรายวิชาที่มีการประเมิน Formative Assessment จงึท าให้
จ านวนรายวิชาที่มีการประเมิน Formative Assessment น้อยกวา่จ านวน
รายวิชาการบันทึก มคอ.3 ครบ 100% (รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบ UKPSF) 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนการสอน) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU3-3-7 ร้อยละของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการระดับคุณภาพ (premium) ต่อ
จ านวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด  
 (ป ระ เมิ น จากสถาน ป ระกอบ การภ าครั ฐและ
ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ (premium) โดยภาครัฐนับ
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นองค์กรระดับชาติ หรือ
เป็นที่ยอมรับในสาขาเฉพาะด้านนั้นๆ ส่วนภาคเอกชน
นับองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทข้าม
ชาติ /บริษัทในต่างประเทศ /บริษัทที่เป็นมืออาชีพ /
บริษัทท่ีมี good governance เป็นต้น) 

ร้อยละ 60 ไม่
ประเมินผล

ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  โดยสถานประกอบการได้
ขอเลื่อนการสร้างความร่วมมือด้านการรับนักศึกษาฝึกงานออกไปกอ่น ท้ังนี้ 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาที่ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการระดับคุณภาพ (Premium) จ านวน 575 คน จากนักศึกษาที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด 1,130 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาทักษะความรู้ของอาจารย์ท่ีได้มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU3-4-8 ร้อยละของอาจารย์ทีผ่่านการอบรม Pre-
UKPSF/ UKPSF ต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด (ท่ีเข้ำ
อบรม) 
 

ร้อยละ 100 100 100.00 1. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF และ Pre-UKPSF จ านวน 641 
คน ประกอบด้วย  

- UKPSF รุ่น 1 จ านวน 55 คน 
- Pre-UKPSF จ านวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 484 คน 
- Pre-UKPSF Self Study จ านวน 102 คน 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมอาจารยล์าออก, ลาศึกษาต่อ, ผู้บริหาร 
2. ร้อยละของอาจารย์ทีผ่่านการอบรม Pre-UKPSF/UKPSF เท่ากับ 
(641/641)*100 = 100.00  
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนและการสอน) 

WU3-4-9 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับ Fellowship 
ต่อจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด 
(ประเมินจากอาจารย์ประจ า ไม่นับอาจารย์สัญญาจ้าง
และอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละ 90 93.51 103.90 1. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ Fellowship 216 คน 
2. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด 231 คน (ไม่นบัรวม
อาจารย์ที่รอ submit application ตามก าหนดเวลา) 
3. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับ Fellowship ต่อจ านวนอาจารย์ทีผ่่านการ
อบรม UKPSF ทั้งหมด = (216*100)/231 = 93.51 
(ข้อมลูจากศูนย์นวัตกรรมการเรยีนและการสอน ณ สิ้นกันยายน 2563) 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU3-4-10 จ านวนอาจารย์ที่ยังไม่ผา่นการอบรม 
UKPSF แต่ได้รับ Fellowship  
(ประเมินจากอาจารย์ประจ า และอาจารยส์ัญญาจ้าง
ทั้งหมดที่สมัคร โดยเงื่อนไขอาจารย์ที่สมัครต้องมี
ประสบการณ์สอนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) 

คน 30 ไม่ประเมินผล
ในปีนี้ 

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  และการประเมินผลการ
ขอรับรองสมรรถนะกล็่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการพิเศษ UKPSF ปีท่ี 1 จ านวน 61 คน 
และได้รับ Fellowship 53 คน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-1-1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน passport 
ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ N/A ไม่ประเมินผล
ในปีนี้ 

- ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากเริ่มใช้ตั้งแต่นักศึกษารหัส 60 
ที่จะผ่านเกณฑต์ามเงื่อนไขในปีงบประมาณ 2564 
หมายเหตุ จากการประเมินผลนักศึกษาปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,636 
คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 1,292 คน ทั้งนี้ นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
สามารถด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ก่อนส าเรจ็การศึกษาได ้

WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีท าผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

1 0.20 180.00 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เท่ากับ (16*
100)/ 8,090 = 0.20 
2. นักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและได้รับค าสั่่งลงโทษ มี
จ านวน 16 คน จ าแนกเป็นละเมิดสิทธ์ิผู้อื่นและละเมิดพรบ.คอมพิวเตอร์ 8 
ราย ลักทรัพย์ 7 ราย และฉ้อโกง 1 ราย) 
3. จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 8,090 คน  
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU4-1-3 จ านวนผลงาน/รางวลัของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 11)               

ช้ินงาน 40 ไม่ประเมินผล
ในปีนี้ 

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขันงดจัดกิจกรรม
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอตอ่ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาส านักวิชาต่างๆ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในปีนีม้จี านวน  40 ช้ินงาน/รางวัล ดังนี ้
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 8 ช้ินงาน/รางวัล 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 4 รางวัล 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ์ 3 รางวัล 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 รางวัล 
ส านักวิชาการจัดการ 3 รางวัล 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 รางวัล 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 

WU4-1-4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียต่อรุ่น (พ้น
สภาพจากผลการเรียน) 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีม่ีผลการ
เรียนต่ ากว่า 2.00 ในปีการศึกษาก่อนหน้าปีประเมิน) 
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 12)               

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

2 0.75 162.50 1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอ่รุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรยีน) = 
(13*100)/1,730 = 0.75 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีสญูเสียต่อรุน่ (พ้นสภาพจากผลการเรียน) = 13 คน 
3. จ านวนนักศึกษาเข้าใหมร่ะดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2562 = 
1,730 คน 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการการศกึษา) 

WU4-1-5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่
ส าเรจ็การศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสตูร 
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 12)       

ร้อยละ 85 83.36 98.07 1. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสตูร = (1,628*100)/ 1,953 = 83.36 
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร  = 1,628 คน 
3. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  = 1,953 
คน 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการการศกึษา) 

WU4-1-6 ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่
ส าเรจ็การศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสตูร 
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 12)       

ร้อยละ 75 16.22 21.62 1. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร = (12*100)/74 = 16.22 
2. จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร  = 12 คน (ระดับปรญิญาโท 12 คน ระดับปรญิญาเอก 
0 คน) 
3. จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  = 74 คน
(ระดับปริญญาโท 62 คนและระดับปริญญาเอก 12 คน) 
(ข้อมลูจากบัณฑิตวิทยาลัย) 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-2-7 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 90 87.43 97.14 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง ประจ าปีการศึกษา 2561 
เท่ากับ 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.43 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงาน ฯ)    

เป้าประสงค์ที่ 3   มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและทางสังคม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-3-8 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลัก
ค่านิยม 4 ประการ “กตญัญู รู้วินยั ใจอาสา พัฒนา
ภาวะผู้น า” 
 (ประเมินจากนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกช้ันปี)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 12 ) 

ร้อยละ 85 208.21 244.95 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ /กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่
สอดคล้องกับหลักค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินยั ใจอาสา พัฒนาภาวะ
ผู้น า” จ านวน 63 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 16,844 คน 
2. จ านวนนักศึกษาปรญิญาตรีทั้งหมด 8,090 คน 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทาง
สังคมที่สอดคล้องกับหลักคา่นิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา 
พัฒนาภาวะผู้น า” = (16,844*100)/8,090 = 208.21 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา (ตัวต้ัง)) 

WU4-3-9 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมความ
เป็นผู้ประกอบการ  
(ประเมินจากนักศึกษาระดับปรญิญาตรีและระดบั
บัณฑิตศึกษาทุกช้ันปี) 

คน 500 1,469 293.80 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมความเป็นผูป้ระกอบการรวม 1,469 คน 
ประกอบด้วย 
1. ศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์ จ านวน 30 คน  
2. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ส านัก
วิชาสหเวชศาสตร์ จ านวน 60 คน  
3. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาส านักวิชาการ
จัดการ จ านวน 58 คน  
4. อบรมหัวข้อ Business Model Canvas แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ส านัก
วิชาสหเวชศาสตร์ รอบท่ี 2 จ านวน 65 คน  
5. กิจกรรม Startup Talk (สร้างแรงบันดาลใจการเริม่ต้นธรุกิจสตาร์ทอัพ) 
จ านวน 860 คน  
6. กิจกรรมบรรยายแนวทางการเริ่มต้นธุรกจิใหม่และช่องทางในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กบั



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษารายวิชา Science and Business จ านวน 60 คน  
7. อบรมหลักสตูรเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 96 คน  
8. กิจกรรม ค่ายนักสร้างแบรนด์รุน่เยาว์ จ านวน 40 คน 
9. กิจกรรม startup Thailand League จ านวน 14 คน 
10. กิจกรรม business model canvas ให้แก่นักศึกษา ส.การจัดการ 
รายวิชาการบญัชีเพื่อจัดการเชิงกลยุทธ จ านวน 101 คน 
11. กิจกรรม Walailak Startup Boot Camp 2020 ครั้งท่ี 2 นักศึกษา
จากหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จ านวน 60 คน 
12. กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ การสรา้งจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธรุกิจ แก่วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ านวน 25 คน 
(ข้อมลูจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

WU4-3-10 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  
 (ประเมินจากนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีท่ี 4)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 4) 

ร้อยละ 75 76.19 101.59 นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชพี รวม 21 คน
(จากผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 24 คน) โดยมีผู้สอบผ่านจ านวน 16 คน คิดเป็น 
76.19 เปอร์เซ็นต ์
(ข้อมลูจากส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) 

WU4-3-11 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/
สำขำท่ีไมม่ีใบประกอบวิชำชีพ 
 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 (ไม่ประเมินผลในรอบปีนีเ้นื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563) 
(ข้อมูลจากส ำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ/วิศวกรรมศำสตร์ฯ /
วิทยำศำสตร์/สำรสนเทศศำสตร์/ เทคโนโลยีกำร เกษตร) 

WU4-3-12 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 90.97 95.76 1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 262 คน 
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบทั้งหมด 288 คน 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เท่ากับร้อยละ 97.40 
จากการสรุปผลสอบใบประกอบวชิาชีพของส านักวิชา ดังนี้ 
 - ส. แพทยศาสตร์ สอบผ่าน 43 คน จาก 43 คน 
 - ส.พยาบาลศาสตร์ สอบผา่น 67 คน จาก 70 คน  
 - ส.เภสัชศาสตร์ สอบผา่น 45 คน จาก 47 คน 
 - ส.สหเวชศาสตร์ สอบผ่าน 107 คน จาก 109 คน 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 - ส. สาธารณสุขศาสตร์ สอบผ่าน 0 คน จาก 19 คน (จดัสอบในวนัท่ี 22 
สิงหาคม 2563) * จากการติดตามขอ้มูลเมือ่ 17 กพ.64 
 (ข้อมลูจากส านักวิชา - ppt) 

WU4-3-13 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สำขำท่ี
ไม่มีใบประกอบวิชำชีพ 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563 
(ข้อมูลจากส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) 

WU4-3-14 ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่
สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสตูร/สำขำทีไ่ม่มีใบ
ประกอบวิชำชีพ 

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสอบ Exit 
Exam ในปี 2563 
(ข้อมูลจากส ำนักวิชำกำรจัดกำร/ศิลปะศำสตร์/รัฐศำสตรฯ์) 

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

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

WU4-3-16 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ    
ทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)  

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

WU4-3-17 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

ร้อยละ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในรอบปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรอด าเนินการจัดทดสอบ
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU4-4-18 ร้อยละของจ านวนการรับนักศึกษาตาม
แผน  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 3) 

ร้อยละ 80 99.76 124.70 จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2,473 คน จาก
แผนที่ก าหนด 2,479 คน คดิเปน็ร้อยละ 99.76 
(ข้อมลูจากศูนย์บริการการศึกษา) 

WU4-4-19 ร้อยละของนักเรยีนจากโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียงเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 45 41.37 91.93 จ านวนนักศึกษาใหม่ 2,473 คน มาจากโรงเรียนมาตรฐาน 1,023 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.37 
(ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU5-1-1 ร้อยละของคะแนนผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ UI  GreenMetric ที่สูงข้ึนเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 

ร้อยละ 10 33.67 336.70 1. ร้อยละของคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI GreenMetric ที่สูงขึ้น
เทียบกับปีท่ีผ่านมา = (6,650*100)/ 4,975 = 33.67 
2. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์  UI GreenMetric ในปีนี้ เท่ากับ 
6,650 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ อันดับท่ี 16 ของประเทศ และ
อันดับที่ 219 ของโลก จาก 912 มหาวิทยาลัยใน 84 ประเทศท่ัวโลก 
3. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI GreenMetric ในปีก่อนหน้าปี
ประเมิน เท่ากับ 4,975 คะแนน 
(ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย 
WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 85 82.60 97.18 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิต
(ฝ่ายงานหอพัก) เท่ากับ 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 82.60 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 

 ร้อยละ 80 79.00 98.75 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิต
เท่ากับ 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.00 
(ข้อมูลจากทมอ.) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU5-3-4 ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาของ
กระทรวงพลังงาน 
 (ประเมินจากค่าเฉลี่ยอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย
พื้นที่ใช้สอยต่อปีในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาตาม
เกณฑ์การออกแบบอาคารของกระทรวงพลังงาน
เปรียบเทยีบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ า
ในอาคาร (Building energy code,BEC) โดยมีเง่ือนไข 
1) พื้นที่ใช้สอยนับเฉพาะอาคารเก่าไม่รวมอาคาร
สร้างใหม่ และ 2) ค านวณจากหนว่ยการใช้จริง - 

ต่ ากว่าเกณฑ์ 
Econ Level 

(58)  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
30 

(40.6) 

 ลดลง 
ร้อยละ 
25.97  

เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 58 
(42.94) 

86.56 1. ค่าดัชนีมาตรฐาน E-con เท่ากบั 58 kWh/ตารางเมตร–ปี (ค่าเป้าหมาย
กรณีต่ ากว่าเกณฑ์ Econ 30% = 40.6)  
2. ค่าการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยเท่ากับ 42.94 kWh/ตารางเมตร–ปี  
3. ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับเป้าหมายคดิเป็น 
ร้อยละ 86.56  
(ข้อมลูจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หน่วยท่ีมีรายได้ เช่น ร้านค้า บ้านพักบุคลากร และ
หอพักนักศึกษา) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-1-1 จ านวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกเพื่อวิจัย
และบริการวิชาการแกส่ังคม  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 9)      

ล้านบาท 100 217.54 217.54 1.จ านวนเงินทุนภายนอกปีงบประมาณ 2563 จ านวน 217.54 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 88.37 ล้านบาท  
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 25.27 ล้านบาท  
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 26.47 ล้านบาท  
ศูนย์บริการวิชาการ 77.43 ล้านบาท 

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

โครงการ 150 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

307 204.67 1.จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก จ านวน 307 โครงการ  
ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 104 โครงการ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 40 โครงการ  
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 78 โครงการ  
ศูนย์บริการวิชาการ 85 โครงการ 

WU6-1-3 จ านวนบทความที่มีความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ในต่างประเทศ (International Collaboration) 
(ประเมินจากจ านวนบทความทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

เรื่อง 35 104 297.14 มีจ านวน 104 บทความ ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 52 บทความ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 52 บทความ 
 

WU6-1-4 จ านวนบทความที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นภายในประเทศ 
(Academic-Corporate Collaboration)  
(ประเมินจากจ านวนบทความทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

เรื่อง 85 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา

155 182.35 มีจ านวน 155 บทความ ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 75 บทความ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 80 บทความ 
 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 
WU6-1-5 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active 
เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  

ร้อยละ 98 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2563 
หมายเหตุ สัญญาตาม MOU ที่ Active มีจ านวน 67 ฉบับ จากท้ังหมด 73 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.78 โดยที่ไม่มีการด าเนินกจิกรรมมี 6 MOUs ดังนี ้
1. ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ US-Thai Consortium for the Development 
of Pharmacy Education in Thailand University of Wisconsin-
Madison 
2. ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ASEAN-THAI Pharmacy Education 
Consortium 
3. วิทยาลัยนานาชาติ Middlesex University 
4. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ University of Veterinary 
Medicine, Vienna 
5. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Hokkaido University ( Faculty of 
Fisheries Science 
6. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร East Kutai Agricultural College 
(STIPER) 
(ข้อมลูจากศูนย์กิจการนานาชาติ) 

เป้าประสงค์ที่  2 เครือข่ายภายในและภายนอกได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-2-6 จ านวนประชาชนท่ีเขา้ถึงหลักสูตร/แหล่ง
เรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning 

คน 300,000 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา

684,783 228.26 ศูนย์บริการวิชาการ ประชาชนท่ีเข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรยีนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ lifelong learning จ านวน 305,753 Views/คน/ครอบครัว/
ครัวเรือน จากรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สูส่ังคม” รายการวิทยวุลัย
ลักษณ์รักษส์ุขภาพ กิจกรรมผ่านสือ่ช่องทางต่าง ๆ ข่าวเว็บไซต์ 
Internet/Intranet มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, Website ศูนย์บริการวิชาการ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์, Facebook ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ/์ Facebook Walailak University social engagement/ เพจ
ธนาคารปูม้า/ เพจคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ เป็นตน้ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา จ านวน 376,048 คน จากการฝึกอบรม
ฐานข้อมูล/โปรแกรมประยุกตเ์พื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและพฒันาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (154 หลักสตูร) การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อรองรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (16 รายวิชา, 191 Clip) 
อุทยานพฤกษศาสตร์ จ านวน 2,982 คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานการ
บริการวิชาการ  2,366 คน จดัอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจ านวน  
91 คน งานอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน  97 คน และงานประชุม
กล่่ม 4 ครั้ง/2 งาน จ านวน 428 คน  

เป้าประสงค์ที่  3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด   

ร้อยละ 5 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนี้เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ Inbound มีจ านวน 169 คน 
และ Outbound 61 คน รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 230 คน จาก
นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 8,090 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84 

WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด  

ร้อยละ 
 

15 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนี้เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ไม่มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ เดินทางไปแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศแต่มีอาจารย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศจ านวน 16 คนที่
มาร่วมสอนในหลักสูตร Master และ Ph.D in Management ของส านัก
วิชาการจัดการ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU6-3-9 จ านวนการจดัประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  
(ประเมินจากการจดัประชุมที่มีนักวิชาการต่างประเทศ
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 5) 

ครั้ง 15 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนี้เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/การประชุมวิชาการแบบ
ออนไลน์รวม 8 ครั้ง ดังนี ้
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 2 ครั้ง 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1 ครั้ง 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 ครั้ง 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง 
ส านักวิชารัฐศาสตร์ฯ 1 ครั้ง 
ส านักวิชาการจัดการ 1 ครั้ง 
(ข้อมูลจากส านักวิชา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-1-1 ร้อยละของเงินรายไดม้หาวิทยาลยัที่เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 5 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 ไม่ประเมินผลในปีนี้เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาได้ เนื่องจาก 

- มหาวิทยาลัยมีการคืนค่าหน่วยกิตให้นักศึกษา 
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การ

ปิดหอพักนักศึกษาจากการเรียนออนไลน์ 
- โรงพยาบาลมีผู้เข้ารับบริการลดลง 
- ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เป็นไปตามแผน 

 ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่  
11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ รายได้ที่ได้รับ(ยกเว้นเงินอุดหนุนจากรัฐ) ในปี 2563 มีจ านวน 
872 .2802 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี  2562 ที่มี รายได้จ านวน 
1,036.4255 ล้านบาท มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.84 

WU7-1-2 ร้อยละของเงินรายไดม้หาวิทยาลยัที่เกิดขึ้น ร้อยละ 85 99.00 116.47 1. จ านวนเงินรายไดต้ามแผนปี 2563 ตลอดทั้งปีเท่ากับ 2,660.9113 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
จริงเทียบกับแผน 
 

ล้านบาท 
2. จ านวนเงินรายได้ทีไ่ดร้ับในปี 2563 เท่ากับ 2,634.2899 ลา้นบาท 
(รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
3. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เทา่กับ 
(2,634.2899*100)/ 2,660.9113 = 99.00 
(ข้อมลูจากส่วนแผนงานฯ) 

WU7-1-3 ร้อยละของตัวช้ีวัดความเสีย่งของ
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการประเมินอยู่ในระดับปกติ 
(ประเมินจากตัวช้ีวัดในแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2563) 

ร้อยละ 80 95 118.75 ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปกติจ านวน 19 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่
ไม่ผ่านคือ KPI16 : ไม่พบข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติตำมระเบียบทำงกำรเงิน
และพัสดุ 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 2  มีสินทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-2-4 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีย่ื่นจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

เรื่อง 15 27 180.00 มีผลงานวิจยัที่ยื่นจดทะเบียนทั้งสิน้ 27 เรื่อง ได้แก ่
1. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้าจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท 
เคบีสามStreptomyces KB3 (รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล) 
2. สิทธิบัตรออกแบบ จี้ (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
3. สิทธิบัตรออกแบบ ก าไล (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
4. สิทธิบัตรออกแบบ แหวน (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
5. สิทธิบัตรออกแบบ ต่างหู (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
6. อนุสิทธิบัตร เครื่องตดิตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรบั-ส่งข้อมูลและ
ระบบแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง (รศ.ดร.กฤษณะเดช , เจริญสุธาสนิี และ 
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี) 
7. อนุสิทธิบัตร เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้ (ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น 
และอาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์) 
8. อนุสิทธิบัตร ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
9. อนุสิทธิบัตร แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบใส (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
10. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แบบอักษรไทยประหยัดหมึกพิมพ์ 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
(ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
11. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตผงน้ าส้มจาก (ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน, 
ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม) 
12. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเตรียมเม็ดเจลตรึงรูปแบคทีเรียซูโดโมแนส โอ
ไทไทดิส ทีไอเอสทีอาร์สองสี่หกแปด (รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล) 
13. อนุสิทธิบัตร อาหารคัดเลือกจ าเพาะส าหรับเพาะเลี้ยงเช้ือราเดอร์มาโต
ไฟต์ ชนิดทริโคพัยตอน (ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ) 
14. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดการยุบตัวของไม้ปาล์มน้ ามันในกระบวนการ
อบแห้งด้วยวิธีการเพิ่มความช้ืนในไม้แล้วแช่เยือกแข็ง (รศ.ดร.นิรันดร มา
แทน และคณะ) 
15. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดการยุบตัวของไม้ปาล์มน้ ามันในขณะอบแห้งด้วย
วิธีการบีบอัด (รศ.ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ) 
16. อนุสิทธิบัตร ระบบถังปฏิกรณ์สองช้ันส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากของ
เสียอินทรีย์ (รศ.ดร.ก าชัย นุ้ยธิติกุลและคณะ) 
17. อนุสิทธิบัตร อาหารคัดเลือกจ าเพาะส าหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโต
ไฟต์ ชนิดทริโคพัยตอน (ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ) 
18. สิทธิบัตรออกแบบ กระเป๋า (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
19. สิทธิบัตรออกแบบ โคมไฟ  (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
20. สิทธิบัตรออกแบบ กระจก (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
21. สิทธิบัตรออกแบบ กรอบรูป (รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์) 
22. อนุสิทธิบัตร ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
23. อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด 
(ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
24. อนุสิทธิบัตร ถ้วยยางการสัมผัสลูกบิด (ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี) 
25. อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์อัดพอลิเมอร์เข้าในเนื้อไม้แบบให้มอนอเมอร์ไหล
ในทิศทางไหลของน้ าเลี้ยง (ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง) 
26. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีผลิตแผ่นผนังฉนวนประหยัดพลังงานจากไม้
ยางพาราและยางธรรมชาติ (ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
27. อนุสิทธิบัตร เตาเผาผนึกและหลอมโลหะด้วยคลื่นไมโครเวฟ (รศ.ดร.ชิต
ณรงค์ ศิริสถิตย์กุล) 
(ข้อมลูจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ) 

WU7-2-5 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  

ล้านบาท 2.0 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

2.19 109.5 มีมูลค่าเชิงพาณิชย์จาก 7 โครงการ รวมมลูค่าทั้งสิ้น 2,190,502.35 บาท 
ได้แก่  
1. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
มูลค่า 10,000 บาท  
2. ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มูลค่า 1,097,761 บาท  
3. การขายระบบห้องสมุด ให้ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มูลค่า 498,000 
บาท  
4. การขายระบบห้องสมุด ให้ศูนย์การเรียนรู้ จ.บุรีรัมย์ มูลค่า 200,000 
บาท 
5. Licensing บริษัท มังกัสโต้ จ ากัด มูลค่า 8,241.35 บาท 
6. จัดสรรผลประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภาคที่ 3 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ นครราชสีมา มูลค่า 41,000 บาท 
7. สัญญาจ้างท าวิจัยสินค้า บริษัท โศภิษฐพัฒนา จ ากัด มูลค่า 335,500 
บาท 
 (ข้อมลูจากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-3-6 ร้อยละของการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 (ประเมินจากผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยงบลงทุนเป้าหมาย
ร้อยละ 100 งบด าเนินการ (ยกเว้นหมวดเงินเดือน
และค่าจา้ง) เป้าหมายร้อยละ 85)  
(ค ำรับรองกลุม่ส ำนักวิชำ ข้อ 15) 

ร้อยละ 90 94 104.44 1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเท่ากับ 47*100/50 = 94 
2. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 47 หน่วยงาน จาก
จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 50 หน่วยงาน(ไม่รวมส านักผู้บริหาร) โดย
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมาย  คือส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ศูนย์สหกิจศึกษา และอาศรมวัฒนธรรมฯ 
(ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ) 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
WU7-3-7 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบ
ครุภณัฑ์ที่ได้รับจดัสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 90 95.75 106.39 1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครภุัณฑ์ท่ีไดร้ับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน = (870,938,568/909,610,300)*100 = 95.75 

2. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภณัฑ์ที่มผีลการใช้จ่ายแล้ว 
870,938,568.00 บาท (ด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างได้ครบทุกรายการ)  
3. งบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนและงบครุภณัฑ์ที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด
909,610,300 บาท 

(ข้อมลูจากส่วนพัสดุ) 
WU7-3-8 ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย(ไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ) 

ร้อยละ 4 
(ปรับ

เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

6.89 172.20 1. ร้อยละของรายได้จากการบรหิารสินทรัพยต์่องบเงินรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั(ไมร่วมเงินอุดหนุนจากรัฐ) = (60.0838*100)/ 
872.2802 = 6.89 
2. เงินรายได้จากผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
เท่ากับ 60.0838 ล้านบาท 
3. จ านวนเงินรายได้ทีม่หาวิทยาลยัไดร้ับในปี 2563 เท่ากับ 872.2802 
ล้านบาท (ไมร่วมเงินอุดหนุนจากรฐั) 
(ข้อมลูจากส่วนแผนงานฯ) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU7-4-9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุน
หรือร่วมทุนกับภายนอกที่สรา้งรายได้เพิม่ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 3 6 200.00 จ านวนโครงการทีร่่วมทุนกับภาคเอกชน จ านวน 6 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชยด์า้นหน้ามหาวิทยาลัยฯ 
2. โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย ์
3. โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ า ณ สวนวลยัลักษณ ์
4. โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาส านักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
และเภสัชศาสตร ์
5. โครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
6. โครงการร่วมทุนโรงเรยีนนานาชาติบริติชปัญญาดี นครศรีธรรมราช 
(ข้อมลูจากศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-1-1 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์      คน 40,000 

(ปรับ
เป้าหมาย
ใหม่โดยขอ
อนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยา
ลัยแล้วเมือ่ 
11 มิย.

63) 

46,913 117.28 จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ปีงบประมาณ  
2563 จ านวน 46,913 คน ดังนี ้
 (ข้อมลูจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

WU8-1-2 จ านวนการให้บริการวชิาการทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กิจกรรม 17 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ท าให้ไม่สามารถจดั
กิจกรรมไดต้ามแผนท่ีก าหนด ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันท่ี 11 มถิุนายน 2563 
หมายเหตุ ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
1.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผูสู้งอายุตดิเตยีงติดบ้าน 
2.โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
3.โครงการวิทยุวลยัลักษณ์รักษ์สุขภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจากศูนย์การแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 85 86.40 101.65 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 4.32 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 86.40 
(ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฯ) 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-3-4 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2 ได้ตามงวดงานที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 

ร้อยละ 100 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ
แล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วงเงิน 895,000,000 บาท 
(ข้อมลูจากส่วนอาคารสถานที่) 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU8-4-5 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รบั
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ร้อยละ 15 15.45 102.98 1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (19*100)/123 = 15.45 

2. บุคลากรของศูนย์การแพทยไ์ดร้ับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
รวม 19 คน 

3. จ านวนบุคลากรศูนย์การแพทยท์ั้งหมด 123 คน  
(ข้อมลูจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

WU8-4-6 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย/์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(ประเมินจำกศูนย์ควำมเป็นเลิศ เฉพำะด้ำนกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย์) 

ศูนย์ - ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 ไม่ประเมินผลในปีนี ้
หมายเหตุ ปัจจุบันมีศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย/์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ทั้งหมด 6 ศูนย์ คือ 
(1) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพและกำรแพทย์  
(2) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยโรคเมลิออยโดลิส  
(3) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรโรคไข้เลือดออก  
(4) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนยำและเครื่องส ำอำง 
(5) ศูนย์ควำมเป็นเลิศ นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 
(6) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน 
(ข้อมลูจากศูนย์การแพทย์ฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์      
WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรอืได้รับ 

รายการ/
รางวัล 

45 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- 
 

ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้
หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขันงดจัดกจิกรรม ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเสนอขออนุมตัิแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในปีน้ีจ านวน 6 รายการ และ



 

 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความส าเร็จ(%) ผลการด าเนินงาน 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาจ านวน 5 รางวัล 
(ข้อมลูจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

เป้าประสงค์ที่ 2   นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-2-2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
เข้ารับบริการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
 

ร้อยละ 85 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

 ไม่ประเมินผลในปีนี้เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี ้ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ ไม่มีการด าเนินการในปีน้ี 
(ข้อมูลจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

เป้าประสงค์ที่ 3    สนามกีฬามีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
WU9-3-3 จ านวนรายการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
(ประเมินจากรายการแข่งขันที่มีนกักีฬาของภูมิภาคอื่น
เข้าแข่งขันร่วมกับนักกีฬาของภาคใต้) 

รายการ 3 ไม่ประเมิน
ในปีนี ้

- ไม่ประเมินผลในปีนีเ้นื่องจากไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2563 
หมายเหตุ ร่วมการแข่งขันระดับชาติ 5 รายการ คือ 
1. กีฬากระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 
2562 
2.การแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ H.D.Y INTERNATION 
BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019  
3.รายการ Cindy Charity Game 2020  
4.การแข่งขันจักรยานประเภทเสอืภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2563 สนามที่ 2  
5.การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 เข้าร่วมแข่งขัน  
รอบมหกรรม 
(ข้อมลูจากส่วนกิจการนักศึกษา) 

หมำยเหตุ : - N/A (Not Available or Applicable or Not Complete at Time of Report) หมำยถึง ไม่ปรำกฎข้อมูลที่ใช้ได้กับกรณี หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่รำยงำนผล ณ เวลำที่จัดท ำรำยงำน 


