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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



 คํานํา 
 

 รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ฉบับนี้ เปนรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในรอบ

ปการศึกษา 2561 (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเปนไปตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตองคประกอบ 5 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการ

บริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ รวมจํานวน 13 ตัวบงชี้ 

รายละเอียดดังท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษา ซ่ึงขอมูลผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีได

ปรากฏในรายงานฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และใชเปนเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา

ขอมูล และพัฒนาการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ จนทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการจัดทํารายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยาง

ตอเนื่อง โดยในรอบปการศึกษา 2561 เปนการรายงานผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 

จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ภายใต 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสํานักวิชาตางๆ กําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยูในกลุม ค สถาบัน

เฉพาะทาง ลักษณะท่ี 2 เนนระดับปริญญาตรี ดังนั้น เกณฑการประเมินในบางตัวบงชี้จะเปนไปตามจุดเนนใน

กลุมดังกลาว  
 

ผลการประเมินตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 โดยสรุปจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปการศึกษา 

2561 พบวา ในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ คาเฉลี่ย 4.75 

อยูในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในระดับองคประกอบและระดับตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้ 

   ผลการประเมินในระดับองคประกอบ 

 1. องคประกอบท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.51-5.00) มีจํานวน 4 องคประกอบ ดังนี้  

1) องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (คาเฉลี่ย 5.00) 

  2) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (คาเฉลี่ย 5.00) 

3) องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 5.00) 

4) องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.86) 

 2. องคประกอบท่ีมีผลการประเมินในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.51-4.50) มีจํานวน 1 องคประกอบ ดังนี้  

  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (คาเฉลี่ย 4.43) 

   ผลการประเมินในระดับตัวบงช้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00) มีจํานวน 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (คาเฉลี่ย 5.00) 

2) ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คาเฉลี่ย 5.00) 

3) ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คาเฉลี่ย 5.00) 

4) ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (คาเฉลี่ย 5.00) 

5) ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค (คาเฉลี่ย 5.00) 

6) ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (คาเฉลี่ย 5.00) 

7) ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (คาเฉลี่ย 5.00) 

8) ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 5.00) 
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9) ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน   

    และเอกลักษณของสถาบัน (คาเฉลี่ย 5.00) 

10) ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของสํานักวิชา (คาเฉลี่ย 4.58) 

11) ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา (คาเฉลี่ย 5.00) 

  2. ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 1) ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  (คาเฉลี่ย 4.03) 

 3. ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.12) 
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     สวนท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย 

 

 

ประวัติความเปนมา 
 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 

  สมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เม่ือมีการริเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหมในสวนของภาคใตนั้นได 

เริ่มข้ึนท่ีนครศรีธรรมราชกอน โดยมีพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธัชโช) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์ ผูอํานวยการ

การศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปตตานี เปนคนอํานวยการ ความดําริจะใหมีมหาวิทยาลัยท่ี

นครศรีธรรมราช ก็มีมาชานาน เชนเดียวกัน ผูจุดประกายคือ ครูนอม อุปรมัย (ผูแทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองสภาผูแทนราษฎร) ซ่ึงเคยเปนครู

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปนผูริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูนครศรีธรรมราช ทานเห็นความสําคัญของ 

การมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเสนอรัฐบาลใหพิจารณาจัดตั้ง แตก็ไมสามารถผลักดันความคิด

ใหเปนจริงได ตอมาในป พ.ศ. 2518 อาจารยจรัส โพธิศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชได

นําเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อ "มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช" 

โดยมีหลักการใหยกฐานะวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชข้ึนเปนมหาวิทยาลัย รางพระราชบัญญัติฉบับนั้นไมผาน

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา อยางไรก็ดีหลังจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

นครศรีธรรมราชตกไป ป พ.ศ. 2523 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการ

พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งโดยเสนอรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วิทยาเขตเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

เปน "มหาวิทยาลัยศรีธรรมาโศกราช" แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป เพราะมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร

เสียกอน ตอมาประชาชนชาวนครศรีธรรมราชไดรวมตัวกันเปนคณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัยท่ี 

จังหวัดนครศรีธรรมราชใหจงได โดยมีนายวัชรา หงสประภัศร เปนประธานคณะกรรมการรณรงค และประจวบ

กับรัฐบาลโดยทบวงมหาวิทยาลัย (ป พ.ศ. 2526) มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญา 

สูภูมิภาค สําหรับภาคใตกําหนดไวท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดสุราษฎรธานี  

จากนโยบายดังกลาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยระยะแรกใหมีฐานะเปน 

"วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ข้ึนกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" โดยใชวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเปน

สํานักงานอธิการบดี และมีพ้ืนท่ีขยายงานของมหาวิทยาลัยท่ีบานมวงงาม ตําบลรอนพิบูลย (10,000 ไร)  
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พ้ืนท่ีชวงปากพนัง-ระโนด อําเภอปากพนัง 3,000 ไร และพ้ืนท่ีในเขตอําเภอหัวไทรอีกแหงหนึ่งดวย อีกท้ังได

พิจารณารูปแบบการบริหารและหลักสูตรท่ีจะเปดสอน โดยระยะเริ่มแรกจะเปดสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การเกษตร การประมง วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ท้ังนี้จะเริ่ม

รับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2534 แตดวยขอจํากัดในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสูความเปนเลิศ

ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติเดิม และขออนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย   

ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเอกเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราชข้ึน โดยมีศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนประธาน และไดมีการดําเนินการจนไดรับ      

การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2534 จากนั้นไดนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือขอ

พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยไดพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแหงนี้วา "มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ" อันเปนสรอยพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

แนวคิดและรูปแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดตั้งข้ึนตามฐานความคิดและความตองการของชุมชนทองถ่ิน โดยเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับรัฐบาลซ่ึงเม่ือพัฒนาเต็มรูปแบบแลวจะมีลักษณะเปน “มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

(Comprehensive University)” ซ่ึงจะมีการพัฒนาสถานะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมให มีลักษณะเปน               

“เมืองมหาวิทยาลัย (Residential University)” 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังมีเจตนารมณในการกอต้ังท่ีมีลักษณะพิเศษเปนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียว 

แตสามารถมีสถานท่ีปฏิบัติการกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ไดโดยไมจําเปนตองตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน 

จากสภาพพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางถึง 9,000 ไร เปนแหลงธรรมชาติ แหลงการศึกษา แหลงภูมิปญญาชาวบาน 

แหลงวัฒนธรรม และแหลงวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการ "อุทยานการศึกษาเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ป กาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2539) เพ่ือเทิดพระเกียรติและสนองแนว

พระราชดําริตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิ่งแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยอุทยานการศึกษาฯ ประกอบดวย หอเฉลิมพระเกียรติ อุทยานเทิดพระเกียรติ อุทยานสัมมนาสาธิต 

อุทยานไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน อุทยานพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานโบราณคดี อุทยานสิ่งแวดลอม 

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขตการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ฟารมมหาวิทยาลัย และศูนยการแพทย 

 การกอตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เริ่มตั้งแตปพุทธศักราช 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการ

ใหใชท่ีดินสาธารณะประโยชนทุงคลองปุด ทุงหาดทรายขาว ทุงบอนิง และท่ีดินสงวนเลี้ยงสัตวทุงบานไผรวมเนื้อ

ท่ีประมาณ 13,786 ไร โดยใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 9,000 ไร  สวนพ้ืนท่ีท่ีเหลือประมาณ 

3,600 ไร จัดสรรเปนท่ี สปก. ใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินครัวเรือนละ 5 ไร และตั้งชื่อวา "ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนา" ปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงต้ังอยู  ณ เลขท่ี 222 ตําบลไทยบุรี  อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดสรรงบประมาณครั้งแรกเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2538 
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จากคณะรัฐมนตรีจํานวน 1,635.5 ลานบาท เพ่ือกอสรางอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจํานวน 135 หลัง 

ตอจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีพัฒนาการมาตามลําดับ 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 
 

 ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถายทอดความรูเพ่ือสรางสรรค 

จรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความ

เรืองปญญา และคุณธรรม เอ้ืออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนท้ัง 

"คนดีและคนเกง" โดยเนน 

  1) ความเปนคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และมีทัศนะ

ท่ีกวางไกล 

  2) ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาวิชาท่ีศึกษาลึกซ้ึง

และประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) ความเปน “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สามารถดําเนินชีวิตและดํารงอยูใน

สังคมไดดี 

  วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล 

 พันธกิจ 

  1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคใตและของประเทศ 

   2) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 

   3) ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานการใหคําปรึกษาและ

แนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและการพัฒนาอันกอใหเกิดการ

ถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

   4) อนุรักษ และฟ นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี  รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และ

ศิลปะประยุกต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
 

สัญลักษณมหาวิทยาลัย 
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 ตราประจํามหาวิทยาลัย 

ตราประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนตราสัญลักษณท่ีอัญเชิญตราพระนามยอ "จภ" ภายใต 

จุลมงกุฎซ่ึงเปนตราพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประดิษฐาน 

ท่ีก่ึงกลาง อักษร "จ" เปนสีแสดและอักษร "ภ" เปนสีขาว มีพ้ืนสีมวงรองรับ และมีแพรแถบพ้ืนสีขาวขอบ 

สีทองรองรับอยูเบื้องลางพรอมอักษรสีมวง คําวา "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" ประดับอยูภายในแพรแถบ 

สีประจํามหาวิทยาลัย 

สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีแสดมวง  "สีแสด" เปนสีประจําวันพฤหัสบดีซ่ึงเปนวันประสูติของ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี "สีมวง" เปนสีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซ่ึงเปนสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง-รัตนธัชโช-เปรียญ) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์และผูอํานวยการการศึกษามณฑล

นครศรีธรรมราช และมณฑลปตตานี (ในสมัยรัชกาลท่ี 5) ท่ีชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกยองวาเปนผูจัดการ

ศึกษาสมัยใหมของเมืองนี้ 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ "ตนประดู" (Pterocarpus Indicus Willd.) สวนมากพบในปาเบญจพรรณ

ทางภาคใต เปนไมท่ีนิยมปลูกใหรมเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหนาจวนเจาเมืองซ่ึงรูจัก

กันในนาม “ศาลาประดูหก” 

เอกลักษณ อัตลักษณ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
   

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณ โดยอิงตามคํานิยามของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ซ่ึงใหคํานิยามของคําวา อัตลักษณ 

(Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สถานศึกษา และเอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปน

ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา โดยอัตลักษณและเอกลักษณไดผานมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2554 

อัตลักษณ 

 บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม (Walailak 

graduates have practical intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and 

technology competence, all integrated with high moral.) 

 เอกลักษณ 

  อุทยานการศึกษาแหงอาเซียน (Education Park of ASEAN) 
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 วัฒนธรรม 

  วลัยลักษณเพ่ือปวงชน (WALAILAK for All) โดยมีความหมายดังนี้ 

   W -  Wisdom        มุงสูปญญา 

      A  -  Advancement         ล้ําหนา สรางสิ่งใหม 

     L    -  Loyalty               มอบใจใหองคกร 

     A    -  Altruism              เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 

      I   -   Integrity              ยืนบนฐานความซ่ือสัตย 

      L   -  Lean                 กะทัดรัด เดนชัดในคุณคา 

      A   -  Accountability         ตรวจตราความรับผิดชอบ 

      K   -  Knowledge Sharing   ใฝรูรอบ มอบแบงปน 
 

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลในภาคใตตอนบน มีสภาพ 

เปนนิติบุคคลมีฐานะเปนกรมในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการจัดระบบการใชทรัพยากร

และความชํานาญการของบุคลากรแบบรวมศูนย เรียกวา “รวมบริการ ประสานภารกิจ” หนวยงานกลางท่ีเปน

ศูนยและสวนจึงทําหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไมแยกตามสํานักวิชาหรือหนวยงาน 

โดยมีโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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- สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

- สวนสารบรรณและอํานวยการ - สวนอาคารสถานท่ี 

- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  

- สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

- สํานักวิชา 

- ศูนยบริการการศึกษา 

- ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

- ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

- ศูนยการแพทย  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

- ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและ    

  เทคโนโลยี 

- สวนบริการกลาง 

- สวนภูมิสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม 

- สวนนิติการ 

- หนวยประสานงานมหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

  ระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะอันตรายและ 

   

   

- สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

- สวนการเงินและบัญชี 

- อุทยานพฤกษศาสตร 

- ศูนยสมารทฟารม 

- ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

  ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

- ศูนยบริหารทรัพยสิน 

 

- งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  

  สวนกิจการนักศึกษา 

 

- สถาบันวิจัยและนวัตรรม 

- อุทยานวิทยาศาสตรและ  

  เทคโนโลยี 

- สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

- ศูนยบริการวิชาการ 

 

- สวนกิจการนักศึกษา 

- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

 

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

รองอธิการบดี 

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี หนวยตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี 

ฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 

รองอธิการบดี 

ฝายบริหาร 

รองอธิการบดี 

ฝายวิจัยและบริการสังคม 

รองอธิการบดี 

ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายบริหารงานบุคคล 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายบริหาร 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายส่ือสารองคกร 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 

- สวนพัสดุ 

 

รองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

 

รองอธิการบดี 

ฝายวิชาการ 

- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- วิทยาลัยนานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- ศูนยกิจการนานาชาติ 

- สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- สวนส่ือสารองคกร 

 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายสงเสริมกีฬา 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายบริหารโครงการกอสราง 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายกฎหมาย 

- สวนนิติการ 

- ฝายประชาสังคมและชุมชน ศูนยบริการวิชาการ  

(การแกปญหาท่ีดินโคงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 

 

 

- ฝายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต (ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

- งานพัฒนาหลักุตร (หลักสูตรพันธุใหม) (ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

- ฝายประมวลผล (ศูนยบริการการศึกษา) 

- ฝายบริการการสอนและการสอบ (ศูนยบริการการศึกษา) 

- ฝายงานทะเบียน (ศูนยบริการการศึกษา) 

- ฝายสนับสนุนการสอนและส่ือการศึกษา (ศูนยบรรณสารและส่ือสารศึกษา) 

 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายพัฒนาการเรียนการสอน 

- โครงการ UKPSF 

ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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  1. องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

   1) สภามหาวิทยาลัย 

   มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวาง

นโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพยสิน          

การออกแบบระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร และการอนุมัติปริญญา 

 2) สภาวิชาการ 

   มีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลทางดานวิชาการ เชน หลักสูตรการสอน การวัดผล การใหปริญญา 

การใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จัดหาวิธีการทําใหการศึกษา การวิจัย การ

บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งข้ึน 

 2. การแบงสวนงาน 

1) สํานักงานอธิการบดี 

  หนวยงานท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดีมี 11 สวน 2 หนวย 1 สํานักงาน และ 2 โครงการมีภารกิจหลักใน

การประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยทุกๆ ดาน โดยประสานงานกับสวนงานบริหารในสํานักวิชา ศูนย และสถาบัน 

  2) สํานักวิชา/วิทยาลัย 

  - 13 สํานักวิชา ประกอบดวย สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สํานักวิชาสหเวชศาสตร สํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศ

ศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาศิลปศาสตร และสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร  

   - 4 วิทยาลัย ประกอบดวย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราช

กุมารี วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบัณฑิตวิทยาลัย 

   3) ศูนย/สถาบัน/หนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา 

  มี 17 หนวยงาน คือ ศูนยบริการวิชาการ ศูนยบริการการศึกษา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา                  

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนยกิจการ

นานาชาติ  ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ ศูนยบริหารทรัพยสิน ศูนยสมารทฟารม อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุทยานพฤกษศาสตร สถาบันวิจัย

และนวัตกรรม สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซ่ึงหนวยงานดังกลาว

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ังภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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  4) โครงการ  

   มี 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

โครงการมหาวิทยาลัยสเีขียว และโครงการ UKPSF 

รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภา  

1. สภามหาวิทยาลัย  

 1) นายกสภามหาวิทยาลัย 

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 

  2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

   ศาสตราจารย ดร.โกวิทย โปษยานนท 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง                                                                  

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี 

 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

นายนนทพล นิ่มสมบญุ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อานันท กาญจนพันธุ 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล 

ศาสตราจารย ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 

5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง 

ศาสตราจารย ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

นายธีระชัย เชมนะสิริ 

6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต 

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ 

นายรุจาธิตย  สุชาโต 

   6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ 

 รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ 

 อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธ เพชรชวย 

 7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 อาจารย นายแพทยชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร 

 อาจารย ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ 

 รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี 
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 8) เลขานุการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด        รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

2. สภาวิชาการ 

  1) ประธานสภาวิชาการ 

  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ   อธิการบดี 

 2) กรรมการโดยตําแหนง 

 รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 

อาจารย ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชริขจร รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.วรทัศร ขจิตวิชยานุกูล รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย ขุนทองแกว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติฯ 

ศาสตราจารยคลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

รองศาสตราจารย ดร.พงษพชิิต จันทรนุย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล บางรักษ ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

ดร.เปรมฤดี นุนสังข ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ถุงทอง ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสทิธิ์ หิรัญสาย รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป  รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน 

นายอุทัย แกลวกลา  รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันภาษาฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผานิตย คุมฮ้ิน  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและนวัตกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยอุดมศักดิ์ แซโงว  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ  รักษาการแทนผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

อาจารยสุธีระ ทองขาว  รักษาการแทนผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย ขุนทองแกว  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทันตแพทยจีรศักดิ์ นพคุณ  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารยทันตแพทยจินตกร คูวัฒนสุชาติ  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ดร.วรทัศร ขจิตวิชยานุกูล  ศาสตราจารย 

ศาสตราจารยคลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธิ์  ศาสตราจารย 
   3) กรรมการจากคณาจารยประจําสํานักวิชา 

อาจารย ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ 

อาจารยฮุชเซ็น นิยมเดชา อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ 

รองศาสตราจารย ดร.นฤมล มาแทน อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารย ดร.วารนิ อินทนา อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติกําจร กุศล อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอม สุวรรณโณ อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอภิชัย วรรธนะพิศิษฐ อาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ อาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารยประจําสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

อาจารยอภิชญา ชนะวงศ อาจารยประจําสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.สกล บุญสิน อาจารยประจําสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

อาจารย ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ อาจารยประจําสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
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รองศาสตราจารย ดร.สรศักดิ์ ดานวรพงศ อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน ศิริพัธนะ อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.ลัคนา พิมพจันทร อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร 

อาจารย ดร.สมรักษ ชัยสิงหกานานนท อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 

อาจารยทรงพันธุ จันทรทอง อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย ภูพงษ อาจารยประจําสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

อาจารย ดร.วันทนีย โยชนชัยสาร อาจารยประจําสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

อาจารย ดร.สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง อาจารยประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวีระพงศ เลิศรัตนเทวี อาจารยประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยเยาวเรศ ศิริสถิตยกุล อาจารยประจําสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

อาจารย ดร.สลิล บุญพราหมณ อาจารยประจําสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

 4) เลขานุการ 

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน รองอธิการบดีฝายวิชาการ/เลขานุการฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสทิธิ์ หิรัญสาย  รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมฯ/ 

ผูชวยเลขานุการ 
 

3. คณะผูบริหาร 

 1) อธิการบดี 

    ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ  อธิการบดี 

 2) รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี  

ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธิ ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 

รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด   รองอธิการบดี ฝ าย กิจการต างประเทศและพัฒ นา                  

การเรียนการสอน 

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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นายจารุ คัตตพันธ  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารโครงการกอสราง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

อาจารยนรากร สุวรรณโชติ   ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา 

นายสมพร ศิลปสุวรรณ   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผาชู  ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ดวงอินทร  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน นวลนุม  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 

 3) คณบดี/รองคณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต  คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ   รองคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรนรินทร ศุภกร  รองคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต   คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร จเรประพาฬ   รองคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต   คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

อาจารย ดร.สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง   รองคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

อาจารย อุไรวรรณ หมัดอาดัม  รองคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย   คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 

อาจารย นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศจินดา  รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ  รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 

อาจารย ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ   คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา จันทรัตน   รองคณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง   คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์  รองคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิตา ปยอมรพันธุ  รองคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ   คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

อาจารย ดร.สิริวัจนา แกวผนึก  รองคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช   คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รองศาสตราจารยเรวัต สุขสิกาญจน   รองคณบดีสํานกัวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 อาจารย ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ   รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
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รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส   รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูลีรัตน คงเรือง  รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานแกวตา ลัคนาวานิช  รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ  รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย จันทิรา รัตนรัตน   รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.วรทัศร ขจิตวิชยานุกูล    รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

  รองศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน ศิริพัธนะ   รักษาการแทนรองคณบดีสาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทย สิทธิชัย ขุนทองแกว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย จีรศักดิ์ นพคุณ  รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัย 

 ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

ศาสตราจารย (คลินิก) ดร.นายสัตวแพทย สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร 

  อัครราชกุมารี 

อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 4) ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล บางรักษ ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจักษณ สัมพันธ  รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.เปรมฤดี นุนสังข  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

นายชัยรัตน กาญจนอารี  รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย   ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ   รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

อาจารย ดร.กาญจนนัฐฐา ไชยศรียา  รองผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผานิตย คุมฮ้ิน  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ  รักษาการแทนผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
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รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน  รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 

อาจารย นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศจินดา  รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสทิธิ์ หิรัญสาย  รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนฯ 

นายอวยพร เรืองศรี   รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยนวตักรรมการเรียนฯ 

รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน 

นายอุทัย แกลวกลา รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ถุงทอง  รักษาการแทนผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรฯ 

อาจารยสุธีระ ทองขาว  รักษาการแทนผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันภาษา 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซโงว  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
 

 5) หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย/ผูกํากับดูแล/หัวหนาโครงการ 

นายสมพร ศิลปสุวรรณ  ผูกํากับดูแลสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร  

นายสิทธิชัย พนิตอังกูร   หัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  

นางสาวจิตตนา หนูณะ    หัวหนาสวนสื่อสารองคกร 

นายพิพัฒนพันธุ สุวรรณอักษร    หัวหนาสวนพัสดุ 

นายปยวัชน คงอินทร   รักษาการแทนหัวหนาสวนกิจการนักศึกษา 

นางจุฑารัตน ธานีรัตน   หัวหนาสวนการเงินและบัญชี 

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศเดช  หัวหนาสวนนิติการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ  รักษาการแทนหัวหนาสวนอาคารสถานท่ี 

นายพิพัฒน ปุเตะ  รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง 

นางปรีดา โชติชวง  ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน 

อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย   รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต    รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ 

นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค   หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายอุทัย แกลวกลา   รักษาการแทนหวัหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 

นางสาวอรพินท ไชยพงศ   รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงาน 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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 6) ผูจัดการ/หัวหนาโครงการ 

    นายไพรวัลย เกิดทองมี   ผูจัดการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัด  

     น้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

ดร.วีรพงศ โชติชวย   หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดระบบการศึกษาโดยใชระบบหนวยกิต (Credits) จัดการเรียนการสอนแบบไตร

ภาค (Trimester) โดยหนึ่งปการศึกษามี 3 ภาคการศึกษาๆ ละ 12 สัปดาห ยกเวนหลักสูตรภายใตสังกัดวิทยาลัย

นานาชาติ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค (Semester) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดการศึกษาท้ังในระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับในระดับปริญญาตรีกําหนดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีมีการผสมผสานการเรียนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและ

สถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ เสริมทักษะดานวิชาชีพแกนักศึกษาใหสามารถนําทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติได

อยางเหมาะสม พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงข้ึน และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะตอง

ออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 2 ภาคการศึกษาตอเนื่อง โดยคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ จะ

นิเทศงานและประเมินนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพนักศึกษา และนําขอมูลท่ีไดจากการนิเทศงานมาพัฒนา

หลักสูตรและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด จํานวน 78 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จํานวน 41 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 17 

หลักสูตร โดยมีจํานวนหลักสูตรรายละเอียดตามกลุมสาขาวิชา/สํานักวิชาตางๆ ดังแสดงในตาราง 1 และรายชื่อ

หลักสูตรท่ีเปดสอนดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา/สํานักวิชา 
 

กลุมสาขาวิชา/สํานกัวิชา 

จํานวนหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมท้ังหมด 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14 8 10 32 

    1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 2 3 4 9 

    1.2 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 6 3 3 12 

    1.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 6 

    1.4 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

    1.5 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

4 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

1 
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กลุมสาขาวิชา/สํานกัวิชา 

จํานวนหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมท้ังหมด 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 9 7 4 20 

    2.1 สํานักวิชาสหเวชศาสตร 2 1 1 4 

    2.2 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 3 2 1 6 

    2.2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 2 - 3 

    2.3 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 1 1 3 

    2.4 สํานักวิชาแพทยศาสตร 

    2.5 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

3 

1 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 5 3 23 

    3.1 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 1 1 7 

    3.2 สํานักวิชาการจัดการ 4 2 1 7 

    3.3 สํานักวิชาศิลปศาสตร 4 2 1 7 

    3.4 สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

    3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

รวมท้ังหมด 41 20 17 78 
 

ตาราง 2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักวิชาตางๆ ที่เปดสอน ปการศึกษา 2561 
 

สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตร 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิง

คํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1 ) วิ ท ย าศ าส ต รม ห า บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2) วิ ท ย าศ าส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2557) 

  3 ) วิ ท ย าศ าส ต รม ห า บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

  3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  4) ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

2. วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลย ี

  1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 

  2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต 

สาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วั ส ดุ ศาสตร และ วิ ศวกรรม วั ส ดุ 

  1) ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

  2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุ

ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ 
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สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ส่ิ งแวดลอม  (ห ลัก สูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  5)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

พอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  6 ) วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า

วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต 

สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2560) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3) ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขา

วิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

3. เทคโนโลยี 

การเกษตร 

  1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรม

การเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม

เกษตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

  1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตรการเกษตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร (ห ลัก สูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) ปรั ชญาดุษฎี บั ณฑิ ต สาขา

เกษตรศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  2) ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4. สถาปตยกรรม

ศาสตรและการ

ออกแบบ 

  1) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  2) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

ภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2560) 

  3) ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

  4) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการ

ออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร 

และบรรจุภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- - 

5. สหเวชศาสตร   1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

  2) วิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค

การแพทย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6. สาธารณสุขศาสตร   1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2557) 

  2) วิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอนามั ย

ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย

และสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

1) ป รัชญ าดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขา

เท ค โน โล ยี ส่ิ ง แ วด ล อ ม ค ว าม

ปลอดภัยและสุขภาพ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
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สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

7. พยาบาลศาสตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

  1) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การพยาบาลผูใหญ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

  2) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ก ารพ ย าบ าล เวชป ฏิ บั ติ ชุ ม ช น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- 

8. เภสัชศาสตร   เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการ

ดานยาและเคร่ืองสําอาง (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2557) 

9. แพทยศาสตร   แพทยศาสตรบัณ ฑิ ต  (ห ลัก สูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร

ใหม พ.ศ.2560) 

  ป รั ช ญ า ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต  ส าข า

วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร

ใหม พ.ศ.2560) 

10. สารสนเทศศาสตร   1) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  2) วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรม

ซอฟตแวร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

  4) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  5) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการ

จัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

จั ด ก า ร เท ค โน โล ยี ส าร ส น เท ศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

จั ดก าร เทค โน โลยี ส ารสน เทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

11. การจัดการ   1) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

  2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3) บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการ

บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

  ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการ

จัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2561) 

12. ศิลปศาสตร   1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษา

บูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

  2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557) 

  2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาข า เอ เชี ย ศึ ก ษ า (ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

เอ เชี ยตะวันออกเฉี ยงใต ศึ กษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

13. รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ

นิติศาสตร 

  1) รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557) 

  2) นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

- - 

14. บัณฑิตวิทยาลัย - - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ใหม พ.ศ.2561) 

1 5 . วิ ท ย า ลั ย สั ต ว

แพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

-  

16. วิทยาลัยนานาชาติ   1 ) บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส าข าก า ร

วิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

  2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

น วัต ก รรม ดิ จิ ทั ล ห ลั ก สู ต รน าน าช า ติ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

  3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎมายประยุกต 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

  

รวม 41 หลักสูตร 20 หลักสูตร 17 หลักสูตร 

 

จํานวนอาจารย และบุคลากร 
 

  พนักงานสายวิชาการ (อาจารย) 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) จํานวนท้ังหมด 537.50 คน 

(นับรวมจํานวนท่ีลาศึกษาตอ) โดยในจํานวนนี้เม่ือพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา พบวา มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก จํานวน 307.50 คน (รอยละ 57.00) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 229.50 คน  

(รอยละ 42.70) และเปนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0.5 คน (รอยละ 0.09) 

เม่ือพิจารณาตามตําแหนงทางวิชาการ พบวา มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.)  

รวมท้ังสิ้นจํานวน 201 คน (รอยละ 37.26) โดยจําแนกเปนตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 5 คน (รอยละ 0.93) 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน 57 คน (รอยละ 10.60) และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 139 คน  

(รอยละ 25.86) สวนตําแหนงอาจารย มีจํานวน 336.50 คน (รอยละ 62.60) โดยรายละเอียดจําแนกตามกลุม

สาขาวิชาและสํานักวิชา รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) ของสํานักวชิาตางๆ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  
 

กลุมสาขาวิชา/สาํนักวิชา 

จํานวน

อาจารย

ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละ) ของอาจารย  

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จํานวน (รอยละ) ของอาจารยประจํา  

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

เอก โท ตร ี ศ. รศ. ผศ. อจ. 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี         

1.1 วิทยาศาสตร 51.5 47.5 (92.23) 4(7.77) - - 11 (21.36) 20 (38.83)  20.5 (39.81) 

1.2 วิศวกรรมศาสตรฯ 46 38 (82.61) 8 (17.39) - 0.5 (1.09) 7 (15.22) 23 (50.00) 15.5 (33.70) 

1.3 เทคโนโลยกีารเกษตร 21  21 (100) - - 2 (9.52) 9 (42.86) 8 (38.10) 2 (9.52) 

1.4 สถาปตยกรรมศาสตรฯ 25.5 2 (7.84) 23.5 (92.16) - - 1 (3.92) 5 (19.61) 19.5 (76.47) 

2. วิทยาศาสตรสุขภาพ         

2.1 สหเวชศาสตร 67 37.5 (55.97) 29.5 (44.03) - - 7 (10.45) 16 (23.88) 44 (65.67) 

2.2 สาธารณสุขศาสตร 38 24 (60.00) 14 (40.00) - - 4 (10.00) 10 (25.00) 24 (65.00) 

2.3 พยาบาลศาสตร 39 13 (33.33) 26 (66.67) - - 3 (7.69)  7 (17.95) 29 (74.36) 

2.4 เภสัชศาสตร 44.5 22.5 (50.56) 23 (49.44) - - 4.5 (10.11) 6 (13.48) 34 (76.40) 

2.5 แพทยศาสตร 44 31 (70.45) 13 (29.55) - - 2 (4.55) 10 (22.73) 32 (72.73) 

2.6 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 6.5 3 (46.15) 3.5 (53.85) - - 0.5 (7.69) 0.5 (7.69) 5.5 (84.62) 

3. ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร         

3.1 สารสนเทศศาสตร 40 20 (50.00) 20 (48.78) - - 2 (5.00) 9 (21.95) 29 (72.50) 

3.2 การจัดการ 44.5 23 (51.69) 21.5 (48.31) - - 3 (6.74) 13 (29.21) 28.5 (64.04) 

3.3 ศิลปศาสตร 44 14 (31.82) 30 (68.18) - 1 (2.27) 2 (4.55) 5 (11.36) 36 (81.82) 

3.4 รัฐศาสตรและนิติศาสตร 20 7.5 (37.50) 12 (60.00) 0.5 (2.50) 0.5 (2.50) 1 (5.00) 5 (25.00) 13.5 (67.50) 

3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 6 3.5 (58.33) 2.5 (41.67) - 1 (16.67) - 1.5 (25.00) 3.5 (58.33) 

ภาพรวมทัง้มหาวิทยาลัย 53.5 307.5(57.00) 229.5(42.70) 0.5(0.09) 5(0.93) 57(10.60) 139(25.86) 336.50(62.74) 

หมายเหตุ อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงตามพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา การนับจํานวนอาจารยประจํา นับตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

  9 - 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 

  6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 6 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

  นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับจํานวนได 

 

 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพนักงานประเภทตําแหนงสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร

ท่ัวไป จากทุกหนวยงาน รวมท้ังหมด 936 คน โดยจําแนกเปนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 

(พนักงานประจํา/พนักงานสัญญาจาง) จํานวน 716 คน (รอยละ 76.50) และเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 220 คน 

(รอยละ 23.50) 

เม่ือพิจารณาเฉพาะจํานวนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป (พนักงานประจํา/พนักงาน

สัญญาจาง) จํานวน 716 คน พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 482 คน (รอยละ 67.32) รองลงไป
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ตามลําดับ คือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 117 คน (รอยละ 16.37) คุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 114 คน 

(รอยละ 15.92) และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน (รอยละ 0.42) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 จํานวนพนักงานสายปฏิบัติการและบริหารท่ัวไปของหนวยงานตางๆ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

หนวยงาน 

จํานวน (รอยละ) พนักงานสายปฏิบัติการฯ 

(ประจํา/สัญญาจาง) จําแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา 
ลูกจางช่ัวคราว 

รวม

ท้ังหมด 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี รวม 

สาย

ปฏิบัติการ 

นกัวิชาการ/

นักวิจยั/

ผูชวย

นักวิจยั/ 

ผูชวยสอน 

รวม 

1. สํานักงานอธกิารบดี          

  1) หนวยตรวจสอบภายใน - 2 (40.00) 3 (60.00) - 5 - - - 5 

  2) สํานักงานสภามหาวทิยาลัย - 1 (33.33) 2 (66.67) - 3 - - 0 3 

  3) สวนอํานวยการและสารบรรณ - 1 (5.00) 15 (75.00) 4 (20.00) 20 3 (100) - 3 23 

  4) สวนส่ือสารองคกร - 2 (18.18) 9 (81.82) - 11 3 (100) - 3 14 

  5) สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร - 2 (8.33) 22 (91.67) - 24 - - 0 24 

  6) สวนการเงินและบัญช ี - 4 (18.18) 15 (68.18) 3 (13.64) 22 1 (100) - 1 23 

  7) สวนอาคารสถานที ่ - 1 (4.00) 6 (24.00) 18 (72.00) 25 20 (100) - 20 45 

  8) สวนพัสด ุ - 4 (21.05) 12 (63.16) 3 (15.79) 19 - - 0 19 

  9) สวนแผนงานและยุทธศาสตร - 7 (63.64) 3 (27.27) 1 (9.09) 11 - - 0 11 

  10) สวนกจิการนกัศึกษา - 6 (14.29) 33 (78.57) 3 (7.14) 42 - - 0 42 

  11) หนวยประสานงาน มวล. กทม. - - 6 (85.71) 1 (14.29) 7 - - 0 7 

  12) สวนนิตกิร - 5 (71.43) 1 (14.29) 1 (14.29) 7 1 (100) - 1 8 

  13) โครงการมหาวทิยาลัยสีเขียว 1 (33.33) - 1 (33.33) 1 (33.33) 3 1 (100) - 1 4 

  14) สวนบรกิารกลาง - 1 (11.11) 3 (33.33) 5 (55.56) 9 28 (100) - 28 37 

  15) สวนภูมิสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม - 1 (12.50) 4 (50.00) 3 (37.50) 8 10 (100) - 10 18 

  16) ลํานักงานอธกิารบดี - - 2 (100) - 2 - - 0 2 

2. ศูนย/สถาบัน          

  1) ศูนยบริการวิชาการ - 5 (41.67) 6 (50.00) 1 (8.33) 12 - - 0 12 

  2) ศูนยบริการการศึกษา - 3 (15.00) 17 (85.00) - 20 4 (100) - 4 24 

  3) ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา - 6 (12.24) 34 (69.39) 9 (18.37) 49 2 (100) - 2 51 

  4) ศูนยเทคโนโลยีดิจทิัล 1 (2.56) 5 (12.82) 22 (56.51) 11 (28.21) 39 19 (100) - 19 58 

  5) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 9 (9.78) 65 (70.65) 18 (19.57) 92 - - 0 92 

  6) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 5 (50.00) 5 (50.00) - 10 - - 0 10 

  7) ศูนยกิจการนานาชาต ิ - 2 (50.00) 2 (50.00) - 4 - - 0 4 

  8) ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน - 3 (27.27) 7 (63.64) 1 (9.09) 11 - - 0 11 

  9) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ - - 4 (100) - 4 - 1 (100) 1 5 

  10) ศูนยการแพทย มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ - 10 (11.11) 59 (65.56) 21 (23.33) 90 12 (100) - 12 102 

  11) ศูนยบริหารทรัพยสิน - - 11 (91.67) 1 (8.33) 12 6 (100) - 6 18 

  12) ศูนยสมารทฟารม - 2 (25.00) 6 (75.00) - 8 4 (100) - 4 12 

  13) อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - 1 (50.00) 1 (50.00) - 2 26 (100) - 26 28 

  14) อุทยานพฤกษศาสตร - 4 (50.00) 3 (37.50) 1 (12.50) 8 2 (40.00) 3 (60.00) 5 13 

  15) สถาบันวิจัยและนวตักรรม - 3 (50.00) 3 (50.00) - 6 1 (33.33) 2 (66.67) 3 9 
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หนวยงาน 

จํานวน (รอยละ) พนักงานสายปฏิบัติการฯ 

(ประจํา/สัญญาจาง) จําแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา 
ลูกจางช่ัวคราว 

รวม

ท้ังหมด 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี รวม 

สาย

ปฏิบัติการ 

นกัวิชาการ/

นักวิจยั/

ผูชวย

นักวิจยั/ 

ผูชวยสอน 

รวม 

  16) สถาบันภาษามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ - 1 (25.00) 3 (75.00) - 4 - - 0 4 

  17) สถาบันวิจัยวทิยาการสุขภาพ - 1 (25.00) 3 (75.00) - 4 - 6 (100) 6 10 

3. สํานักวิชา          

  1) สํานักวิชาศิลปศาสตร - 1 (12.50) 6 (75.00) 1 (12.50) 8 - 1 (100) 1 9 

  2) สํานักวิชาการจัดการ - 3 (23.08) 9 (69.23) 1 (7.69) 13 - 2 (100) 2 15 

  3) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร - - 15 (88.24) 2 (11.76) 17 18  (90.00) 2 (10.00) 20 37 

  4) สํานักวิชาวทิยาศาสตร - 1 (12.50) 6 (75.00) 1 (12.50) 8 1 (33.33) 2 (66.67) 3 11 

  5) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - 1 (20.00) 3 (60.00) 1 (20.00) 5 4 (33.33) 8 (66.67) 12 17 

  6) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ - 2 (25.00) 5 (62.50) 1 (12.50) 8 - - 0 8 

  7) สํานักวิชาสหเวชศาสตร - 2 (33.33) 4 (66.67) - 6 3 (75.00) 1 (25.00) 4 10 

  8) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร - - 4 (100) - 4 - - 0 4 

  9) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ - - 4 (100) - 4 - - 0 4 

  10) สํานักวิชาเภสัชศาสตร - 3 (27.27) 8 (72.73) - 11 3 (37.50) 5 (62.50) 8 19 

  11) สํานักวิชาแพทยศาสตร - - 5 (100) - 5 - 3 (100) 3 8 

  12) สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร - 2 (40.00) 3 (60.00) - 5 - - 0 5 

  13) สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร - - 6 (100) - 6 2 (100) - 2 8 

  14) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกมุาร ี - 3 (25.00) 8 (66.67) 1 (8.33) 12 2 (66.67) 1 (33.33) 3 15 

  15) วิทยาลัยนานาชาติ - 1 (25.00) 3 (75.00) - 4 - - 0 4 

  16) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ - - 3 (100) - 3 - - 0 3 

  17) บัณฑิตวิทยาลัย 1 (33.33) - 2 (66.67) - 3 - - 0 3 

4. กลุมโครงการพิเศษ          

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัด 

 น้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 
- 1 (100.00) - - 1 7 (100) - 7 8 

รวมท้ังหมด 3(0.42) 117(16.34) 482 (67.32) 114(15.92) 716 183(83.18) 37 220 936 

หมายเหตุ พนักงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 หนวยงาน จะไมนับซ้ําในภาพรวม 
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จํานวนนักศึกษา 
 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นป รวมท้ังสิ้น 8,245 คน โดย

จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,860 คน (รอยละ 95.33) ระดับปริญญาโท จํานวน 289 คน (รอยละ 3.51) 

และระดับปริญญาเอก จํานวน 96 คน (รอยละ 1.16) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 5 
 

ตาราง 5 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2561 
 

สํานักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังส้ิน 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,242 48 48 1,338 

1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 106 12 12 130 

1.2 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 720 16 11 747 

1.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 187 20 22 229 

1.4 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

1.5 บัณฑิตวิทยาลัย 

229 

- 

- 

- 

- 

3 

229 

3 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2,999 87 14 3,100 

2.1 สํานักวิชาสหเวชศาสตร 872 9 6 887 

2.2 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 845 36 6 887 

2.3 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 530 26 - 556 

2.4 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 438 1 1 440 

2.5 สํานักวิชาแพทยศาสตร 

2.6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

2.7 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกมุารี 

289 

10 

15 

3 

12 

- 

1 

- 

- 

293 

22 

15 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,619 154 34 3,765 

3.1 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 686 14 15 717 

3.2 สํานักวิชาการจัดการ 1,292 133 10 1,435 

3.3 สํานักวิชาศิลปศาสตร 1,085 7 9 1,086 

3.4 สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 529 - - 529 

3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 27 - - 27 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 7,860 289 96 8,245 
 

ที่มา : ขอมูลจาก http://ces.wu.ac.th ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
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ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
 

  จํานวนงบประมาณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน 2,031,068,214.30 บาท และ

เปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 1,673,887,303.58 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  งบประมาณ จําแนกตามปงบประมาณ (บาท) 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายได  

 รายไดจากงบประมาณ 1,256,513,500        957,270,565.00  

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 484,172.50          24,391,884.35 

 รายไดจากการจัดการศึกษา 359,767,150.21 336,652,210.22       

 รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 5,477,189.80          42,147,620.19 

 รายไดคาบริการรักษาพยาบาล 12,448,877.86 2,901,857.33 

 รายไดจากการใหบริการวิชาการและโครงการ 176,171,404.32 108,892,672.18           

 รายไดสนับสนุนจากหนวยวิสาหกิจ 72,557,908.09 2,127,358.55 

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 74,611,188.61 64,380,229.64         

 รายไดอ่ืน 73,036,822.91 88,686,300.05          

รวมรายได 2,031,068,214.30 1,627,450,724.51  
 

คาใชจาย  

 คาใชจายบุคลากร 745,149,189.11 614,776,386.37 

 คาตอบแทน 23,644,403.02 23,667,682.53 

 คาใชสอย 185,787,606.78 226,190,327.80 

 คาวัสดุ 78,938,571.94 97,111,551.08 

 คาสาธารณูปโภค 59,929,244.49 57,753,376.00 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 340,313,574.15 387,700,727.67 

 คาครุภัณฑ 3,531,494.89 - 

 เงินอุดหนุน 214,769,807.02 157,216,540.56 

 ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน  - 

 คาใชจายอ่ืน 21,823,412.32 16,384,225.76 

รวมคาใชจาย 1,673,887,303.58 1,580,800,817.77 

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน 357,180,910.58 44,743,110.71 

     ตนทุนทางการเงิน - - 

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ   

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธ ิ 357,180,910.58 44,743.110.71 

 (หมายเหตุ เปนงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560) 
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อาคารสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งอยูเลขท่ี 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 9,000 ไร (เปนพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยจริง ประมาณ 3,000 ไร) มีการจัดการศึกษาหลักท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช (ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน) ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวยกลุมอาคารตางๆ 

ไดแก กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมบริการการศึกษา กลุมท่ีพักอาศัย กลุมบริการท่ัวไป อาคารโรงเรือน ฟารม

มหาวิทยาลัย โรงเรือน และศูนยกีฬาและสุขภาพ เปนตน ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.2 อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
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สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 
 

 

 

   การนําเสนอเนื้อหาในสวนท่ี 2 ประกอบดวย 2 สวนหลัก โดยในสวนแรก เปนการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามท่ีไดมีการประเมินไปแลวเม่ือปการศึกษา 

2560 และในสวนท่ีสองเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ในรอบปการศึกษา 2561 (วันท่ี                

1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) ตามตัวบงชี้ของ สกอ. ดังท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของ สกอ. นอกจากนี้ ในสวนของการกําหนดจุดเนนของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสํานักวิชาตางๆ กําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยูในกลุม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะ

ท่ี 2 เนนระดับปริญญาตรี ดังนั้น เกณฑการประเมินในบางตัวบงชี้จะเปนไปตามจุดเนนในกลุมดังกลาว  

 

2.1 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากรอบปท่ีผานมา 
 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดมีการประเมินไปแลวเม่ือวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2561 มาพิจารณา

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาในสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

1. เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาการเรียนการ

สอนในรูปแบบ UKPSF และ Smart Classroom  ซึ่ง

เป นจุ ด เดน ของมหาวิทยาลั ย ให เป น ท่ี รู จั กแก

ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ไดดําเนินการประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ 

UKPSF ในชองทางตาง ๆ ท้ังออนไลนและออฟไลน ไดแก 

- ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ท า ง ส่ื อ  social media ได แ ก  Facebook,  

การสัมภาษณออกรายการตาง ๆ ใน Walailak Channel   

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมวิชาการ

เภสัชศาสตรศึกษา ประจําป 2562 ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือรวมแลกเปล่ียนความรู  
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

ความคิดเห็น และประสบการณการดําเนินการดานเภสัชศาสตรศึกษา  

ในระหวางวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในหัวขอ "การพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ โดยใชกรอบมาตรฐาน The UK Profession Standard Framework 

(UKPSF)" เวลา 9.30 -10 .30 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ได รับ เชิญ 

เปนวิทยากรในการทํา workshop  "UKPSF Workshop: How to achieved 

the professional Standard Framework" 13.00-16.00 น. โดยมีผูเขารวม

งานประชุมวิชาการประมาณ 150 คน ผลตอบรับคือ ไดรับความชื่นชมจาก

ผูบริหารในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวาการพัฒนาการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยทําไดอยางรวดเร็ว 

- มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ“การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21” ในระหวางวันศุกรท่ี  

2  สิงหาคม พ.ศ.2562 ท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 13.00-16.00 น.  

ในบรรยาย หัวขอ “การพัฒนาความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” และ กิจกรรมรวม

แลกเปล่ียนเรียนรูการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

โดยมีการทํา workshop เพ่ือความเขาใจในกรอบมาตรฐาน UKPSF ผลตอบรับ

ของผูเขาอบรมเปนเชิงบวก และใหความเห็นวาเปน workshop ท่ีมีประโยชน

และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได   

2. สงเสริมสนับสนุน สรางแรงจูงใจ และกํากับให

อาจารยผูสอนนํากรอบมาตรฐาน UKPSF ไปใชกับ

การเรียนการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุน สรางแรงจูงใจ และกํากับใหอาจารยผูสอน

นํากรอบมาตรฐาน UKPSF ไปใชกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของ

หลักสูตร เชน 

-   ในการประยุกตใชกรอบ UKPSF ไปใชในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุง มคอ. 2-7 แบบใหมท่ีพัฒนาตาม

กรอบมาตรฐาน UKPSF และ AUN-QA และไดมีการพัฒนาระบบ TQF เพ่ือ

รองรับกับ มคอ. 2-7 แบบใหม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเรียน

การสอน ซ่ึงมีตัวแทนเปนรองคณบดีท่ีดูแลการเรียนการสอนในทุกสํานักวิชา  

จะชวยกํากับ ติดตาม การชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับสํานักวิชา 

- มีกิจกรรมการอบรมทางดานการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF อยาง

ตอเน่ือง เชน การเขียน  มคอ. 3 แบบใหมในทุกสํานักวิชา การอบรม  

Pre-UKPSF การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เชน smart 

classroom การ นํ า Mobile applications ม าใช ในการ เรียนการสอน  

การอบรม eLearning เปนตน ทําใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการเรียน

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 29 

 

 



ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

การสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน UKPSF มากย่ิงข้ึน 

-  มีการชื่นชม แสดงความยินดี และใหกําลังใจโดยการมอบชอไมใหกับผูท่ีไดรับ

การรับรองในระดับ Senior Fellow และ Fellow ในท่ีประชุมบริหาร และมี

การประชาสัมพันธเพ่ือชื่นชมและแสดงความยินดีในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  

 

-   ในการขอตําแหน งทางวิชาการ ผู ท่ี ได รับการรับรอง UKPSF จาก

สถาบันพัฒนการศึกษาอุดมศึกษา (Higher Education Academy) ในระดับ 

Fellow, Senior Fellow และ Principle Fellow ไดรับการยกเวนไมตองมี

การประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน แตตองมีผล

ประเมินการสอนไมตํ่ากวา 4 จาก 5 คะแนน ซ่ึงจะเปนแรงบันดาลใจให

คณาจารยขอรับรองสมรรถนะดานการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF 

มากย่ิงข้ึน 

3. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุก

ช้ันป 

สถาบันภาษาฯ กําลังดําเนินการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ซ่ึงนอกจากการดูแลเร่ืองการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปท่ี 1 และ 2 ในปจจุบันแลว สําหรับนักศึกษาปท่ี 

3 และ 4 ยังไดมีการเตรียมความพรอมกอนไปสหกิจศึกษา โดยหลักสูตร

ดังกลาวจะพรอมใชในปการศึกษา 2563 

4. สงเสริมสหกิจศึกษาในตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ สงเสริมสหกิจศึกษาในตางประเทศใหมากข้ึน โดยนํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ไปดําเนินการ 6 กิจกรรม ดังน้ี  

1. เขาพบคุณอดุลย โชตินิสากรณ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ ในวันท่ี 18 

ธันวาคม 2561 ณ กรมการคาตางประเทศ เพ่ือเจรจาความรวมมือดานสหกิจ 

ตางประเทศ โดยมี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายฝาย

กิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เขารวมหารือดวย 

2. เขาพบคุณชาตรี อรรจนานันท อธิบดีกรมการกงสุล เพ่ือเจรจาความ

รวมมือดานสหกิจศึกษาตางประเทศ โดยมีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ 

และ รักษาการแทนคณบดี  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรและบุคลากร 

ณ กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร 

3. ใหการตอนรับ นายชาตรี อรรจนานันท อธิบดีกรมการกงสุล ณ อาคาร

บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในวันจันทรท่ี 18 มีนาคม 2562 โดยผูรวม

หารือ ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการ

เรียนการสอนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ และบุคลากรศูนย สหกิจศึกษา

ฯ  ท้ังน้ีในวันดังกลาว กรมการกงสุลได  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง  “เตรียม

อยางไรใหพรอมกอนไปตางประเทศ”  ณ อาคารเรียนรวม 3 หอง 3301 แก

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 30 

 

 



ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

นักศึกษาท่ีสนใจจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาตางประเทศ และผูสนใจท่ัวไปโดยมี

ผูสนใจเขารวมกิจกรรมประมาณ 80 คน 

4. ตอนรับและหารือรวมกับ Mr.Nao Kanomori ตัวแทนจากประเทศญี่ปุน

เพ่ือจัดการโครงการจดัสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน ณ 

หองประชุมศูนยบริการการศึกษา ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูอํานวยการ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ  นางแสงหทัย ขับกลอมสง รศ.ดร. วรวรรณ  พันพิพัฒน 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  นักศึกษาหลักสตูรเทคโนโลยีอาหาร และ

หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 11 คน 

5.ดําเนินการสหกิจศึกษาตางประเทศเชิงรุกโดยไดดําเนินการสํารวจนักศึกษา

สหกิจศึกษาไปยังสํานักวิชาตาง ๆ ท่ีประสงคจะไปสหกิจศึกษาตางประเทศ

ตั้งแตปท่ี 6. เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมการจัดหาสถานประกอบการสหกิจ

ศึกษาในตางประเทศและจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมแก นักศึกษา

ตางประเทศตอไป 

5. สงเสริมการพัฒนาอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลาย ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดําเนินการสงเสรมิกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลายท้ังภาคราชการและภาคเอกชน โดยได นํา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม 

ดังน้ี  

1. จั ด บ ร รย าย เรื่ อ ง  “ ป ลุ ก พ ลั งค ว าม คิ ด สู ก า ร ส ร า งน วั ต ก ร รม  

โดย ดร. ณัฐวัฒน หงสกาญจนกุล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) วันพุธท่ี 22 สิงหาคม  2561 

2. จัดบรรยายเรื่อง เสนทางชีวิตขาราชการ โดย นายพีระพงษ เภรีฤกษ  

ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2561 

3. จัดบรรยายเรื่องบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการและการ

ปรับตัวเขาสูสังคมการทํางาน โดย นายอํานวย อภิชัยนันท Senior Director 

สํานักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

4. จัดบรรยายการสรางธุรกิจออนไลนดวยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม  

โดย นายพงศิษฐ ดานประเสริฐกุล  ผูจัดการสํานักงานภาคใต บริษัท จัดหางาน  

จอบ บีเคเค ดอท คอม จํากัด วันพุธท่ี 9 มกราคม 2562  เวลา 14.00 - 16.00 น. 

5. จัดบรรยายเรื่อง สอบ ก.พ. อยางไรใหบรรลุผลสําเร็จ  โดย นายอุดม  สุขทอง 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน 2562  13.00-16.00 น. 

6. เพ่ิมขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และ

ทุนการศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศ 

มีการจัด ใหบริการขอมู ลข าวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และ

ทุนการศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศแกนักศึกษาผานหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ดังน้ี  
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สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

  1) บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพ โดยศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีภาระงานแนะนําพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา  โดย

ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล ข า ว ส า ร ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ห น ว ย ง า น 

Website : https://coop.wu.ac.th 

  2) บริการขอมูลขาวสารทุนการศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย

เว็บไซตของแตละสํานักวิชา 

7. กําหนดตัวบงช้ีท่ีแสดงถึง Outcome และ Impact 

ท่ีเกิดกับนักศึกษาพรอมท้ัง ระบุวิธีการวัดไวใหชัดเจน 

ท้ั งน้ี  ในบางกิจกรรม ท่ีต องการ Impact ท่ี เป น

รูปธรรมอาจตองนําการวิจัยมาใชในการแสดงผลท่ี

เกิดข้ึน เชน การเปนคนดี เปนตน 

มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ข อ เส น อ แ น ะ  ให เ กิ ด ผ ล ผ ลิ ต 

(output) ผลกระทบ (impact) และผลลัพธ (outcome) อยางเปนรูปธรรม

ในการพัฒนานักศึกษา เชน โครงการประหยัดพลังงานท่ีหอพัก Save Energy 

foe Dorm 2018 ดังน้ี  

ผลผลิต (output)   

1.มีกิจกรรมรณรงค สงเสริมการลด ใชไฟฟาในเขตหอพักตอเน่ืองตลอดป

การศึกษา นับตั้งแตกิจกรรมอบรมใหความรูแกนักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษา

แกนนํากิจกรรม  ผลิตสื่อรณรงคการลดใชพลังงาน จัดตั้งจิตอาสาเฝาระวัง

เปดปดไฟพ้ืนท่ีสวนกลาง กิจกรรมสํารวจพฤติกรรมการใชไฟฟา และอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาภายในหอพัก  กิจกรรมเปรียบเทียบคาไฟฟาเพ่ือลดอัตราการ

ใชไฟฟาใหไดเปาหมายท่ีกําหนด 

2.จากผลการประเมินกิจกรรมอบรมปลุกจิตสํานึกอนุรักษพลังงานแก

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 พบวานักศึกษามีความรู ความเขาใจในวิธีการประหยัด

พลังงานไฟฟาในหอพัก ในระดับมาก 4.47 

ผลกระทบ (impact)  

1.อัตราหนวยการใชไฟฟาภายในหอพักในภาพรวมลดลง รอยละ 22.95 โดยการ

เปรียบเทียบอัตราหนวยการไฟฟาในหอพัก ระหวางเดือนพ.ย. 61 – มี.ค. 62 โดย

หาคาเฉลี่ยรวม 5 เดือน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยการใชไฟฟาของภาค 1/61  

2.มีการปรับปรุงประกาศหอพัก เรื่อง เครื่องใชไฟฟาท่ีอนุญาตใหใชในหอพัก 

ตามขอเสนอแนะจากผลการสํารวจพฤติกรรมการใชไฟฟาและอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาภายในหอพัก ซึ่งคณะผูสํารวจไดนําเสนอตอประชาคมชาว

หอพักในเวทีการประชุมสามัญหอพัก ภาค 3/61   

ผลลัพธ (outcome) 

1. นักศึกษาหอพักมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา อยางรูคุณคา ดังท่ี

ผลคาใชไฟฟาในหอพักลดลงไดตามเปาหมาย  

2. คณะกรรมการนักศึกษาหอพักมีแผนดําเนินการโครงการตอเน่ืองในป

การศึกษา 2562 เพ่ือตอยอดความสําเร็จในปตอไป 
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สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

8. ควรมีกิจกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงถึงเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ันป 1 ของมหาวิทยาลัยตามปณิธานในการผลิต

บัณฑิตใหเปนท้ัง "คนดีและคนเกง" ผานโครงการเสริมสรางผูนําในอนาคต 

(WU Next Generation Leadership 2018) เพ่ือปลูกฝง อบรม หลอหลอม

นักศึกษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาช้ันป ท่ี 1 ทุกคน มี

คานิยม "กตัญู รูวินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผูนํา 

9. เพ่ิมการประชาสัมพันธจุดเดนมหาวิทยาลัยตอ

ประชาคมภายนอกใหครอบคลุมทุกประเด็น เชน 

ศักยภาพของอาจารย กิจกรรมเดนของมหาวิทยาลัย 

เปนตน 

1. จัดรายการบอกเลาเก่ียวกับจุดเดนและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทุก

ประเด็น พรอมท้ังประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเผยแพรทาง 

Walailak Channel, Facebook, Youtube  

2. จัดทําขาวเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยทางชองทางการส่ือสาร

ต างๆ  เชนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เว็บไซต ด านการศึกษา (dekD.com, 

admissionpremium,eduzone ฯลฯ) ส่ือสมัยใหม  เชน Facebook ของ

มหาวิทยาลัย Facebook Fanpage ส่ือมวลชนและอ่ืนๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย Line กลุ มส่ือมวลชนและกลุ มต างๆ ในจังหวั ด

นครศรีธรรมราชและใกลเคียง จดหมายขาว ส่ือมวลชน (ส่ิงพิมพเอกสาร ส่ิงพิมพ

ออนไลน โทรทัศนและวิทยุ) 

3. บทความศักยภาพอาจารย  เผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

Facebook จดหมายขาว “สารวลัยลักษณ” และชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ 

4. จัดรายการวิทยุ “นานาสาระ” โดยสวนส่ือสารองคกร เผยแพรในจังหวัด

นครศรีธรรมราชและใกลเคียง เครือขายวิทยุกองทัพภาคท่ี 4 และสถานีวิทยุ

เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ 

5. ผูบริหาร/อาจารยรวมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท. ท้ังสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เชน รายการ “บายน้ีมีคําตอบ” และ NBT นครศรีธรรมราชและ

สวนกลาง รวมท้ังโฟนอินเขารายการวิทยุตางๆ 

6.จัดกิจกรรมส่ือสารภาพลักษณตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน Walailak Young 

Ambassador Camp, WU to School และ PR Netword 

7. รวมจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการในโรงเรียนตางๆ 

8. การเผยแพรผาน Digital Signage ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

9. ประชาสัมพันธกิจกรรมเดนๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งายวลัยลักษณเกษตร

แฟร, งาน Walailak Culture Camp การเปนเจาภาพงาน WUNCA,งานสห

กิจศึกษา และ IMT-GT เปนตน 
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องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

1. สงเสริมใหวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี

มาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงข้ึน ดังน้ี  

    1) วารสารการจัดการและวารสารสังคมศาสตร 

ปจจุบันอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 ควรพัฒนาใหอยู

ในฐานขอมูล SCOPUS 

    2) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณและวารสาร

นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณปจจุบัน

อยู ในฐานขอมูล TCI กลุม 2 ควรพัฒนาใหอยู ใน

ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันใหวารสารท้ัง 4 วารสาร คือ 1) วารสาร

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 3) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และ 4) วารสารนวัตกรรม

การเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาสูฐานขอมูลระดับสากล โดยจะรับ

การประเมินเพ่ือยกระดับจากฐานขอมูล TCI เปนฐานขอมูล ACI ในเดือน

สิงหาคม 2562 และจะทราบผลการพิจารณาเดือนธันวาคม 2562 โดยมี

กิจกรรมการเตรียมความพรอมวารสารเขาสูฐานขอมูล ACI และเตรียมรบัการ

ประเมินรอบใหม วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

2. สงเสริมใหอาจารย เผยแพรผลงานวิชาการใน

วารสารท่ีมีคานํ้าหนักสูง เชน วารสารวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 หรือวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสงเสรมิใหอาจารยมีการเผยแพรผลงานวิชาการใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ในรูปแบบตางๆ เชน การใหรางวัล การสนับสนุน

คาใชจายในการเผยแพร การกําหนดเง่ือนไขใหผูรับทุนตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ เปนตน โดยผานประกาศของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

   1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน

คาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายใน

การตีพิมพ ตามท่ีจายจริงไมเกิน 20,000 บาท และสนับสนุนคาใชจายในการ

ตรวจแกภาษาของตนฉบับท่ีจะตีพิมพ ตามท่ีจายจริงไมเกิน 10,000 บาท 

   2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง รางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมนาคุณใหแกบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามฐานขอมูล ISI และ Scopus (ไมจํากัด

จํานวนครั้ง) แบงตามควอไทล คือ ควอไทลท่ี 1 บทความละ 20,000 บาท 

ควอไทลท่ี 2 บทความละ 10,000 บาท ควอไทลท่ี 3 และ 4 บทความละ 

8,000 บาท โดยผูขอรับรางวัลตองเปนผูดําเนินการหลัก (Corresponding 

author) หรือมีช่ือแรก (First author) 

   3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การสนับสนุนบทความวิจัยเพ่ือ

การตีพิมพ มหาวิทยาลัยจะจายเงินสนับสนุนการวิจัยใหแกพนักงานตําแหนง

ทางวิชาการท่ีเปนผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) ท่ีตีพิมพใน

ฐานขอมูล Web of Science บทความละ 20,000 บาท โดยสามารถยื่น

เสนอสูงสุดไมเกิน 3 บทความตอคนตอปงบประมาณ 

   4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท

บุคคล กําหนดให ตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู

ในฐานขอมูล SCOPUS หรือ ISI 
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   5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ดีเดน มีการใหรางวัลบทความวิจัยตีพิมพในวารสารท่ีมีคา Impact Factor 

สูงสุด จํานวน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 

3. ยกระดับคุณภาพสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ

ใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

 

ดําเนินการพัฒนาระบบวารสารวิชาการออนไลนตามมาตรฐาน TCI ซึ่ง

ปจจุบันสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีความพรอมในดานกระบวนการ

และคุณภาพท่ีไดมาตรฐานพรอมเสนอขอรับการพิจารณาสูมาตรฐาน TCI 

กลุม 1 ซึ่งขณะน้ีอยูในกระบวนการเปดรบัวารสารท่ีประสงคขอเสนอรับการ

รับรองมาตรฐานจาก TCI โดยกําหนดปดรับการเสนอวารสารในชวงเดือน

สิงหาคม 2562 และจะพิจารณาและประกาศผลวารสารท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานการรับรองในชวงตนเดือนมกราคม 2563 ตามลําดับตอไป 

4. สงเสริมสนับสนุนใหวารสารนวัตกรรมการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

อยูระหวางการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI รอบท่ี 4 

พ.ศ.2563-2567 ซ่ึงจะทราบผลดังกลาวภายในเดือนธันวาคม 2562 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

1. ริเริ่มโครงการบริการวิชาการใหมๆ ไปยังพ้ืนท่ีหรือ

กลุมประชาชนท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะโดยริเริ่มโครงการธนาคารปูมา ไปยัง  

30 ชุมชน ชายฝงทะเลนครศรีธรรมราช เปนการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือตอบ

โจทยการฟนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝง เพ่ือตอบโจทยความตองการของ

พ้ืนท่ี นอกจากน้ียังริเริ่มกิจกรรมบริการวิชาการใหมๆ ในหลายพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ตองการ เชน โครงการสมุนไพรไลยุง ในพ้ืนท่ีซึ่งมีปญหาไขเลือดออก เชน

ชุมชนบานในถุง และชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปองกัน

ไขเลือดออก โครงการหนวยพัฒนาครูคุรุพัฒนา เพ่ือรวมพัฒนาการเรียนการ

สอนของครูผูสอนและนักวิชาการ โครงการทะเลสุขซึ่งขยายพ้ืนท่ีเพ่ือชวยกัน

ดูแลขยะบกและขยะทะเลโดยชุมชนมีสวนรวมเปนตน  

2. เพ่ิมความรวมมือ (MOU) กับภาคเอกชน โดยเนน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ โดยจัดทําความรวมมือรวมท้ังรวมมือกับ

ภาคเอกชน และภาครัฐ และสามารถดําเนินโครงการตามการรวมมือ และปฎิบัติ

จริง ไดแก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ,

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ) มูลนิธิเตี่ยง จิริวัฒน 

รวมกับกลุมเซ็นทรัล, บริษัทเบทาโกรและเครือขายคณะปฏิบัติงานการพัฒนา

ชุมชนเชิงพ้ืนท่ีแบบองครวม (HAB Social Lab) และลาสุดสมาคมอาหารแชเยือก

แข็งซึ่งรวมกันดําเนินโครงการทางดานวิชาการท่ีครอบคลุมเน้ือหาทางดาน

วิทยาศาสตร 

3. สงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการ โดยอาจใชเปนสวนหน่ึงของการประเมินผล

สงเสริมใหคณาจารยเขามามีสวนรวมในงานบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน ผลงานบริการ

วิชาการสนับสนุนโดยการนําเขาระบบสารสนเทศ และเทียบภาระงานให มอบ
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การปฏิบัติงานเพ่ือเปนกลไกกระตุนใหอาจารยมีสวน

รวมมากข้ึน 

หนังสือรับรองช่ัวโมงทํางานใหคณาจารย รวมท้ังทํางานเชิงรุกกับคณาจารยโดย

เขาหาโจทย ชุมชน รวมเสนอของบประมาณจากหนวยงานภายนอก และ

กําหนดใหภาระงานวิชาการรับใชสังคมเทียบเทาภาระงานวิจัย ซึ่งสงเสริมให

อาจารยสนใจในงานบรกิารวิชาการ และวิชาการรับใชสังคมมากข้ึน 

4. เพ่ิ ม  Incentive เพ่ื อสรางแรงจู งใจในการให

อาจารยเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน 

การยกยองชมเชย หรือการใหหนังสือรับรอง เปนตน 

ปรับปรุงและดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยมอบรางวัลเปนโลรางวัลบริการ

วิชาการเดนใหแกคณาจารยท่ีทํางานบริการวิชาการท่ียกระดับการพัฒนา

ชุมชนอยางชัดเจนในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบการสนับสนุน

โครงการท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3-5 ป เพ่ือยกระดับสูความยั่งยืน 

รวมท้ังรวมกับคณาจารยเพ่ือขอสนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายนอก และให

รางวัลชุมชนตนแบบแกชุมชน เพ่ือใหกําลังใจชุมชน และอาจารยมีพ้ืนท่ี

ทํางานอยางตอเน่ืองโดยมอบรางวัลดังกลาวในงานสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่ง

เปนกิจกรรมตอบโจทยวิสัยทัศนหลักในถ่ินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

องคประกอบท่ี 4 :การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. เพ่ิมตัวช้ีวัดคุณภาพในแผนการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพ่ือวัดเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน หรือสิ่งท่ี

เห็นอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังแสดงผลลัพธท่ีจะ

เกิดข้ึนแกนักศึกษาใหชัดเจน 

  ไดเขียนอธิบายตัวช้ีวัดคุณภาพในเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน หรือสิ่งท่ีเห็นเปน

รูปธรรมธรรมดวยแลว เชน นักศึกษาไดใหความสนใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของประเพณีอันดีงามของไทยเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยสังเกตไดจาก

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึน รอยละความพึงพอใจ และการ

ท่ีนักศึกษาเริ่มปรับทัศนคติตอวิถีปฏิบัติตามแนวจารีตประเพณี เชน การแตง

กายชุดไทยเขารวมกิจกรรม การประดิษฐและนํากระทงท่ีทําดวยวัสดุ

ธรรมชาติไปใชลอยในประเพณีวันลอยกระทง  การแตงกายสุภาพเรียบรอยใน

การเขารวมกิจกรรมตางๆ เปนตน และการเขียนอธิบายเพ่ิมเติมในเชิง

คุณภาพในตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ ใหเห็นภาพผลสําเร็จเชิงประจักษเพ่ิมมากข้ึนในทุก

รายวัตถุประสงค 

2. สรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมกับนักศึกษา หลักสูตร และบุคลากรท้ังในและ

นอกมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานตาง ๆ ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณในรอบครึ่งปการศึกษา 

2561 สําเร็จลุลวงตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไวก็ดวยการยึดถือ

หลักการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของหนวยงานท่ีวา “อาศรมวัฒนธรรมวลัย

ลักษณเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการประสานและแสวงหา

เครือขายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะ

และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดแหลงเรียนรู ภูมิปญญาฟนฟู และสงเสริมใหบัณฑิต

เปน “คนดีและคนเกง” คุณธรรมพัฒนา สํานึกคุณคาความเปนไทย”  ซึ่ง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดนําหลักการประสานและแสวงหาเครือขาย

ความรวมมือท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการรวมขับเคลื่อน

และพัฒนางานดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมใหบรรลุผลสําเร็จตาม
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สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางตอเน่ือง จนเกิดผลงานปรากฏเดนชัดในการ

มีภาคีรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดานบุคลากรและงบประมาณใน

การดําเนินงานซึ่งมีท้ังเครือขายปราชญบุคคลซึ่งเปนกําลังหลักในการถายทอด

ภูมิปญญาและมรดกศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต  สถาบันเครือขายอุดมศึกษาท่ี

สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการจนสามารถดําเนินการจัดเวทีวิชาการนานาชาติ 

“เสริมสรางอัตลักษณอาเซียน : ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” และการเรียนเชิญ

นักวิชาการและคณาจารยผูเช่ียวชาญดานสังคมและวัฒนธรรมรวมเปนกอง

บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิในการอานพิจารณาบทความวิชาการเผยแพรใน

วารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” จนเปนท่ียอมรับใน

ความสําเร็จและความกาวหนาในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตลอดจนการกระตุนและสงเสริมใหสํานักวิชาเขามามีสวนรวมในดาน

การบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ

งานการสรางสมรรถนะอาเซียนแกนักศึกษาในทุกสํานักวิชาไดเสนอโครงการ

และสนับสนุนบุคลากรในการดําเนินงานดังกลาวรวมกวา 23 โครงการ  ซึ่งแมวา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณจะมีอัตรากําลังในสังกัดคอนขางนอย  แตก็ไมเปน

อุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนางานใหบรรลุผลตามเปาประสงคของ

มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวแตประการใด เพราะมีพลังสนับสนุนจากเครือขายท่ี

เขมแข็งในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมรวมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณอยางหลากหลายและตอเน่ือง

น่ันเอง 

3. ควรมีการถายทอดคูมือมาตรฐานศิลปการรํา

มโนราหแกประชาคม เพ่ือนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะมาใชเพ่ือปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐาน

ยิ่งข้ึน 

ดําเนินการจัดทําขาวประชาสัมพันธกิจกรรมผลการดําเนินงานการสรางเกณฑ

มาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม “ศิลปะการรํามโนหรา” ทางสื่อ

อินเทอรเน็ต และการไดรับรางวัลดานการแสดงตาง ๆ ผานเว็บไซต

มหาวิทยาลัย และสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมมากยิ่งข้ึนตามลําดับ 

องคประกอบท่ี 5 :การบริหารจัดการ 

1.กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ ซึ่งประกอบดวย 1) กําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรู 2) กําหนดบุคลากร

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ท่ี จ ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู  

3) แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ

ของผู มีประสบการณ ตรง(tacit knowledge) 4) 

รวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด ท้ังท่ีมี

    มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนํากระบวนการจัดการความรูมาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักในการ

ดําเนินการดานการจัดการความรูตามกรอบแนวคิดของ ก.พ.ร. ซึ่งมี 4 องคประกอบ

หลักท่ีสําคัญ คือ 1) การกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับองคกร 2) การถายทอดความรู

ท่ีจับตองไมได (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีจับตองได (Explicit Knowledge) 

และจัดเก็บใหเปนระบบ 3) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปน สรางคุณคาเพ่ิม

ของความรูใหใหมและทันสมัย 4) ดําเนินการใหการจัดการความรูเปนสวนหน่ึงของ

การนํายุทธศาสตรไปสูความสําเรจ็  
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สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

อยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรู อ่ืนๆ และจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร ออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และ 5) นําความรูท่ีได

จากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลายลักษณอักษร  (explicit 

knowledge) แ ล ะ จ าก ค ว าม รู  ทั ก ษ ะ ข อ งผู มี

ประสบการณ ตรง(tacit knowledge) ท่ี เปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

     จากกรอบแนวคิดดานการจัดการความรูดังกลาว สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกรจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรูประจําป พ.ศ. 

2562 โดยมีการประกาศแผนการดําเนินงานดังกลาวผานทางเว็บไซตของ

หนวยงานพรอมท้ังประกาศแจงแผนดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยไดรับรู ท้ังน้ี ในสวนของการกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับ

องคการน้ันสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดกําหนดองคความรูหลักของแต

ละหนวยงานโดยเทียบเคียงตามบทบาทหนาท่ีหลักของแตละหนวยงานท่ี

สอดคลองกับภารกิจหลัก 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย คือ การสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมท้ังใหสอดรับกับ

ภารกิจหนาท่ีของหนวยงานในการสนับสนุนภารกิจดังกลาวขางตนภายใต

ระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ของหนวยงานสนับสนุน สําหรับในดาน

ของการถายทอดความรูท่ีจับตองไมไดใหกลายเปนความรูท่ีจับตองไดน้ัน 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูตางๆ ผานระบบการสืบคน

ออนไลนเพ่ือใหชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีสาํคัญและจาํเปน

ไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน อาทิเชน ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญซึ่งเปนระบบ 

Web based Application ท่ีใหบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สามารถคนหาและดูรายงานผูเช่ียวชาญได โดยระบบจะแสดงขอมูลเก่ียวกับ 

ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา การทําวิจัย การบริการวิชาการ และความ

เช่ียวชาญพิเศษในดานตางๆ ฐานขอมูลคลังความรูองคกร เปนตน สําหรับการ

ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการยกระดับและตอยอดความรูของคนในองคกรน้ัน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญยิ่งกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของการคน

ในองคการผานเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีการประชุมประจําเดือนของ

แตละหนวยงาน การประชุมของท่ีประชุมเสวนาคณบดี การประชุมผูบริหาร

มหาวิทยาลัย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย เปนตน 

อีกท้ังมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายใหทุกสํานักวิชาตองมีการจัดเวที

การประชุมวิชาการเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานวิชาการของ

นักศึกษาและนักวิจัยท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในชวงกิจกรรม 

WALAILAK Day หรือในชวงวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

ทายท่ีสุด มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนสวนหน่ึงของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จในการกาวไปสูการ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

2. ควรพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องจํานวนบุคลากร ท่ี

รับผิดชอบของโรงกําจัดขยะ เพราะบุคลากรท่ีควบคุม

เครื่องจักและมีความรูความเขาใจในระบบตางๆ 

เก่ียวกับโรงกําจัดขยะมีเพียงคนเดียว แตโรงกําจัดขยะ

ตองปฏิบัติการทุกวัน 

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบของโรง

กําจัดขยะ ไดดําเนินการถายทอดองคความรูในการดําเนินงาน การควบคุม

เครื่องจักรใหกับบุคลากรภายในหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาท่ี ชางเทคนิค 

วิศวกร ใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานได โดยผูจัดการโรง

กําจัดขยะ เปนผูถายทอด นอกจากน้ี ผูจัดการโรงจํากัดขยะมีแผนท่ีจะขอ

อนุมัติอัตรากําลังเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2563 ในตําแหนง เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา วิศวกร 1 อัตรา และ ชางเทคนิค 1 อัตรา เพ่ือลด

ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานภายในโรงกําจัดขยะ 

3. ควรเขมงวดในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย โดยเฉพาะเวลาหลังเท่ียงคืนจนถึงตี 5 

ไดเพ่ิมความเขมงวดในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

โดยทําการตรวจภายนอกทุกคืนท่ีจุดตรวจประดู 

4. เพ่ิมทักษะการปองกันตัวและทักษะการตอสูใหกับ

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ไดจัดอบรมใหความรูแก รปภ. ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือเพ่ิมทักษะการปองกันตัวและ

ทักษะการตอสูใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

5. ควรสรางความตระหนักในการแยกและท้ิงขยะลง

ในถังขยะแตละประเภทใหเกิดกับนักศึกษาเพ่ือลด

ภาระในการคัดแยกขยะ 

มีการจัดต้ังถังขยะแตละประเภทไวตามหอพักตางๆ และแนะนํานักศึกษาในการ

แยกขยะ 

6. ปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความรวดเร็ว 

และใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดมีการปรับปรุงระบบ WiFi ดังน้ี  1) แกปญหาเรื่อง

ความรอนของอุปกรณ โดยการ ยายอุปกรณ ออกติดตั้งนอกกลอง ท่ีอาคาร

หอพักนักศึกษา ท้ังหมด 13 หอ  2) เพ่ิมจุดใหบริการระบบ  WiFi ท่ีกลุม อาคาร

ศูนยเครื่องมือ และกลุมอาคารวิชาการทุกหลัง  3) เพ่ิมความเร็วในการเช่ือมตอ

ระบบเครอืขาย Internet ผาน เครือขาย UniNet จากเดิม 3 Gbps เปน 10 Gbps 

7. กํากับ ตดิตามใหสํานักวิชาและหลักสูตรท่ีมีผลการ

ประเมินต่ํากวาระดับดี พัฒนาผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหอยูในระดับดีมาก 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีระบบกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

สํานักวิชา โดยกําหนดใหหลักสูตรและสํานักวิชารายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

คือ ครั้งท่ี 1 เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2562 และครั้งท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดเดือน

มิถุนายน 2562 เพ่ือใหหลักสูตรและสํานักวิชาตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและไดประเมินตนเองกอนรับ

การตรวจประเมินจริง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหสํานักวิชาและ

หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 ต่ํากวา

ระดับดีมาก จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2561 และ

นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอ

อธิการบดี 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 และ ครั้งท่ี 2 รอบป

การศึกษา ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 
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2.2 ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ในระดับมหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี สกอ. กําหนด ภายใต 5 องคประกอบ 

รวมจํานวน 13 ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

  ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในระดับหลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน จํานวน 73 หลักสูตร ผลการประเมินของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

รายการ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ (ปการศึกษาท่ีประเมิน) หลักสูตร 73 

2. คาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรท้ังหมด (ตามปการศึกษาท่ีประเมิน)   

สํานักวิชาวิทยาศาสตร   

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คะแนน 4.13 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.14 

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.13 

4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คะแนน 4.20 

5) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คะแนน 3.90 

6) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) คะแนน 4.52 

7) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คะแนน 4.27 

8) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คะแนน 3.88 

9) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

 

คะแนน 4.00 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   

1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คะแนน 4.11 

2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คะแนน 4.14 

3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.11 

4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.06 

5) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.11 

6) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 3.98 

7) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 3.42 

8) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2559) คะแนน 3.80 

9) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) คะแนน 3.43 
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รายการ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

10) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 3.60 

10) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คะแนน 3.73 

11) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 3.80 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คะแนน 4.27 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.04 

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คะแนน 4.12 

4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.12 

5) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คะแนน 4.21 

6) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.09 

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   

1) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คะแนน 4.34 

2) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร  

และบรรจุภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คะแนน 4.10 

3) ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) คะแนน 3.79 

4) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) คะแนน 3.84 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร   

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สภากายภาพบําบัด 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สภาเทคนิคการแพทย 

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.20 

4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.09 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร   

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.26 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.28 

3) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คะแนน 4.17 

4) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.26 

5) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) คะแนน 3.88 

6) ปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอมความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) คะแนน 3.85 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   

1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สภาการพยาบาล 

2) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คะแนน 4.08 

3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คะแนน 4.41 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร   

1) เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สภาเภสัชกรรม 

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คะแนน 3.61 

3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและเคร่ืองสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คะแนน 3.60 
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สํานักวิชาแพทยศาสตร   

1) แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) WFME 

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 4.16 

3) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) คะแนน 4.06 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   

1) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.19 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.18 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.09 

4) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.49 

5) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.04 

6) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.09 

7) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.18 

สํานักวิชาการจัดการ   

1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.00 

2) บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.25 

3) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.03 

4) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.03 

5) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คะแนน 4.01 

6) การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 4.07 

7) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คะแนน  4.05 

สํานักวิชาศิลปศาสตร   

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คะแนน 4.03 

2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.19 

3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คะแนน 4.02 

4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คะแนน 4.34 

5) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คะแนน 4.10 

6) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คะแนน 4.14 

7) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คะแนน 4.12 

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร   

1) รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คะแนน 3.60 

2) นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คะแนน 4.04 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี   

1) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 3.13 

วิทยาลัยนานาชาติ   

1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

คะแนน 
4.09 
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2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 4.09 

3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 4.02 

 

บัณฑิตวิทยาลัย   

1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) คะแนน 3.51 

3. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (ขอ 2.)  ผลรวม 294.23 

4. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 3. หารดวย จํานวนหลักสูตรท้ังหมดใน ขอ 1.) คะแนน  4.03  
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1.43 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและสํานักวิชา 

2. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเร่ืองความเห็นชอบการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่นอกเหนือจากเกณฑ สกอ.  

 2.1 หนังสือท่ี ศธ0506(3)/6990 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสํานักวิชาแพทยศาสตร) 

   2.2 หนังสือท่ี ศธ0506(3)/2393 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 เร่ือง ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)   

  2.3 หนังสือที่ ศธ0506(3)/7233 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ระบบประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบําบัด ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 2.4 หนังสือที่ สทนพ.11.332/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เร่ือง การตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา (หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย) 

 2.5 หนังสือ ที่ สภ.01/01/897 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เร่ือง แจงผลการพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 2562) และ ประกาศ

สภาเภสัชกรรม ที ่55/2561 เร่ือง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรที่สภาเภสัชกรรมใหความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 38) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย  

คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ของทุกหลักสูตรท่ีคณะ

รับผิดชอบ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
4.01 

4.03 4.03  

2. การประเมินโดยกรรมการ 4.03 4.03  
 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน 537.50 คน ในจํานวนดังกลาวนี้

มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 307.50 คน (รอยละ 57.00) ซ่ึงเม่ือเทียบเกณฑเฉพาะของสถาบันกลุม ค2  

ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไป 

พบวา มีคะแนนท่ีคํานวณไดเทากับ 7.10 หรือมีคะแนนเต็ม 5.00 

 สําหรับขอมูลรอยละของอาจารยประจําท่ีจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา เปนรายสํานักวิชา มีรายละเอียดดัง

แสดงในตารางตอไปนี้  
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https://drive.google.com/open?id=1lNW17HU7Z84dcO_nljgql6Sbto1TwvRr
https://drive.google.com/file/d/11HOgbFMxwQYY24wO3D61ZLm0wQhkW6T_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HOgbFMxwQYY24wO3D61ZLm0wQhkW6T_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ueEd8GQyEk4XXLHUzdwkwu2tLK3qqES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ueEd8GQyEk4XXLHUzdwkwu2tLK3qqES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdHhJQAanvXY7L6W0QC8ZNSQ0_DQV7bK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdHhJQAanvXY7L6W0QC8ZNSQ0_DQV7bK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1caGBvDodh9miLrm8lY2KKzlKDdy6SsOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qY-BuE6nAP3Jjv2abMlG0CZnNnk3du3S
https://drive.google.com/open?id=1qY-BuE6nAP3Jjv2abMlG0CZnNnk3du3S


สํานักวิชา 
จํานวน (รอยละ) จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 
คะแนนท่ีได 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

1. วิทยาศาสตร 47.5 (92.23) 4(7.77) - 51.50 5.00 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ 38 (82.61) 8(17.39) - 46 5.00 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 21 (100.00) - - 21 5.00 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 2 (7.84) 23.5 (92.16) - 25.50 0.98 

5. สหเวชศาสตร 37.5 (55.97) 29.5 (44.03) - 67 5.00 

6. สาธารณสุขศาสตร 24 (60.00) 16 (40.00) - 38 5.00 

7. พยาบาลศาสตร 13 (33.33) 26 (66.67) - 39 3.85 

8. เภสัชศาสตร 22.5 (50.56) 22 (49.44) - 44.50 5.00 

9. แพทยศาสตร 31 (70.45) 13 (29.55) - 44 5.00 

10. สารสนเทศศาสตร 20 (50.00) 20 (50.00) - 40 5.00 

11. การจัดการ 23 (51.69) 21.5 (48.31) - 44.50 5.00 

12. ศิลปศาสตร  14 (31.82) 30 (68.18) - 44 3.98 

13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 7.5 (37.50) 12 (60.00) 0.5(2.50)  20 4.69 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอคัรราชกุมาร ี 3 (46.15) 3.5 (53.85) - 6.50 5.00 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 3.5 (58.33) 2.5 (41.67) - 6 5.00 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 307.5(57.00) 229.5(42.70) 0.5(0.09) 537.5 5.00 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2561 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
รอยละของอาจารยประจําสถาบัน 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
รอยละ 50 

รอยละ 57 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ รอยละ 57 5.00  
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https://drive.google.com/open?id=19RDzB1shZ1zkfS72BkIhZO7n2rZjvfTg


ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน 539.50 คน ในจํานวนดังกลาวนี้

มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 201 คน (รอยละ 37.26) ประกอบดวย ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 5 คน 

(รอยละ 0.93) ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 57 คน (รอยละ 10.57) และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 

139 คน (รอยละ 25.76) เม่ือเทียบเกณฑเฉพาะของสถาบันกลุม ค2 ซ่ึงกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับคารอยละของ

อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท้ังหมดรวมกันตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปตามสูตรการคํานวณท่ี สกอ. 

กําหนด พบวา มีคะแนนเทากับ 3.10 

 สําหรับขอมูลรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จําแนกเปนรายสํานักวิชา มีรายละเอียด

ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 

สํานักวิชา 
จํานวน (รอยละ) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

คะแนนที่ได 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย ศ.+รศ.+ผศ. 

1. วิทยาศาสตร - 11 (21.36) 20 (38.83) 20.50 (39.81) 31 (60.19) 51.5 5.00 

2. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 0.5 (1.09) 7 (15.22) 23 (50.00) 15.5 (33.70) 30.50(66.30) 46 5.00 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 2 (9.52) 9 (42.86) 8 (38.10) 2 (9.52) 19 (90.48) 21 5.00 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ - 1 (3.92) 5 (19.61) 19.5 (76.47) 6 (23.53) 25.5 1.96 

5. สหเวชศาสตร - 7 (10.45) 16 (23.88) 44 (65.67) 23 (34.33) 67 2.86 

6. สาธารณสุขศาสตร - 4 (10.00) 10 (25.00) 24 (65.00) 14 (35.00) 38 2.92 

7. พยาบาลศาสตร - 3 (7.69) 7 (17.95) 29 (74.36) 10 (25.64) 39 2.14 

8. เภสัชศาสตร - 4.5 (10.11) 6 (13.48) 34 (76.40) 10.50 (23.60) 44.5 1.97 

9. แพทยศาสตร - 2 (4.55) 10 (22.73) 32 (72.73) 12 (27.27) 44 2.27 

10. สารสนเทศศาสตร - 2 (5.00) 9 (22.50) 29 (72.50) 11 (27.50) 40 2.29 

11. การจัดการ - 3 (6.74) 13 (29.21) 28.5 (64.04) 16 (35.96) 44.5 3.00 

12. ศิลปศาสตร 1 (2.27) 2 (4.55) 5 (11.36) 36 (81.82) 8 (18.18) 44 1.52 

13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 0.5 (2.50) 1 (5.00) 5 (25.00) 13.50 (67.50) 6.50 (32.50) 20 2.71 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ - 0.5 (7.69) 0.5 (7.69) 5.5 (84.62) 1 (15.38) 6.5 1.28 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 1 (16.67) - 1.5 (25.00) 3.5 (58.33) 2.5 (41.67) 6 3.47 

ภาพรวมทัง้มหาวิทยาลัย 5 (0.93) 57 (10.57) 139 (25.86) 336.5 (62.60) 201 (37.40) 537.5 3.12 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2561 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน 
เปาหมาย 

 

รอยละของอาจารยประจําสถาบัน 

ท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
รอยละ 40 

37.26 3.12  

2. การประเมินโดยกรรมการ 37.26 3.12  
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https://drive.google.com/file/d/11FtfJqVwLjV7s3dC1WdQQnQrUOrzYTCI/view?usp=sharing


ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสวนกิจการนักศึกษา เปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในการบริการใหคําปรึกษา แนะแนวการใชชีวิต และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพแกนักศึกษา ท้ังนี ้ 

ปการศึกษา 2561 มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนดดังนี้ 
 

1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

ก. การจัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวดานการใชชีวิต (จัดโดยสวนกิจการนักศึกษา)  

สวนกิจการนักศึกษาไดดําเนินการในสวนการจัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวดานการใชชีวิต โดยในป

การศึกษา 2561 มีการดําเนินการดังนี้  

1) ใหคําบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษาท้ังรายบุคคล รายกลุมตามกระบวนการวิชาชีพ  

2) มีระบบการใหคําปรึกษาและสงตอท่ีเชื่อมกับงานหอพัก อาจารยท่ีปรึกษา และเครือขายภายนอกเพ่ือการ

สงตอกรณีท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ เชน โรงพยาบาล หรือมูลนิธิ เปนตน 

3) พัฒนาทักษะผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาอยางตอเนื่องใหมีศักยภาพในการดูแลนักศึกษา  

4) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพเครือขายเพ่ือผูใหคําปรึกษาระบบท่ีปรึกษาประจําหอพักและมีคณะทํางาน

พัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยให “เกง ดี มีความสุข” Smile & Smart Center โดย

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนมีดังนี้  

  4.1) จัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา บริการแบบทดสอบตาง ๆ เพ่ือการเขาใจ

ตนเองและผูอ่ืน บริการขอสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ ทางดานการเรียน การใชชีวิต และการทํางาน โดยศูนย Smile&Smart 

Center มีนักศึกษาใชบริการขอรับคําปรึกษา จํานวน 69 คน จัดบรรยายใหความรูและบริการขอสนเทศดังนี้ (1) การ

ปรับตัวและการเขาถึงแหลงชวยเหลือสําหรับนักศึกษาชั้นป 1 มีผูเขารวมจํานวน 1,500 คน เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน  

2562 (2) บรรยายเรื่องโรคซึมเศรา เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 215 คน และเผยแพร

เอกสารการประเมินโรคซึมเศราดวยตนเองใน วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 และ (3) จัดบรรยายเรื่องความรัก เม่ือวันท่ี 

15  มกราคม 2562 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 25 คน นอกจากนี้จัดใหมีบริการแบบทดสอบแกนักศึกษาท่ีสนใจ เชน 

แบบทดสอบวัดภาวะซึมเศรา จํานวน 3 คน ความสนใจในอาชีพ 2 คน ความเครียด 3 คนและและประเมินภาวะ

ซึมเศราแกนักศึกษาสํานักวิชาการจัดการและนักศึกษาสํานักวิชาศิลปศาสตร รวมจํานวน 103 คน 

  4.2) จัดประชุมดูแลนักศึกษารายกรณี (Case - Conference) รวมกับอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ 

ผูปกครอง แพทย จํานวน 2 ครั้ง คือ (1) การดูแลนักศึกษารวมกับท่ีปรึกษาหอพัก เพ่ือการดูแลผูปวยจิตเวช และการ

ประเมินนักศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศรา ในวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสวนกิจการนักศึกษา และ (2) อบรม

ทักษะการใหการปรึกษาและการชวยเหลือนักศึกษารวมกับสํานักวิชาสหเวชศาสตร เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ณ 

หองประชุม 4 อาคารนวัตกรรม มีอาจารยเขารวม 35 คน 
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  4.3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้ (1)โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะทํางานระบบดูแลและเสริมสรางสมรรถภาพนักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” หลักสูตร Team Coaching 

เม่ือวันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ มีอาจารยและบุคลากรเขารวมจํานวน 39 คน และ (2) 

การดูแล การสรางพลัง และการเติบโตภายใน จัดเม่ือวันท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 1 อาคารวิจัย มี

อาจารยและบุคลากรเขารวมจํานวน 45 คน      

  4.4) จัดตั้งแกนนํานักศึกษาอาสาสมัครเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยอบรมทักษะข้ันตนในการใหคําปรึกษาใน

การดูแลเพ่ือนนักศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก (1) หลักสูตร Junior Life Coach เพ่ือสรางพลังแหงความสุขใน

ตนเองและเพ่ือน จัดเม่ือวันท่ี 17–18 พฤศจิกายน 2561 มีนักศึกษาเขารวม จํานวน 57 คน และ (2) หลักสูตร 

“Youth Activist” พลังบวกสรางการเปลี่ยนแปลง จัดเม่ือวันท่ี 10–11 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 1 อาคาร

วิจัย มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 45 คน   

5) มีการดําเนินการเชิงรุกโดยการประสานรวมกับสํานักวิชาและงานหอพักในการคัดกรองและเขาถึง

นักศึกษา สํารวจปญหาเพ่ือรวมดูแลชวยเหลือพัฒนาศักยภาพดานการเรียนแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 2.00  

โดยมีการประชุมรวมกับสํานักวิชาและดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

   5.1) ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานหอพักและสํานักวิชาศิลปศาสตร เพ่ือรวมกันหา

แนวทางในการชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 หอง SLA HAPPINESS CLUB 

อาคารวิชาการ 1   

   5.2) ประสานงานรวมกับสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรและท่ีปรึกษาชมรมกีฬาฟุตบอล วันท่ี 11 

ธันวาคม 2561 เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาโควตาผูมีความสามารถดานกีฬา จํานวน 4 คน ใหมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน

มากกวาเกณฑท่ีกําหนด  

   5.3) ประชุมหารือวางแผนการทํางานและแนวทางการสงตอนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียน 

รวมกับอาจารยสํานักวิชาสหเวชศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร และ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562   

   5.4) ประสานงานกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในการจัดทบทวนรายวิชา CHM60-111เคมี

อินทรีย และ MAT60-111 แกนักศึกษา จํานวน 11 คน   

   5.5) ประชุมหารือวางแผนการทํางานรวมกันกับท่ีปรึกษาหอพัก กลุมงานใหคําปรึกษาในงานหอพัก 

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือใหท่ีปรึกษาประจําหอพักไดรวมติดตามผลการเรียนและใหคําแนะนําแกนักศึกษาแต

ละหอพัก ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผลการเรียน รวมจํานวนนักศึกษาหอพักท้ังหมดท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 2 ใน

ภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จํานวน 219 คน     

   5.6) ประชุมวางแผนการเสริมศักยภาพรวมกับเจาหนาท่ีงานทุนการศึกษา เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 

2562 เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพใหนักศึกษาทุน ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 รวมประชุมกับพ่ีๆ

เจาหนาท่ีงานทุน และหัวหนางานบริการสวัสดิการ รวมท้ังหมด จํานวน  5 คน 
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   5.7) จัดกิจกรรม “พบปะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 (กู กยศ./กรอ.) และกิจกรรม Focus Group” โดยมี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 46 คน จัดโดย ศูนย Smile & Smart Center (ดานเกง) และงาน

ทุนการศึกษา เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562         

6) รวมเปนคณะวิจัยในการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง การรับรูผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงเปนการทําวิจัยภายใตแผนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให เกง ดี มีความสุข  โดยผล

การศึกษาพบวานักศึกษารับรูผลกระทบตอการเรียนของตนเองดานหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการประเมินผล

การเรียนการสอน และดานอารมณของนักศึกษาในระดับปานกลาง และรับรูผลกระทบตอการเรียนในระดับนอย คือ 

ดานการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน ดานเศรษฐกิจ ดานการปรับตัว ดานทัศนคติ และดานนิสัยทางการเรียน  

สําหรับดานท่ีนักศึกษารับรูวากระทบตอผลการเรียนของตนเองในระดับนอยมากคือดานครอบครัว และขอเสนอของ

นักศึกษาตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูตอเนื่อง ประกอบดวย การลดความกังวลในการเรียนใหทันคนอ่ืน 

ตองการการสอนเสริมและการทบทวนกอนสอบจากท้ังอาจารย เพ่ือน และรุนพ่ี รวมท้ังการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถเรียนรูในหองเรียนไดเขาใจยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยในเวทีสาธารณะ 

“วลัยลักษณวิจัย” เม่ือวันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 ท้ังนี้ โครงการ Smile & Smart Center จะไดนําผลการศึกษา

ดังกลาวไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี มีความสุขตามเปาหมายได

อยางเหมาะสมตอไป 

ข. การจัดบริการเกี่ยวกับการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา (โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดดําเนินการจัดใหบริการแนะแนวอาชีพ เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสู

อาชีพ  การเลือกอาชีพและการสมัครงาน นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษากับเจาหนาท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ ได 4 

แนวทาง ดังนี้  

1. ใหคําปรึกษารายบุคคลและรายกลุมแกนักศึกษาท่ีมาขอคําปรึกษาท่ีสํานักงานสหกิจศึกษาฯ จํานวน 1,041 

คน ในประเด็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวในการสมัครงาน 

2. ใหคําปรึกษาผานระบบออนไลน Social Media เชน ไลน เฟสบุคสหกิจศึกษา (มีสมาชิกจํานวน 5,000 

คน) และเฟสบุคเพจชื่อ “สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” โดยปจจุบันมีผูติดตามจํานวน 897 คน และการตอบ

คําถามผานอีเมล เปนตน 

3. จัดการเรียนการสอนรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ทุกภาคการศึกษา เปนรายวิชาท่ีมุงเนนใหนักศึกษาได

มีการพัฒนาทักษะและทัศนคติดานอาชีพ และสามารถวางแผนและเตรียมตัวเพ่ือการเขาสูอาชีพ และสัมผัสกับ

ประสบการณจากผู ท่ี เก่ียวของในวงการวิชาชีพตาง ๆ เชน การจัดทําการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 

ประสบการณการทํางานจากภาคสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เทคนิคการสมัครงานและการ

สอบสัมภาษณ การเปนผูประกอบการ และจริยธรรมในการทํางานเปนตน โดยปการศึกษา 2561 มีผลการจัดการ

เรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ดังนี้ (1) ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 นักศึกษาลงทะเบียน 116 คน  ผาน 114 คน 
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ไมผาน 2 คน (ผานรอยละ 98.27) (2) ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 นักศึกษาลงทะเบียน 711 คน ผาน 707 คน ไมผาน 

4 คน (ผานรอยละ 99.43) และ (3) ภาคการศึกษาท่ี 3/2561 มีนักศึกษาลงทะเบียน 585 คน ผาน 579 คน ไมผาน 4 

คน (ผานรอยละ 98.97)   

  4. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับสํานักวิชา จํานวน 12 ครั้ง ดังนี้  

   1) บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงาน วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดย นางสาว

กนิษฐา ทองใบ   

   2) การแตงหนาและทําผม หลักสูตรบริหารธุรกิจ วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

โดย นางสาวกนิษฐา ทองใบ 

  3) อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการทํางานบัญชี จํานวน 3 ชั่วโมง 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบัญชี (อาจารย ศิริพร สวางอารียรักษ) 

  4) เตรียมความพรอมของนักศึกษาบัญชีสูโลกการทํางานดานการทําบัญชีและสอบบัญชี จํานวน3 

ชั่วโมงวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 (อาจารย ศิริพร สวางอารียรักษ) 

   5) อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Express) จํานวน 4 ชั่วโมง วันท่ี 1 กันยายน 2561 

(อาจารย ศิริพร สวางอารียรักษ) 

  6) อบรม excel สําหรับงานดานบัญชี และ สอบบัญชี จํานวน 3 ชั่วโมง (อาจารย ศิริพร สวางอารีย

รักษ) วันท่ี 5 กันยายน 2561  

  7) ฝกทักษะความพรอมดานสัตวศาสตร พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ 2562 โดย ผศ.ดร.นิวัต คง

แกว หลักสูตรสัตวศาสตร 

  8) จัดทํารายงานและการประกันคุณภาพ พฤศจิกายน 2561 -  กุมภาพันธ 2562 หลักสูตรสัตว

ศาสตร โดย ผศ.ดร.นิวัต  คงแกว 

  9) การบัญชีโรงแรม โดย อาจารยวชรวรรษ พรหมมา และอาจารยศิริพร สวางอารียรักษ มีนาคม – 

พฤษภาคม 2562 โดยอาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ 

  10) การทํางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. นิสา แซหลี วันท่ี 17 

เมษายน 2562 และ 1 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ เรื่อง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

  11) การเขียนอีเมลภาษาไทยและอังกฤษ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย โดย อาจารย ดร.นิษฐิดา 

สุดใหม 

  12) Microsoft Office (Excel) วันท่ี 3 เมษายน 2562 บริหารธุรกิจ โดย นางสาวกนิษฐา ทองใบ 

  5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา โดยเพ่ิมการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

ออนไลน Thai Mooc โดยปการศึกษา 2561 ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีชั่วโมงเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษารายวิชา

เตรียมสหกิจ 6 ชั่วโมง จากท้ังหมด 24 ชั่วโมง (25%) ท้ังนี้ปการศึกษา 2562 กําหนดเปาหมายสัดสวนการเรียนใน

ระบบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาผานระบบออนไลนใหเปน 12 ชั่วโมง (รอยละ 50)  
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 เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

  1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝายงานแนะแนวและการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานระบบดูแลและเสริมสรางสมรรถภาพ   

นักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” ปงบประมาณ 2561  

  2) ขอมูลสรุปการใหบริการคําปรึกษา ปการศึกษา 2561 

  3) เว็บไซตเตรียมสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://thaimooc.org/courses/course-v1:WU-MOOC+wu005+2018_T3/about 

  4) เว็บไซตขาวสารแรงงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/) 

 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา มีการดําเนินการดังนี้ 

    ก. สวนกิจการนักศึกษา   

 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกนักศึกษาเชน ขอสนเทศ ปายไวนิล  แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ 

และชองทางสังคมออนไลน ดังนี้ (1) เว็บไซตสวนกิจการนักศึกษา https://dsa.wu.ac.th/  (2) เฟสบุคเพจ งาน

ทุนการศึกษา ชื่อ กยศ.วลัยลักษณ (3) เฟสบุคเพจ  WU Smile&Smart Center (4) เฟสบุคเพจ งานหอพัก ชื่อ งาน

หอพัก ม.วลัยลักษณ (5) เฟสบุคเพจ ชื่อ งานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (6) เฟสบุคเพจ ชื่อ นักศึกษาวิชา

ทหารและการเดินทาง http://army.wu.ac.th และ (7) เฟสบุค กิจกรรมจิตอาสา WU Volunteer Center 

ข. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ใหบริการขอมูลตําแหนงงานวางและบริการตําแหนงงานชั่วคราว (part time job) ท้ังภาคราชการและ

ภาคเอกชน และตําแหนงงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีแจงประกาศรับสมัครงานมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประชาสัมพันธแกนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา และศิษยเกาของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธกิจกรรมการ

จัดฝกอบรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของนักศึกษาและศิษยเกาผานชองทาง

สื่อสารออนไลน และบอรดประชาสัมพันธตางๆ ดังนี้ (1) เว็บไซตขาวสารแรงงาน 

http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/index.php โดยมีตําแหนงงานจากหนวยงานตางๆ จํานวน 38 หนวยงาน  

ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน (2) บอรดประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง หนาสํานักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี จํานวน 

40 หนวยงาน และ (3) ผานเฟสบุคเพจศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เฟสบุคเพจ “สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ” จํานวน 40 หนวยงาน 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (http://coop.wu.ac.th) 

2) เว็บไซตขาวสารแรงงาน http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/ 

3) เฟสบุคเพจ งานหอพัก ชื่อ งานหอพัก ม.วลัยลักษณ 

4) เว็บไซตขาวสารแรงงาน http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/index.php 

5) เฟสบุคศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
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http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/
https://dsa.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/dorm.walailak/
https://www.facebook.com/dorm.walailak/
https://www.facebook.com/wu.ac.th/
http://army.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/WUVOLUNTEER/
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานตาง ๆ และพัฒนาบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมกับวัยเพ่ือการทํางานแกนักศึกษากอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา บัณฑิต และผูสนใจท่ัวไป โดยวิทยากรจากท้ัง

ภายในมหาวิทยาลัยและวิทยากรภายนอก จํานวน 26 กิจกรรม เปนวิทยากรภายใน 16 ครั้ง และ วิทยากรภายนอก 

จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้ 

 

กิจกรรม วิทยากร วันท่ีจัด 

1. ปลุกพลังความคิดสูการสรางนวัตกรรม  ดร. ณัฐวัฒน หงสกาญจนกุล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน)   

22 สิงหาคม 2561 

2. บุคลิกภาพและการสื่อสารในยคุปจจุบัน  คุณกมลาสน เอียดศรีชาย สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  29 สิงหาคม 2561 

3. สวยสดใสรับวัยทํางาน  โดยเครื่องสําอาง KMA  14 กันยายน  2561 

4. งานเลขานุการและสํานักงาน  นางปารมี รุงนิรันดรกุล  5 กันยายน  2561 

5. MS. Office เนน EXCEL  นายวัชรินทร เกตุเพชร  12 กันยายน 2561 

6. MS. Office เนน WORD  คุณกัญญา หนูเดช  12 กันยายน 2561 

7.  MS.Office (Excel และ Word)  นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง และนางสาวภัทรานิษฐ  จิตรตรง  12 กันยายน 2561 

8. MS.Office เนน Excel  นายวัชรินทร เกตุเพชร  19 กันยายน 2561 

9. MS.Office เนน WORD   คุณกัญญา หนูเดช  19 กันยายน 2561 

10. Info graphic  นายพงศิษฐ ดานประเสริฐกุล  21 กันยายน 2561 

11. การเขียนอีเมลเปนภาษาอังกฤษ  นางแสงหทัย ขับกลอมสง  26 กันยายน 2561 

12. เสนทางชีวิตขาราชการ  นายพีระพงษ เภรีฤกษ ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร  1 ธันวาคม 2561 

13. MS. Office เนน EXCEL  นายวัชรินทร เกตุเพชร  19 ธันวาคม 2561 

14. MS. Office เนน Word  คุณกัญญา หนูเดช  19 ธันวาคม 2561 

15. MS. Office เนน EXCEL  นายวัชรินทร  เกตุเพชร  26 ธันวาคม 2561 

16. MS. Office เนน EXCEL  นายวัชรินทร  เกตุเพชร  3 เมษายน 2562 

17. MS. Office เนน EXCEL  วาท่ี ร.ต.อัครายุทธ  รังสิมันตุชาต ิ 3 เมษายน 2562 

18. MS. Office เนน EXCEL นายวัชรินทร  เกตุเพชร  10 เมษายน 2562 

19. MS. Office เนน Word  คุณกัญญา หนูเดช  10 เมษายน 2562 

20. บัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ

และการปรับตัวเขาสูสังคมการทํางาน  

นายอํานวย อภิชัยนันท  Senior Director สํานักงานการบุคคล

กลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

9 มกราคม 2562 

21. สรางกําลังใจ มุงสูการทํางานจริง  นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ  และ นายเริงศักดิ์ พันธมาศ  16 มกราคม 2562 

22. การสรางธุรกิจออนไลนดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  

นายพงศิษฐ ดานประเสริฐกุล  ผูจดัการสาํนักงานภาคใต บริษัท 

จัดหางาน จอบบีเคเค ดอท คอม จํากัด 

9 มกราคม 2562 

23. สอบ ก.พ. อยางไรใหบรรลุผลสําเรจ็  นายอุดม สุขทอง   

หัวหนาฝายพัฒนาผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง  

11 เมษายน  2562 
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กิจกรรม วิทยากร วันท่ีจัด 

กรมราชทัณฑ 

24. เทคนิคการสมัครงานในองคกร

ตางประเทศและหนวยงานท่ีใชภาษาอังกฤษ  

นายสมพงษ เจรญิสุข นายกสมาคมศิษยเกา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร อดตีเจาหนาท่ีอาวุโส  

องคการสหประชาชาต ิ

24 เมษายน 2562 

25. การทําบัญชีโรงแรม  1) คุณสายันต ทองตง ผูจดัการฝายฝกอบรม  

โรงแรมแรมอนันตราลาวาณาเกาะสมุยรีสอรท  

2) คุณพิชญาภัทร จิระกุล ตาํแหนง Income Auditor  

โรงแรมเรเนซองสภูเก็ตรสีอรทแอนดสปา  

11พฤษภาคม 2562 

26. การเขียนเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพและการเขียนอีเมลเปน

ภาษาอังกฤษ   

นางสาวภคนิตย  ออสปอนพันธ และนางแสงหทัย ขับกลอมสง  8 พฤษภาคม 2562 

 

  ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารการฝกอบรมเตรียมความพรอมดานอาชีพไดท่ีสํานักงานศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 1 อาคารไทยบุรี และเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ (http://coop.wu.ac.th) 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

  เอกสารสรุปความพึงพอใจวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการประเมินผลกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมปการศึกษา 2561 

4. การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ  

       ก. สวนกิจการนักศึกษา   

  สวนกิจการนักศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ประกอบดวยคณาจารยและบุคลากรจากสํานักวิชาตาง ๆ และมีการประชุมเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน ประเมิน วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินผล

ความพึงพอใจของนักศึกษา จํานวน 3,519 คน ในปการศึกษา 2561 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอบริการแนะ

แนวและใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองหรือคลี่คลายปญหาในดานตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.01 และมี

ความพึงพอใจตอบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนไดแกแหลงทุนการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียน 

การปรับตัวและการใชชีวิต มีคาเฉลี่ย 3.92 และ 3.91 ตามลําดับ     

ข. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ิมเติมจากการเตรียมความพรอมดานทักษะ

อาชีพในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 26 กิจกรรม และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเม่ือเสร็จสิ้นการ

ดําเนินงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 (ระดับมากท่ีสุด) โดยคาเปาหมายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยูท่ีคะแนนเฉลี่ย 

4.21 – 5.00 (ระดับมากท่ีสุด)  ท้ังนี้ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดประเมินผลการจัดใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ จากผูท่ี

ใชบริการหลัก จํานวน 3 ฝาย ผลการประเมิน พบวา (1) กลุมนักศึกษา ซ่ึงตอบแบบประเมิน จํานวน 2,024 คน มี
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https://drive.google.com/file/d/1BDCMIe22pn7t--9T5yjIiQ_EjyMZyqwC/view?usp=sharing


ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รอยละ 82.06 มากกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 80 (2) 

กลุมคณาจารย ซ่ึงตอบแบบประเมิน จํานวน 713 คน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

รอยละ 84.90 ซ่ึงมากกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 80 (3) กลุมสถานประกอบการ ซ่ึงตอบแบบประเมิน 

จํานวน 963 คน มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รอยละ 88.80 ซ่ึงมากกวาคาเปาหมายท่ี

กําหนดไวรอยละ 80   
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการแกนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ของสวนกิจการนักศึกษา 

2) เอกสารสรุปความพึงพอใจวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการฝกอบรมเสริมเพิ่มเติมปการศึกษา 2561  

3) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในกระบวนการสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2561 

5. การนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือ

เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ก. สวนกิจการนักศึกษา  

นําผลประเมินจากการประชุมคณะกรรมการระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณให เกง ดี มีความสุข ซ่ึงไดมีการประชุม เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561เพ่ือประเมินผลกระบวนการและเชื่อมโยง

สูการปรับปรุงพัฒนาระบบงานในปตอไป ดงันี ้

1. กําหนดเกณฑการประเมินและตัวชี้วัดผลสําเร็จจําแนกความรับผิดชอบของภาคีเครือขายอยางชัดเจน 

2. กําหนดผังข้ันตอนการระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสงตอ 

3. เรงรัดการปรับปรุงศูนยดูแลชวยเหลือนักศึกษา (Smile Smart Center) ใหพรอมเริ่มบริการในภาค

การศึกษาท่ี 3/2561 

4. ใหสํานักวิชามีสวนรวมในการกําหนดกรอบการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาตาม 

อัตลักษณท่ีแตกตางกัน โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ “เกง ดี และ มีความสุข” 

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพแกนักศึกษา โดยการใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอเรื่องท่ีสนใจเรียนรู

ผานชองทางเพจ WU Smile&Smart Center  กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวไดแก (1) การแตงหนาดวยตนเองเสริม

บุคลิกภาพ (Make up Everyday Look) เม่ือวันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอง Smile & 

Smart Center ชัน้ 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน (2) การนวด

คลายเครียดดวยตนเอง วันท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอง Smile&Smart Center ชั้น 1 อาคาร

ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน สนับสนุนสํานักวิชาจัดกิจรรมเสริม

ศักยภาพแกนักศึกษาเฉพาะหลักสูตร ไดแก กิจกรรม "เปลี่ยนดวยกันไปไดไกล Change for Success" ใหแกนกัศึกษา 

สํานักวิชาการจัดการ (หลักสูตรโลจิสติกส) จํานวน 55 คน เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม 2 อาคาร

วิจัย โดยมีวิทยากรเปนโคชของศูนย Smile & Smart Center และอาจารยประจําสํานัก    
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https://drive.google.com/file/d/13UrnuqnkkPbiQbMySJEcr3zzqcnHBBEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BDCMIe22pn7t--9T5yjIiQ_EjyMZyqwC
https://drive.google.com/open?id=13UrnuqnkkPbiQbMySJEcr3zzqcnHBBEq


ข. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

นําผลการประเมินการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมแกนักศึกษามาวิเคราะหและใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. รวมกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ปรับปรุงรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative 

Education) ท่ีเปดการเรียนการสอนในระบบออนไลนแกนักศึกษาในปการศึกษา 2560  และปการศึกษา 2561 ได

เลือกหัวขอในการเรียนผานระบบออนไลนผาน Thai MOOC จํานวน 6 ชั่วโมง ท้ังนี้ในปการศึกษา 2562 กําหนด

เปาหมายใหนักศึกษาเขาศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน อยางนอยรอยละ 50 หรือจํานวน 12 ชั่วโมง จาก 

24 ชั่วโมง  และทําการ 

2. พัฒนาวิธีการการจัดการเรียนการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ิมเติม ภาคสมัครใจ (6 ชั่วโมง) เปน 

“รวมกับสํานักวิชาจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรและสาขาวิชา” 

จากเดิม ดําเนินการ โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ จํานวน 6 ชั่วโมง 

ใหม  ดําเนินการโดยสํานักวิชา จํานวน 6 ชั่วโมง ท้ังนี้ ปการศึกษา 2561 มีสํานักวิชาท่ีรวมดําเนินการ

จัดเตรียมความพรอมนักศึกษา 2 สํานักวิชา จํานวน 12 หัวขอ ดังนี้ 

1) บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงาน การแตงหนาและทําผม วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดย 

นางสาวกนิษฐา ทองใบ   

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดย นางสาวกนิษฐา ทองใบ 

3) การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการทํางานบัญชี จํานวน 3 ชั่วโมง 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบัญชี โดยอาจารย ศิริพร สวางอารียรักษ 

4) การเตรียมความพรอมของนักศึกษาบัญชีสูโลกการทํางานดานการทําบัญชีและสอบบัญชี จํานวน 3 ชั่วโมง 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 โดยอาจารย ศิริพร  สวางอารียรักษ 

5) การอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Express) จํานวน 4 ชั่วโมง วันท่ี 1 กันยายน 2561 โดย

อาจารย ศิริพร  สวางอารียรักษ 

6) การอบรม excel สําหรับงานดานบัญชี และสอบบัญชี จํานวน 3 ชั่วโมง โดย อาจารยศิริพร  สวางอารีย

รักษ วันท่ี 5 กันยายน 2561  

7) การฝกทักษะความพรอมดานสัตวศาสตร พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ 2562 โดย ผศ.ดร.นิวัต คงแกว 

หลักสูตรสัตวศาสตร 

8) การจัดทํารายงานและการประกันคุณภาพ พฤศจิกายน 2561 -  กุมภาพันธ 2562 หลักสูตรสัตวศาสตร  

โดย ผศ.ดร.นิวัต  คงแกว 

9) การบัญชีโรงแรม โดย อาจารยวชรวรรษ พรหมมา และ อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ มีนาคม – 

พฤษภาคม 2562 โดยอาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ 
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10) การทํางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. นิสา แซหลี วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2562 และ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  

11) การเขียนอีเมลภาษาไทยและอังกฤษ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย โดย อ.ดร.นิษฐิดา สุดใหม 

12) Microsoft Office (Excel) วันท่ี 3 เมษายน 2562 บริหารธุรกิจ โดยนางสาวกนิษฐา ทองใบ 
    

 3. พัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา โดยรวมมือกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการสหกิจศึกษา การพัฒนาคณาจารยนิเทศตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย ใหอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ  

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา และสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย

ในกระบวนการสหกิจศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยดําเนินการจัดอบรม ใน 2 ลักษณะคือ

จัดอบรมภายในสถาบัน และจัดอบรมโดยหลักสูตรรับรองของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   3.1) จัดอบรมหลักสูตรภายใน  “คณาจารยนิ เทศสหกิจศึกษามืออาชีพ รุน ท่ี  2 ในวัน ท่ี  

19 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

โดยมีคณาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยฯ ผานการอบรมจํานวน 94 คน ดังนี้ 

3.2) จัดอบรมหลักสูตรรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 

28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมแกรนดฟอรจูน 2 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

คณาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยฯ สมัครลงทะเบียนเขารับการอบรมและผานการอบรม จํานวน 29 คน  
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1) รายงานผลการดําเนินระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให เกง ดี มีความสุข 

2) แผนปฏิบัติการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2561 

3) รายงานการประชุมอาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 

4) แบบประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเว็บไซตขาวสารแรงงาน ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 ก. สวนกิจการนักศึกษา  

มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินการของสมาคมศิษยเกาฯ เชน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกับ

มหาวิทยาลัยผ านระบบสื่ อสั งคมออนไลน  เว็บ ไซต  งาน ศิษย เก าสัมพันธ  เว็บ ไซต งาน ศิษย เก าสัมพันธ 

http://alumni.wu.ac.th และมีการนัดประชุมประสานงานกับศิษยเกา สมาคมศิษยเกาอยางตอเนื่อง เพ่ือแจง

ขาวสาร วางแผนงานดําเนินกิจกรรม สรางสายสัมพันธและรวมกอตั้งกลุมศิษยเกาในพ้ืนท่ีนั้นๆ อีกท้ังยังสงเสริมให

สมาคมศิษยเกามีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ  

ข. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

มีการใหคําแนะนําแกนักศึกษาและศิษยเกาในการเตรียมตัวในการสมัครงานและการประกอบอาชีพ โดยแจง

ขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน Social Media เชน ไลน และเฟสบุค แกนักศึกษาและศิษยเกาโดยสามารถติดตาม

ขอมูลขาวสารไดท่ีสํานักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี และเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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https://drive.google.com/open?id=1Le7v8Is5xFMlq4F5YSt6XFrVg0cz_QeK
https://drive.google.com/open?id=1MvNUikXmjH4M80pykW1h-xEaO_D5P5Yb
https://drive.google.com/open?id=1rDObvqhIYAQ9HUiWeJTqDdMHNId_HJ0f
https://drive.google.com/file/d/1inRmXDwN0VZRctkO0nBUCzUm5k-X5X1I/view?usp=sharing


นอกจากนี้ สํานักวิชาตางๆ มีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี้ 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร มีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา ผานทาง

ชองทางตางๆ ดังนี้  

1) ใหขอมูลผาน website ของสานักวิชาวิทยาศาสตร https://science.wu.ac.th  

2) ใหขอมูลผานทาง facebook ของสานักวิชาวิทยาศาสตร (https://www.facebook.com/WUSchoolOfScience) 

3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางบอรดประชาสัมพันธดานหนาสํานัก วิชาวิทยาศาสตร อาคารวิชาการ 1  

4) มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก ศิษยเกา ไดแก กิจกรรม “แนะนํา

นักศึกษาเก่ียวกับอาชีพพิสูจนหลักฐาน” จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 กรกฏาคม 2562 โดยไดเรียนเชิญ พันตํารวจเอกหญิงวรรณรัตน 

นองมณี ศิษยเกา พสวท. รุนท่ี 2 มาเปนวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการใหขอมูลและความรูท่ี

เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน โดยมีนักศึกษาของสานักวิชาฯ ท่ีเปนศิษยเกา และ

ศิษยปจจุบันชั้นปท่ี 3-4 เขารวมฟงการบรรยายในครั้งนี้ดวย 

 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ

แก ศิษย เกาผานทาง website ของสํานักวิชาฯ Facebook ของสํานักวิชาฯ และสาขาวิชาทุกสาขา คือสาขา

วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สาขาวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมวัสดุ สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยขอมูลท่ีใหประกอบดวย (1) การใหขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกศิษยเกาเชน การรับสมัครงาน ความรูท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและวิชาชีพ วิทยาการท่ีกาวหนาและผลงาน

นวัตกรรมในแตละสาขาวิชา (2) จัดอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISO-50001 ท่ีเปดโอกาสใหศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันเขา

รวมกิจกรรมเพ่ือเพิมพูนความรูใหม ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และ (3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู

ตลาดงาน เปนกิจกรรมท่ีจัดในวันท่ีบัณฑิตของสํานักวิชาฯ มาซอมรับปริญญา ซ่ึงมีกิจกรรมแสดงความยินดีและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตําแหนงงาน การประชาสัมพันธตําแหนงงานวางของบริษัทท่ีศิษยเกาทํางานอยู มาประชาสัมพันธเชิญ

ชวนเพ่ือนศิษยเกาท่ีสนใจไดทราบขอมูลเก่ียวกับตําแหนงงานอีกทางหนึ่งดวย 

 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีการเผยแพรความรูใหม ๆ ดานเทคโนโลยีการเกษตร ขาวสารดาน

การเกษตร เชน การเกษตรแผนใหม ทิศทางของการเกษตร เผยแพรในเพจ Facebook ของหลักสูตรในสํานักวิชา

อยางตอเนื่อง และมีการเปดใหมีการสอบถามขอมูลวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเทคโนโลยีการเกษตรออนไลน โดยมี

คณาจารยเปนผูตอบคําถามตางๆ ผานเว็บไซตหรือเพจ Face book ของสํานักวิชาฯ นอกจากนี้ในเพจ Facebook 

ของสํานักวิชา ยังมีการประชาสัมพันธขอมูล และองคความรูท่ีเปนประโยชนในประกอบอาชีพแกศิษยเกา และ

ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงานหรือผลงานท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับศิษยเกา ท้ังนี้ใน Facebook ของแต

ละหลักสูตรจะมีการจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธศิษยเกา เพ่ือใหรุนนองในสํานักวิชาฯ ไดรูจักรุนพ่ีท่ีสําเร็จการศึกษา

ไปแลวอยางตอเนื่อง 
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 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 1) มีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาโดยใชชองทางของสื่อสารสนเทศ ประกอบดวย 

เว็บไซตของสํานักวิชาฯ (www.arch.wu.ac.th) และทางโซเชียลมีเดีย เชน แฟนเพจของสํานักวิชา (Facebook: 

สถาปตยวลัยลักษณ) เพ่ือใหเขาถึงกลุมบัณฑิตและศิษยเกาไดรวดเร็วข้ึน โดยมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนแกศิษยเกา ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

               1.1) การแจงแหลงงานจากประกาศรับสมัครงานของสํานักงานสถาปนิกและสํานักงานออกแบบตางๆ 

               1.2) การแจงเตือนบัณฑิตและศิษยเกาเก่ียวกับกําหนดการรับสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก กําหนดการสอบ

ขอเขียน เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประจําปการศึกษา 2561 

               1.3) การแจงขอมูลใหกับบัณฑิตและศิษยเกาเก่ียวกับการมีกิจกรรมอบรม พัฒนาความรูทางวิชาชีพท้ังท่ี

จัดโดยสํานักวิชาฯ สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Autodesk Revit for Interior ออกแบบภายใน โดย รศ.วิวัฒน อุดมปติทรัพย 

จาก บริษัท VR digital เพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการเรียนรูระบบBIM เพ่ือเพ่ิมทักษะในการออกเเบบอยางไรขีดจํากัดใน

ยุค 4.0เม่ือวันท่ี 25-28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

3) จัดอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญาและการวิเคราะหโครงสรางสิทธิบัตร ตลอดจนนําผลงานดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนผลงานนักศึกษาและคณาจารยสูการจดสิทธิบัตรการออกแบบ  โดย คุณพรรษกร ฉันทวิโรจน 

วิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการรับข้ึนทะเบียนสิทธิบัติ

การออกแบบ  เม่ือวัน อังคารท่ี  11 มิ ถุนายน  พ .ศ . 2562 ใน เวลา 10.00 น . -16.00 น . ณ  ห อง AD2310  

อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  สํานักวิชาสหเวชศาสตร ดําเนินการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา

ผานเว็บไซตของสํานักวิชา(sah.wu.ac.th) ไลนกลุมศิษยเกาเทคนิคการแพทย (กลุม MT WU) กลุมศิษยเกา

กายภาพบําบัด (ศิษยเกา PTWU) Fanpage Facebook ของสํานักวิชาฯ ( School of Allied Health )  สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย (Medtech Walailak) และ สาขาวิชากายภาพบําบัด  (กายภาพบําบัด ม.วลัยลักษณ)  ตัวอยางเชน 

1) แจงขาวการจัดประชุมวิชาการตาง ๆ ของสํานักวิชาฯ เชน การประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

(http://icbms-mt.wu.ac.th) การประชุมวิชาการกายภาพบําบัดวลัยลักษณครั้งท่ี 8 ซ่ึงในการประชุมดังกลาว

ขางตน ไดจัดใหการประชุมอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกท้ังเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 

(อาจารยท่ีเปนศิษยเกา) 

2) แจงขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา เชน การรับสมัครงาน แนวทางการศึกษาตอ ความรูท่ีเก่ียวของกับ

วิชาชีพ วิทยาการท่ีกาวหนาและผลงานวิจัยในแตละสาขาวิชา รวมถึงความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

และวิชาชีพกายภาพบําบัด เปนตน 
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3) แจงขาวการจัดกิจกรรมของสํานักวิชาฯ โดยใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ แก

ชุมชน เชน โครงการสหเวชศาสตร มหกรรมเพ่ือสุขภาพ ครั้งท่ี 1 “SAH SEA RUN 2019” ณ หาดทาสูงบน อ.ทา

ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา และบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา

ผาน เว็บไซตสํานักวิชา Facebook page ของสํานักวิชาฯ และเครือขายสังคมออนไลน เชน ไลนหรือเฟสบุค  

เปนตน ซ่ึงลักษณะการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา เชน ขาวสารการรับสมัครงาน ขาวสารการ

ประชุมวิชาการ เปนตน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ไดมีการเชิญศิษยเกา รวมกับสถานประกอบการ

เครื่อขาย เพ่ือถายทอดประสบการณ และการสรางเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานในดานท่ี

เก่ียวของ     

 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชามีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรม

ตางๆ แกศิษยเกาอยางตอเนื่อง อันไดแก ขอมูลการรับสมัครงาน การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดการจัด

กิจกรรมบริการวิชาการของสํานักวิชา ชองทางการใหขอมูล ไดแก แจงผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตสํานักวิชา 

เฟสบุคสํานักวิชาฯ เฟสบุคสมาคมศิษยเกาพยาบาลวลัยลักษณรวมไปถึงการประชาสัมพันธไปยังโรงพยาบาลท่ีเปน

แหลงฝกซ่ึงเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของศิษยเกา สําหรับปการศึกษา 2561 โครงการ/กิจกรรมท่ีศิษยเกาเขารวม ไดแก 

โครงการปจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ “บทบาทพยาบาลตอ

ความคาดหวังของหนวยงานและประชาชน” ระหวางวันท่ี 14 และ 16 มิถุนายน 2562  ซ่ึงมีกิจกรรมประชาสัมพันธ

ของแหลงงานของโรงพยาบาลตางๆ โดยการออกบูธของโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลตรัง 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลทักษิณ ฯลฯ  

สํานักวิชาเภสัชศาสตร สําหรับศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาจากสํานักวิชาเภสัชศาสตร ทางสํานักวิชาเภสัช

ศาสตร ไดจัดทําระบบและชองทางเพ่ือใหขอมูลความรูขาวสารของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชา เพ่ือใหมีการ

ติดตอกันอยางตอเนื่อง และเพ่ือการสานความสัมพันธระหวางศิษยเกาและสํานักวิชาใหคงไว โดยสรุปชองทางการ

สื่อสารและกิจกรรมท่ีไดดําเนินการดังนี้ 

1) เว็บไซตสํานักวิชาเภสัชศาสตรเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสํานักวิชาเภสัชศาสตร กิจกรรม

ทางวิชาการ การประชุมวิชาการ ขอมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหกับศิษยเกาในการรับรู

ขาวสารในวงวิชาชีพเภสัชกรรม 

2) เฟสบุคและไลนกลุมของศิษยเกา ซ่ึงเปนชองทางท่ีสามารถติดตอกับศิษยเกาไดรวดเร็ว ทําใหศิษยเกา

สามารถไดรับทราบขอมูลการอบรมความรูตางๆ รวมท้ังท้ังประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถเกิดรวมกันได

ระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และอาจารย โดยการจัดกิจกรรมรวมกัน การรวมตัวกัน เกิดประโยชนท้ังการ

พัฒนาศิษยเกา และการใหศิษยชวยเปนแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมของศิษยปจจุบัน ซ่ึงเปนการพัฒนาควบคู

ท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
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3) จัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือใหความรูแกศิษยเกาท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

และสามารถเก็บคะแนนการศึกษาตอเนื่องเพ่ือใชในการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมไดดวย 

(ปจจุบันนี้สํานักวิชาเภสัชศาสตรไดเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร มีหนาท่ีในการ

จัดประชุมวิชาการใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด)  

4) การสรางใหเกิดการรวมตัวของศิษยเกา เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกันในรูปแบบ

ตางๆ ซ่ึงไดมีการพบปะพูดคุยกับศิษยเกาอยางเปนทางการเปนประจําทุกป และมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน

รวมกันท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว อยางเปนรูปธรรม และมีการรวบรวมขอมูลปจจุบันของศิษยเกาอยางเปน

ระบบ และมีการกําหนดตัวบุคคลในการดําเนินการเรื่องศิษยเกา โดยมีการคัดเลือกตัวแทนศิษยเกาจากแตละรุน

มารวมกันหารือ และพิจารณาแนวทางการดําเนินการรวมกันท้ังในการจัดตั้งชมรม และกิจกรรมพัฒนาสํานักวิชา

และมหาวิทยาลัยรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันผานรูปแบบ

กิจกรรมตางๆของสํานักวิชา เชน การเปนวิทยากรพิเศษในการบรรยายเก่ียวกับวิชาชีพ ในรายวิชาตางๆ การเขา

รวมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษารุนปจจุบัน และการเขารวมกิจกรรมาของทางสํานักวิชาจัดข้ึน เปนตน 

 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  มีนโยบายใหขอมูลแกศิษยเกา ท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ ท้ังความรู

ทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และตําแหนงงาน ผานชองทางตางๆ เชน ทุกหลักสูตรมี Facebook สําหรับการติดตอ

ศิษยเกาและไดแจงประกาศใหศิษยเกาทราบขอมูลตางๆ ดังขางตน 

 สํานักวิชาการจัดการ ไดจัดใหมีกิจกรรมใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

ผานโครงการตางๆ ไดแก โครงการกาวนี้ท่ีภูมิใจ เพ่ือบรรยายใหขอมูลดานการวางแผนการเงินและการจัดการภาษีใน

ชีวิตการทํางาน โดยจัดในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 สํานักวิชาศิลปศาสตร   มีการใหขอมูลการรับสมัครงานและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก

ศิษยเกาผาน Website และ Facebook ดังนี้  

: Website ของสํานักวิชาศิลปศาสตร (www.sla.wu.ac.th) 

          : Website ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา (www.sla.wu.ac.th) 

          : facebook ชื่อ WE ARE ศิลป-อิง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)      

          : facebook ชื่อ ไทยศึกษาบูรณาการวลัยลักษณ (หลักสูตรไทยศึกษา) 

          : facebook ชื่อ Chinese conner (หลักสูตรภาษาจีน)  

          : facebook ชื่อ ภูมิภาคศึกษา-อาเซียน (หลักสูตรอาเซียนศึกษา) 

          : facebook ชื่อ เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (หลักสูตรป.เอก) 

         : facebook ชื่อ เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (หลกัสูตร ป.โท) 

          : facebook ชื่อ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ไดใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษย

เกา ในลักษณะตางๆ ประกอบดวย  
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         1) ใหขอมูลขาวสารการรับสมัครงานในตําแหนงตางๆ ผานทาง Facebook  กลุมตาง ๆ ไดแก 

           - ศิษยเการัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

           - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

           - รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

           - นิติศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Law WU) 

           - สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2) มีการประชาสัมพันธขาวสารการฝกอบรม ทุนการศึกษา ขาวสารการรับสมัครงานผาน Website สํานัก

วิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร: https//polscilaw.wu.ac.th  
  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตขาวสารแรงงาน  http://ced.wu.ac.th/wujobcenter/index.php  

2) บอรดประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง หนาสํานักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี 

3) ผานเฟสบุคเพจศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เฟสบุคเพจ ชื่อ สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

4) เว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (http://coop.wu.ac.th) 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
6 ขอ 

ครบท้ัง 6 ขอ 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ ครบท้ัง 6 ขอ 5.00  
 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 12-13 

พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตรกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยสวนกิจการ

นักศึกษารวมกับองคการบริหารองคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสรสํานักวิชาและคณะกรรมการหอพัก มี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผล แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา สําหรับเปนขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปตอไป และวางแผนกิจกรรม/ปฏิทินดําเนินงานของปการศึกษา 2561 และมี

การสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาประจําปการศึกษา 2561ภายใตโครงการสัมมนาจัดทําแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 3-6 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร

วิทยาศาสตรกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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จากการประชุมดังกลาว ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

แผนงาน วัตถุประสงคของแผนงาน 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยสถาบัน  

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค (บัณฑิตคนดี)  

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเลนกีฬาและมีสุขภาพท่ีดี  

2. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถเขารวมการกีฬาเพ่ือ

ความเปนเลิศ  

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและ

ชวยเหลือสังคม  

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม  

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  

2. เพ่ือจัดใหมีกลไกและมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม  

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  1. เพ่ื อส ง เส ริม ให นั กศึ กษาพั ฒ นาศั กยภ าพและแสด ง

ความสามารถดานศิลปะและวัฒนธรรม  

2. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม  

6. กิจกรรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนําหลักการ

ประกันคุณภาพมาดําเนินงานกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค เปน

ระบบตามแผนงานท่ีกําหนด  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. โครงการประชุมสัมมนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561  

2. โครงการประชุมสัมมนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2562 ผนวกการกิจกรรมรายงานสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2561  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน คือ (1) กิจกรรม

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน (2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (3) 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม (4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ (5) 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป  

  ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานขอ 2. ขอ 3. และขอ 4. อยางครบถวน 

โดยในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดมีการดําเนินกิจกรรมครบถวนใน 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมสงเสริม
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมท้ังกิจกรรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา นอกจากนี้ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการขางตน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง การ

ดําเนินงานในครั้งตอไป รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

1.1  โครงการ

ประหยัดพลังงานท่ี

หอพัก Save 

Energy for Dorm 

ตามนโยบายการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือกําหนดแผนและเปาหมายในการอนุรักษพลังงาน โดยลดคาใชจายดานการใช

พลังงานไฟฟาลดลง 10%         

2.  เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของพลังงานและสรางการมีสวนรวมในการ

อนุรักษพลังงานผานโครงการ Save Energy For Dorm 2018 

3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ 

1. อัตราการใชไฟฟาภายในหอพักลดลง รอยละ 10 

2. นักศึกษามีความรูความเขาใจในวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟาในหอพัก 

3. นักศึกษามีสวนรวมในจัดกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในเขตหอพัก 

ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินโครงการ Save Energy For Dorm 2018  

- อบรมปลุกจิตสํานึกอนุรักษพลังงานนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 2,178 คน เม่ือวันท่ี 

18-19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ 

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําประหยัดพลังงาน จํานวน 68 คน เม่ือวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิ บั ติการเทคโนโลยีและพัฒนา

นวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีไดรับรางวัล 

Thailand Energy Awards 

- กิจกรรมรณรงคการประหยัดพลังงานในพ้ืนท่ีสวนกลางของหอพัก  

- กิจกรรมตรวจการใชพลังงานไฟฟาในหอพักในภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 

- กิจกรรมอาสาสมัครปดไฟในพ้ืนท่ีสวนรวม ภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 

- กิจกรรมเปรียบเทียบคาไฟฟาในหอพักในภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 

- กิจกรรมประชุมและถอดบทเรียนโครงการยุทธศาสตรประหยัดพลังงานในภาค

การศึกษาท่ี 2 และ 3 

1.ดําเนินการเปรียบเทียบ

อัตราหนวยการไฟฟาใน

หอพัก ระหวางเดือนพ.ย. 

61  – มี .ค . 62  โดยห า

ค า เฉ ล่ี ย รวม  5  เ ดื อ น 

เปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย

ก าร ใช ไฟ ฟ าข อ งภ าค 

1/61ผลอัตราหนวยการ

ใชไฟฟาภายในหอพักใน

ภาพรวมลดลง รอยละ 

22.95  

 2 . นั ก ศึ กษ ามี ความ รู 

ค วาม เข า ใจ ใน วิ ธี ก าร

ประหยัดพลังงานไฟฟาใน

หอพัก ในระดับมาก 4.47 

3. นักศึกษามีสวนรวมใน

จัดกิจกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟาในเขต

หอพัก โดยมีกิจกรรม (1) 

จัดทําส่ือรณรงคเพ่ือ

ประชาสัมพันธโครงการ 

(2) รับสมัครจิตอาสาปด

ไฟฟาในพ้ืนท่ีสวนกลาง

ของหอพัก ในเวลา 22.00 

- 06.00 น. (3) 

คณะกรรมการหอพัก 

นํ า ข อ เส น อ แ น ะ

วิ ธี ก า ร ป ร ะ ห ยั ด

พลังงานมาใช เปน

ป ร ะ ก า ศ ห อ พั ก 

เรื่องเครื่องใชไฟฟา

ท่ีหอพัก ดังน้ี 

1. เครื่องใชไฟฟาทุก

ชนิด  ต อ ง มีสลาก

ประหยัดไฟเบอร 5 

และ ได ม าตรฐาน 

มอก. 

2 .  พั ด ล ม ท่ี

เหมาะสมกับการใช

งาน กําลังไฟท่ี 45-

5 5  วั ต ต  ใ บ พั ด

ขนาด14-16 น้ิว 

3 . ได ร เป า ผ ม  มี

กํ า ลั ง ไฟ ท่ี  5 0 0 -

1000 วัตต 

4. กําหนดชวงเวลา

ปด-เปดไฟท่ี

เหมาะสมในพ้ืนท่ี

สวนกลางและการ

ใชงาน

เครื่องใชไฟฟา

สวนรวม เชน เครื่อง
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

รวมกับนักศึกษาสํานัก

วิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สํารวจพฤติกรรมการใช

ไฟฟา และอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาภายใน

หอพัก ภาค 2/61 และ 

(4) นําผลการสํารวจเสนอ

ในเวทีการประชุมสามัญ

หอพัก ภาค 3/61 และ

เสนอแนะวิธีการประหยัด

พลังงาน 

ทํานํ้ารอน-เย็น 

1.2 การสงเสริมวินัย

จราจร สวมหมวก

นิรภัย ตามนโยบาย

เ ร ง ด ว น ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือรณรงคใหนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย มีความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต  

  2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจรและปฏิบัติตามกฏ

จราจร 

ตัวบงชี้ 

1. มีมาตรการสงเสริมและควบคุมการสวมหมวกนิรภัย 

2. มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมวินัยจราจร 

3. มีจํานวนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยมากกวารอยละ 90  

ผลการดําเนินงาน 

1.จัดทําส่ือปายไวนิลรณรงคการสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซนต 

2.ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถ (ทาสีตีเสน/เครื่องหมาย) รวมกับนักศึกษาชมรมอาสาฯ ดําเนิน

กิจกรรมทาสีตีเสนทางจราจร บริเวณอาคารกีฬาในรม ระหวางวันท่ี 8-9 พ.ค. 61  มี

นักศึกษารวมกิจกรรม 40 คน   

3.จัดกิจกรรมขบวนรณรงค อบรมใหความรูการขับขี่ปลอดภัย 

4.จัดเจาหนาท่ีออกตรวจ เตือน บันทึกนักศึกษาใหปฏิบัติตามกฏจราจร ตามจุดตรวจ

ทางเขามหาวิทยาลัยและทางเขาหอพัก  

5.ทําบันทึกขอตกลงเปนหนวยงานจัดอบรมผูขอมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนตและ

รถจักรยานยนต ภาคทฤษฎี กับสํานักงานขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. มีมาตรการส ง เสริม

วินัยจราจรเพ่ือการขับขี่ท่ี

ป ล อ ด ภั ย  โด ย  (1 ) มี

ประกาศตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยกรณี ผู นํา

รถยนต รถจักรยานยนต

มาใชในมหาวิทยาลัยให

ปฏิบัติตามนโยบายอยาง

เครงครัด (2) มีประกาศ 

เรื่อง ให นักศึกษาท่ี เขา

ศึกษาป 2561 ใชรถไฟฟา

แทนรถจักรยานยนตเพ่ือ

ลดปญหาอุ บั ติ เหตุทาง

ถ น น   ( 3 )  แ ต ง ต้ั ง

คณ ะ ทํ างานจั ด ระบ บ

พ้ืนท่ีจอดรถและรณรงค

สวมหมวกนิรภัย  และ 

(4) จัดต้ังชุดปฏิบั ติการ

กวดขันวินัยจราจร ณ จุด

ตรวจวลัยคม (ทางเขาม.

วลัยลักษณสายหลัก) 

2. มีกิจกรรมสงเสริมวินัย

แสวงเครือขายความ

รวมมือจากสํานักวิชา 

เพ่ือการมีสวนรวมกัน

รับผิดชอบในการ

สรางเสริมวินัยจราจร 

ขับขี่ปลอดภัยแก

นักศกึษา โดยมี

ตัวแทนอาจารยและ

นักศึกษาจากทุก

สํานักวิชารวมลงนาม 

MOU ขับขี่ปลอดภัย 

สรางวินัยจราจร 

อุบัติเหตุเปนศูนย   
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

จราจร ไดแก 1.กิจกรรม

รณรงค/อบรมใหความรูการ

ขับขี่ปลอดภัยรวมกับภาคี

เครือขาย  

3. จํานวนนักศึกษาสวม

หมวกนิรภัยรอยละ 96.65 

จากจํานวน 7,655 คน  

2. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ   

2.1 โครงการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย ครั้ ง ท่ี 

46 รอบมหกรรม 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีมีความสามารถดานกีฬาเขารวมการแขงขัน 

ตัวบงชี้ 

  ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาไมนอยกวา 1 เหรียญ และมีผลงานการแขงขัน

กีฬาผานรอบคัดเลือกท้ัง 6 ชนิดกีฬาท่ีสงเขาแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน 

  สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 62 คน 7 ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา เทควันโด เทเบิลเทนนิส 

แบดมินตัน ปนจักสีลัต ยิงปนและเปตอง  

-ไมไดรับเหรียญจากการ

แขงขันในครั้งน้ี แตสามารถ

ผานการแขงขันรอบ

คัดเลือกและเขารอบชิง

ชนะเลิศ จํานวน 2 ชนิด

กีฬา ประกอบดวย ชนิด

กีฬากรีฑา 2 รายการ คือ 

ว่ิง 5,000 เมตร ชาย ได

ลําดับท่ี 5 และว่ิง 10,000 

เมตร ชาย ไดลําดับท่ี 8 

และชนิดกีฬาปนจักสีลัต 1 

รายการ คือ ประเภทเด่ียว

ปนจักลีลา บุคคล หญิง ได

ลําดับท่ี 7   

มีการแตงต้ัง

คณะทํางานทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย

ของนักกีฬาในการ              

เขารวมการแขงขัน 

เพ่ือทําหนาท่ีกําหนด

และพัฒนารูปแบบ

การทดสอบ เกณฑ

การประเมินขั้นตน 

พรอมท้ังดําเนินการ

ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของนักกีฬา

ในแตละชนิดกีฬา 

2.2 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการปองกัน

อั ค คี ภั ย แ ล ะ ก า ร

อพยพหนีไฟ เมื่อวันท่ี 

14–29 พฤศจิกายน 

2561 ณ  ห อ พั ก

ลั ก ษ ณ า นิ เว ศ ทุ ก

หอพัก 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือให ผู เขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องการปองกันอัคคีภัย รวมท้ัง

มาตรการในการระงับเหตุไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย เห็น

ความสําคัญในการดูแลปองกันและการมีสวนรวมในการดูแลปองกันการเกิดอัคคีภัย 

ตัวบงชี้ 

นักศึกษามีความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญตอการปองกันเหตุเกิดอัคคีภัยและ

การดับเพลิงเบ้ืองตนท่ีระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินกิจกรรมอบรมใหความรูการปองกันการเกิดเพลิงไหมในหอพัก ความเสียหายจาก

การเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงเบ้ืองตน มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 4,224 คน 

1. ผูเขารวมอบรมมีความรู 

ความเขาใจในเรื่อง การ

ปองกันอัค คีภั ย  รวม ท้ั ง

มาตรการในการระงับเหตุ

ไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

คาเฉล่ีย 4.63 

2. นักศึกษาตระหนักถึ ง

ความอันตรายและความ

สูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย 

เห็นความสําคัญในการดูแล

ปองกันและการมีสวนรวม

1. ปรับปรุงใหเสียง

สั ญ ญ า ณ เ ตื อ น

อั ค คี ภั ย แ ล ะ ไ ฟ

ฉุกเฉินใชการไดเปน

ปกติ 

2 . จั ด กิ จ ก ร ร ม น้ี

ต้ังแตภาคท่ี 1 เพ่ือ

ไ ด จ ะ มี ค ว า ม รู 

สําหรับการปองกัน

ภัยไดต้ังแตเริ่มอยู ท่ี

หอพัก 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

/ ฝกซอมการอพยพหนีไฟท่ีหอพัก มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,615 คน ในการดูแลปองกันการเกิด

อัคคีภัย คาเฉล่ีย 4.86 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 

3.1 โค ร ง ก า ร ค า ย

เรียนรูชุ มชน สราง

ภูมิคุมกันหางไกลยา

เสพติ ด  : ชมรม ส่ือ

สันติภาพ 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหนักศึกษาและเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแกนักศึกษาและเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด 

3. เพ่ือใหนักศึกษาและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

4. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกความเปนผูนําและกลาแสดงออก 

ตัวบงชี้ 

1. นักศึกษาและเยาวชนรูจักโทษและพิษภัยของยาเสพติดและผลกระทบทางสังคมท่ีไมยอมรับ 

โดยผานกิจกรรมใหความรูยาเสพติด ระดมความคิดโทษพิษภัย และเดินรณรงคยาเสพติด 

2. นักศึกษาท่ีรวมโครงการไดแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงตางๆ คาเฉล่ีย 3.70 ขึ้นไป 

3. นักศึกษาท่ีรวมโครงการไดแลกเปล่ียนความรูในมุมมองของตัวเอง คาเฉล่ีย 3.70 ขึ้นไป 

4.นักศึกษากลาแสดงออกถึงความเปนผูนํา โดยการนําเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจในการ

แกปญหาตางๆ โดยผานกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

   ดําเนินกิจกรรมในวันท่ี 13-17 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนบานสามชอง ต.กะไหล อ.

ตะกั่วทุง จ.พังงา มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 70 คน โดยจัดกิจกรรมท้ังในเชิงวิชาการ

และนันทนาการ ใหความรูยาเสพติด ระดมความคิดเรียนรูโทษพิษภัยและเดินรณรงค  

ผลการประเมินนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ พบวา 

1 . มี ค ว าม เข า ใจ แ ล ะ

สามารถสงตอความรูใหกับ

เยาวชนในชุมชนและได

เห็นถึงผลกระทบตางๆใน

สังคม เพ่ิมแรงผลักดันให

อ ย าก ทํ ากิ จ ก รรม เพ่ื อ

สังคมตอไป คาเฉล่ีย 3.80 

ขึ้นไป 

2. ไดใชความรูอยางเกิด

ประโยชนมากท่ีสุดในการ

ทํ ากิ จ ก รรม เพ่ื อ สั งคม 

คาเฉล่ีย 3.70 ขึ้นไป 

3 . มีก าร ใช เวลาว างใน

วันหยุดใหเกิดประโยชน

อ ย า ง ม า ก ใน ก า ร ทํ า

กิจกรรมตางๆ เพ่ือสังคม 

คาเฉล่ีย 3..70 

4. ไดแสดงศักยกาพความ

เป น ผู นํ าผ าน กิ จ ก รรม

ตางๆ ตลอดการทําคาย 

คาเฉล่ีย 3.80 ขึ้นไป 

อบ รมห รือ สั มม น า

คณะทํางานกอนท่ีจะ

ทํากิจกรรมตางๆเพ่ือ

เขาใจในรายละเอียด

และวัตถุประสงคใน

การทํากิจกรรม 

3 .2  โค ร ง ก า ร 

MLCC สรางโลก

สี เ ขี ย ว คื น สู

ชุมชน ครั้งท่ี 5 : 

ชมรมภาษาและ

วัฒนธรรมมลายู 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาชวยเหลือสังคม และปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการเปนนิสิต

นักศึกษาเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา 

3 เพ่ือใหนักศึกษารูจักผูนําและผูตามท่ีดี อันจะกอใหเคิตความสามัคคีในหมูคณะ 

ตัวบงชี้ 

1.นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพ่ิมขึ้นใน

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย

นักศึกษาทเขารวมโครงการ 

พบวา 

1. มีความรู เกี่ ยวกับการ

อนุรักษ ทรัพยากรป าไม

เ พ่ิ ม ขึ้ น ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

คาเฉล่ีย 3.70  

ส่ื อ ส า ร แ ล ะ แ บ ง

ห น า ท่ี ให มี ค ว า ม

ชัดเจนเพ่ือใหมีการ

ทํ า ง าน อ ย า ง เป น

ระบบมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.70 ขึ้นไป 

2. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนใหมากท่ีสุด 

3. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความกลาเผชิญปญหาตางๆ ในการอยูรวมกับผูอื่น 

ผลการดําเนินงาน 

จัดกิ จก รรม วัน ท่ี  17  ตุลาคม  2561  ณ  อุ ท ยานแห งชา ติ เข า นัน  อ .นบ พิ ตํ า  

จ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 60 คน ไดดําเนินกิจกรรมเรียนรูการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมและจัดแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบปลูกตนไม 

2. มีความสนใจกิจกรรม

การบําเพ็ญประโยชนมาก

ขึ้น 

3. นักศึกษาท่ีมาจากตาง

สํ า นั ก วิ ช าส าม า ร ถ อ ยู

รวมกับเพ่ือนๆ สํานักวิชา

อื่นๆ ไดเปนอยางดี 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

4.1 โ ค ร ง ก า ร 

ค า ย ห นุ ม ส า ว

เขาใจชีวิต (ภาค

มุสลิม) 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักในบทบาท หนาท่ีและความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลามท่ี

สมบูรณ 

ตัวบงชี้ 

นักศึกษามึความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติตามหลักการศาสนาไดสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาจํานวน 260 คนเขารวมกิจกรรมในวันที 11-13 กุมภาพันธ 2562  โดยไดฝก

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาประกอบการฟง บรรยายโดยวิทยากรศาสนา 

นั ก ศึ ก ษ า มี ความ เข า ใจ 

สามารถนําความรู ท่ีไดรับ

ไ ป ใ ช ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม

หลักการศาสนาไดสมบูรณ

ยิ่งขึ้น คาเฉล่ีย 3.77    

ขยายเวลารับสมัคร

ผู เข ารวมกิ จกรรม

เพ่ือใหไดจํานวนตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

4.2 โครงการ

ยุทธศาสตรคนดีมี

ความสุข:

คณะกรรมการกลาง

นักศึกษาหอพัก 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาทําความดีและบันทึกการทําความดีของตนเอง 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาทําความดีอยางตอเน่ืองในชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางความสุขใหแกนักศึกษาหอพัก 

ตัวบงชี้ 

1. ตรวจสอบสมุดบันทึกความดี (ธนาคารความดี) จํานวน 26 วัน และการบอกเลา

เรื่องราวการทําความดีท่ีฉันภูมิใจผานส่ือเขารวม รอยละ 85 

2. มีกิจกรรมคนดีสรางสุข ทุกหอพัก โดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง 

3. ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 มีความสุขเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

จัดกิจกรรมวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 – 10 เมษายน 2562 นักศึกษาเขารวมจํานวน 

2,690 คน โดยมีกิจกรรม (1) สมุดบันทึกความดี และโพสตภาพ เรื่องราวความดีท่ีฉัน

ภูมิใจบทเรียนท่ีไดรับผานชองทางท่ีกําหนด และ 

(2) กิจกรรมสรางสุขทําความดีเพ่ือผูอื่น เชนกิจกรรมปนเดินว่ิง เพ่ือรวมกันระดมทุนเปน

เงินทุนการศึกษาแกนักศึกษาหอพักท่ีขาดแคลนรายได จํานวน 2 ทุน ทุนละ 3,500 

บาท รวม 7,000 บาท ตัดเย็บถุงผาเพ่ือผูปวย ผลิตสบูเหลว นํ้ายาลางมือ แบงปน

1. มีผูรวมกิจกรรมธนาคาร

ความดี รอยละ 23.62 

2. กิจกรรมคนดีสรางสุข 

ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับ

ความประทับใจ 4.60 อยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

3 . ผู เข า ร วม กิ จ ก รรม มี

ระดับความสุข 4.59 อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

1. ปรับเปล่ียนวันให

ตรงกับชวงท่ีนักศึกษา

มีเวลาวางในการเขา

รวมกิจกรรมท่ีไมตรง

กับกิจกรรมอื่นๆ 

2 . ป ร ะ ชุ ม เต รี ย ม

แผนงานใหมีรูปแบบ

กิจกรรมชัดเจนกอน

ประชาสัมพันธ  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

ภายในมหาวิทยาลัย ตุกตาปูนปลาสเตอรใหนองโรงเรียนใกลเคียง เปนตน 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1 โครงการ Hari 

Sastera Melayu 

(มหกรรมเปดโลก

มลายู) ครั้งท่ี 6 : 

ชมรมภาษา

วัฒนธรรมมลายู 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรความเปนมลายู เชน ภาษาประเพณี วัฒนธรรมและการแตงกาย ซ่ึงเปน

เสนหของความเปนมลายู เพ่ือใหนักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจไดเรียนรู 

2. เพ่ืออนุรักษเสนหมลายูในดาน 

ประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูคูกับสังคมไทยท่ีเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. เพ่ือประชาสัมพันธชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายูใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น 

ตัวบงชี้ 

1. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความเขาใจความเปนมลายูและความเปนมาเกี่ยวกับ

ภาษาประเพณี วัฒนธรรมและการแตงกายไดเพ่ิมขึ้นในระดับดีมาก คาเฉล่ีย 3.70 

2. นักศึกษาท่ีรวมโครงการเล็งเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและนําไปสูการ

อนุรักษรักษาตลอดไปเพ่ิมขึ้นในระดับดีมากคาเฉล่ีย 3.70 

3. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการรับรูและมี 

ความเขาใจเกี่ยวชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายมากยิ่งขึ้นเพ่ิมขึ้นในระดับดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.80 

ผลการดําเนินงาน 

  จัดกิจกรรมวันท่ี 27 เมษายน 2562 ณ อาคารสถาปตยกรรมศาสตร ม.วลัยลักษณ มี

นักศึกษาเขารวมจํานวน 250 คน นักศึกษารวมกันนําเสนอการแสดงท่ีเปนเอกลักษณของ

ความเปนมลายู และไดเรียนรูวิถีของความเปนมลายูดวยการละเลนตางๆ การแตงกายชุด

มลายู และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแตละซุม 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

พบวา  

1. มีความเขาใจความเปน

มลายู และความ เป นม า

เกี่ยวกับภาษา ประเพณี 

วัฒนธรรมและการแตงกาย

ได เพ่ิมขึ้นในระดับดีมาก 

(คาเฉล่ีย 3.95) 

2 .  รู ถึ ง คุ ณ ค า ข อ ง

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

และการ 

อ นุ รั ก ษ รั ก ษ าต ลอ ด ไป

เพ่ิ ม ขึ้ น ใน ร ะ ดั บ ดี ม าก 

(คาเฉล่ีย 4.00) 

3. รับรูและมีความเขาใจ

เกี่ยวกับชมรมภาษาและ

วัฒนธรรมมลายูมากยิ่งขึ้น

ในระดับดีมาก (คาเฉ ล่ีย 

3.90) 

ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ให

คณะทํางานเตรียม

ขอ มูลเพ่ื อทําความ

เขาใจวัตถุประสงค

โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

จั ด เ ต รี ย ม วั ส ดุ

อุ ป ก ร ณ ให พ ร อ ม

ลวงหนา 

5.2 โครงการเปดมาน

ไมไผ : คณะกรรมการ

นั กศึ กษ าห ลัก สูต ร

ภาษาจีน สํานักวิชา

ศิลปศาสตร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ัน 

ปท่ี 1-4 มีความกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค 

2. เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธสาขาภาษาจีน 

สํานักวิชาศิลปศาสตรใหเปนท่ีรูจักแกนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและบุคคล

ท่ัวไป 

4. เพ่ือสงเสริมความรูเชิงปฏิบัติ 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและบุคคลท่ัวไป 

 

 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจ

ตอความกลาแสดงออกเชิง

สรางสรรคของสาขาวิชา

ภาษาจีน ช้ันปท่ี 1-4 ความ

พึงพอใจ 4.3 

2. นักศึกษาไดเรียนรู

เ กี่ ย ว กั บ ศิ ล ป ะ 

วัฒนธรรมจีน ความ

พึงพอใจ 4.1 

3 . นัก ศึ กษาได รู จั ก

ห ลั ก สู ต รภ าษ าจี น 

การประชุมวางแผน

ป ระช า สั ม พั น ธ ให

สามารถดําเนินการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ

ล ว ง ห น า ได ห ล า ย

สัปดาหกอนถึงวันจัด

กิจกรรม 

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 67 

 

 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

ตัวบงชี ้

 1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปท่ี 1-4 มีความกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค ความ

พึงพอใจไมนอยกวา 3.51 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณได 

เรียนรูเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจีน ความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 

3.หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัย 

ลักษณใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น ความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 

4.นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และบุคคลท่ัวไปไดเรียนรูเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 

ผลการดําเนินงาน 

  ดําเนินกิจกรรมการแสดงในวันท่ี 9 มกราคม 2562 ณ โรงอาหาร 1 ม.วลัยลักษณ มีผู

เขาชมประมาณ 300 โดยไดดําเนินกิจกรรม แสดงโชวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน 

เชน การแสดงนาฎศิลปจีน ฝกเขียนพูกันจีน อาหารจีน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย

ลักษณมากขึ้นความ

พึงพอใจ 4.2 

4. นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไปไดเรียนรูเชิงปฏิบัติ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  

ความพึงพอใจ 4.0 

5 . 3   กิ จ ก ร ร ม

สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  2. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในรูปแบบกิจกรรมการแสดงความสามา

ถดานดนตรี นาฎศิลป ละครเวทีและศิลปะงานประดิษฐ ตลอดจนการเขารวมงานตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 9 โครงการ 

1.มีการดําเนินกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถ

ดานศิลปะวัฒนธรรมของ

นักศึกษา  โดยทีม

นักศึกษาชมรมนาฎศิลป

และดนตรีไทย โดยไดรับ

รางวัลไดรับรางวัล The 

Best Artistic Dance 

Award เปนปท่ี 2 

ติดตอกัน จากการเขา

รวมโครงการ IMT-GT

ครั้งท่ี 20 ระหวางวันท่ี 

20-26 ก.ค. 61 

 ณ Universiti 

Teknologi MARA 

(UiTM,ARAU) 

2. สรางการรับรูและมี

สวนรวมกับประชาคมใน

ทองถิ่นและภูมิภาค โดย

จัดใหมีกิจกรรม

แลกเปล่ียนศิลปะ

และวัฒนธรรม

ระหวางนักศึกษา

ไทยกับนักศึกษา

ตางชาติใน

มหาวิทยาลัยดวย 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ และผลการดําเนินงาน 

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและ 

ตัวบงชี้ของโครงการ/

กิจกรรม 

การนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

จัดประกวดวงดนตรี

สากล / ประกวดขับรอง

เพลงไทยลูกทุง  

ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเน่ืองใน

โอกาสวันคลายวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ครบปท่ี 27 

ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม 

– 3 เมษายน 2562 

6. กิจกรรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศกึษา 

การอบรมใหความรู

ผูนํานักศึกษากับการ

ประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักการประกันคุณภาพมา

ดําเนินงานกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค เปนระบบตามแผนงานท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ 

นักศึกษามีความรูและนําหลักการประกันคุณภาพมาใชในการจัดโครงการกิจกรรม

นักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

จัดอบรม เรื่อง “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา” ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 

หองประชุม 203  อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมจํานวน 60 คน 

1. นักศึกษามีความรูความ

เขาใจการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยมี

คะแนนสอบ Post-test 

สูงกวา Pre-test จํานวน 

43 คน คิดเปนรอยละ 86 

ของผูรวมกิจกรรมท้ังหมด 

(51 คน) 

2 นักศึกษามากกวารอยละ 

80 มีความรู ความเขาใจตอ

การบริหารโครงการตาม

กระบวนการคุณภาพ PDCA 

ในระดับมาก (67.9) –มาก

ท่ีสุด (20.8 ) 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ฝ ก

ป ฏิ บั ติ เ ขี ย น

โครงการ ตามวงจร 

PDCA เ น น ก า ร

ประเมินผลเพ่ือช้ีวัด

ค ว าม สํ า เร็ จ ต าม

เปาหมายท่ีกําหนด 

โดยมีวิทยากรช้ีแนะ 

ใหความเห็น 

 

 นอกจากนี้ ในระดับสํานักวิชาไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษาเพ่ิมเติม อาทิ 

 สํานักวิชาวิทยาศาสตร มีการจัดโครงการท่ีใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกบุคลากรและ

นักศึกษาของสํานักวิชา โดยจัดโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 
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สายปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562” เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 ซ่ึงใน

การดําเนินโครงการไดมีการใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพฯ และแนวทางในการจัดทํารายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตรและสํานักวิชา โดยมีตัวแทนอาจารย ตัวแทนนักศึกษา และพนักงาน

สายปฏิบัติการทุกคนเขารวมโครงการ นอกจากนี้ สํานักวิชา ยังไดสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ เชน สวนกิจการนักศึกษา ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการ

สอน เปนตน การดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยนักศึกษาเปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูตาม

วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือ Plan การวางแผน เปนการฝกทักษะใหนักศึกษามีการกําหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงค คิดวิเคราะหและสังเคราะห หาวิธีการและกระบวนการเพ่ือใหกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายโดยการระบุ

ตัวชี้วัด Do การดําเนินงาน ฝกใหนักศึกษาปฏิบัติ และดําเนินกกิจกรรมตามแผนงาน ใหสาเร็จและบรรลุตาม

วัตถุประสงค โดยมีอาจารยเปนผูคอยใหคําปรึกษา Check การประเมินผล นักศึกษาจัดทารายงานสรุปกิจกรรม และ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม นํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมท้ังปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงกิจกรรม Act การทางาน นักศึกษาสามารถนาผลการประเมินไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงผลการจัดกิจกรรมในครั้งตอๆ ไปใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

การจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาตามวงจร PDCA นี้ สํานักวิชา ได

มอบหมายใหคณะกรรมการประจาหลักสูตร อาจารย และตัวแทนนักศึกษารวมกันคิด วางแผน ทํา และแกปญหา

รวมกัน และการดําเนินกิจกรรมเชนนี้ยังเปนการถายทอดทักษะจากนักศึกษารุนพ่ีสูรุนนองอีกดวย 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก

นักศึกษาใน 3 ลักษณะ 1) สํานักวิชา ไดใหความรูแกนักศึกษาทุกชั้นปในภาพกวางของนิยามการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีการใหขอมูลโดยคณบดีผานกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา 2) สํานักวิชา ใหความรูแกนักศึกษา  

ผานกระบวนการการเรียนรูในการดําเนินการกิจกรรมดวยกระบวนการ PDCA ไดแก การจัดทําแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา (Plan) การดําเนินกิจกรรม (Do) การประเมินผลกิจกรรม (Check) และการพัฒนา

และปรับปรงุกิจกรรมในการดําเนินการครั้งตอไป (Act) 

  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดย

สอดแทรกความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนสวนเก่ียวของกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึง

ความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีจะสงใหกับตัวนักศึกษาเปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา  สํานักวิชาฯ จึงจัดกิจกรรมตางๆ โดยสอดแทรกความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2561 โดยใหความรูในการดําเนิน

โครงการตามหลัก PDCA  และความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสํานัก

วิชาฯ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือนักศึกษาไดนําไปใชในการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ  ใหบรรลุเปาหมายได

อยางมีคุณภาพ ซ่ึงใหความรูในและบรรยาย  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนง  เอ่ียวศิริ  อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรอาหารและนวัตกรรม  ซ่ึงอาจารยเปนผูดูแลสโมสรนักศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
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2) นักศึกษามีสวนรวมในเขารับการสัมภาษณการประเมินคุณภาพของระดับหลักสูตรและสํานักวิชาฯ จากผู

ประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2561   

 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

กับกิจกรรมนักศึกษา  และกิจกรรมท่ีปรึกษาพบนักศึกษาในคราวเดียวกัน เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 เพ่ือใหนักศึกษา

ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนสิ่งท่ีนักศึกษาสามารถเปนสวนหนึ่งในการ

ท่ีจะทําใหสํานักวิชาฯ ดําเนินงานตามกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามระบบแผนงานท่ีกําหนด 

  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดเตรียมความพรอมสโมสรนักศึกษาสํานักวิชา โดยจัดโครงการพัฒนา

สมรรถนะศักยภาพสโมสรนักศึกษาและผูนํานักศึกษา โดยจัด ณ ซี แอนด สโตนรีสอรท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

โดยไดใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีท่ีกํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา  

นอกจากนั้นยังใหความรูเรื่องแผนยุทธศาสตรสํานักวิชา ระบบและกลไกอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจกรรมของสํานักวิชา 

และความรูเรื่องวงจร PDCA เพ่ือใหนักศึกษาไดนําไปใชในการวางแผนและดําเนินกิจกรรม 

      นอกจากนี้สํานักวิชา ไดใหความรูกับนักศึกษาทุกชั้นปผานกิจกรรม “คณบดีและคณาจารยพบนักศึกษา”  

วันท่ี 9 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา ไดแก 

1) บทบาทของนักศึกษาในการติดตามรับรูการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสํานักวิชา ท้ังใน

ภาพรวมและในองคประกอบท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาโดยตรง ไดแก องคประกอบดานการเรียนการสอน และ

องคประกอบดานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

2) บทบาทในการใหความรวมมือและและใหขอมูลยอนกลับในสวนท่ีเก่ียวของกับประเมินการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพ เชน การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 

  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพใหนักศึกษาทุกชั้นปไดเรียนรู

เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน โดยปการศึกษา 2561 ไดจัดอบรมแก

นักศึกษาพยาบาล และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาพยาบาล โดยมีเจาหนาท่ีจากศูนยนวัตกรรมการเรยีนและการสอน 

เปนวิทยากรในการใหความรูเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชอยางเปนระบบ เม่ือวันท่ี 

25 กรกฎาคม 2562 ในกิจกรรมไดใหความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการนําวงจรคุณภาพ PDCA ไปใชในการจัด

โครงการ/กิจกรรม ภายใตโครงการสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมี

การระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการนั้นๆ ตลอดจนระบุแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการจากผลการประเมินใน

ครั้งท่ีผานมา นอกจากนั้นสโมสรนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยรุนพ่ีท่ีมีประสบการณการนําใช 

PDCA แกรุนนอง  โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา 

สํานักวิชาการจัดการ สงนักศึกษาเขารวมโครงการท่ีศูนยนวัตกรรรมการเรียนและการสอน และสวนกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรวมกันจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใหความรูและทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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  สํานักวิชาศิลปศาสตร  จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาโดย

คณะกรรมการนักศึกษาสํานักวิชารวมกับคณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเปน ท่ีปรึกษากิจกรรมและคณะทํางานฝายกิจการ

นักศึกษาของสํานักวิชามีเปาหมายและวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝนและเรียนรูเก่ียวกับการเขียนโครงการ 

การจัดซ้ือจัดจาง การรายงานผล ฯลฯ กระบวนการดําเนินกิจกรรม ในลักษณะการดําเนินงานตามวงจร PDCA (Plan-

Do-Check-Act) กลาวคือ  

          - ฝกใหนักศึกษา มีการวางแผน (Plan) โดยการฝกทักษะในการกําหนดเปาหมาย การวิเคราะหและ

สังเคราะห หาวิธีการและกระบวนการใหกิจกรรมบรรลุตามเปาประสงคไดโดยจะมีการกําหนดตัวบงชี้กํากับไว เชน 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมเพ่ือไดนําไปใชในการประเมินผลดําเนินการตอไป  

          - ในข้ันตอนการดําเนินงาน (Do) ตามแผนงาน ข้ันตอนและเง่ือนไขตางๆ กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถ

ดําเนินการได สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานโดยจะมีอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมคอยใหคําปรึกษา 

          - ทุกกิจกรรมท่ีนักศึกษาจัดมีการประเมินผล (Check) สรุปรายงานสงใหกับสวนกิจกรรมนักศึกษากอนจะสง

เอกสารตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติเปนการฝกทักษะการรวบรวมขอมูลของผลการดําเนินงาน

ท่ีสอดคลองกับประเด็นตัวบงชี้ท่ีสรางไว เพ่ือนํามาใชเปรียบเทียบกับเปาประสงคท่ีวางไว ในการประเมินนี้จะมีการ

พิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกผลการดําเนินงานควบคูกัน 

         - การดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยนักศึกษาเปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน

เปนทีม รูจักการแกปญหา และนําสูการปรับปรุง (Act) การทํางาน สามารถนําผลการประเมินไปใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงผลการดําเนินงานในครั้งตอๆไปใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เชน เรื่องการจัดการเวลา การประหยัด

งบประมาณ การสรางทีมงาน การสรางความพึงพอใจตอผูรวมกิจกรรมใหมากข้ึน เปนตน การจัดกิจกรรมใหความรู

และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาตามวงจรคุณภาพนี้สํานักวิชาไดมอบหมายใหคณะทํางานดานกิจการ

นักศึกษาของสํานักวิชาซ่ึงประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษาจากทุกหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน 

รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมแกปญหา กับคณะกรรมการนักศึกษาของสํานักวิชาและจะจัดใหมีการสัมมนา

ประจําปคณะทํางานรวมกับคณะกรรมการนักศึกษารุนพ่ีรุนนองเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน วางแผนการดําเนินงานป

ตอไป เปนการถายทอดทักษะจากนักศึกษารุนพ่ีสูรุนนองอีกดวย 

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ไดดําเนินการใหความรูและทักษะตอเรื่องการประกันคุณภาพ โดยสํานักวิชา 

ไดสงนักศึกษาเขารวมอบรมโครงการใหความรูประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณจัดข้ึน 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  ไดจัดกิจกรรมการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก

นักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดวางแผนการทํากิจกรรมไดสอดคลองกับงานในทุกๆดานอยางมีระบบโดยไดจัดกิจกรรมการ

ใหความรูทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หองสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีไดรับการ
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อบรมมาใชจริงในการวางแผนกิจกรรม เพ่ือใหกิจกรรมนั้นมีแบบแผนและดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนของการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานขอ 5. และขอ 6. อยางครบถวน โดยมีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ัง 6 ดาน และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

แผนงาน/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

แผนงาน 

  กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม

คุณ ลักษ ณ ะบั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง

ประสงค (บัณฑิตคนดี) 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ

คุณ ลักษ ณ ะบั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง

ประสงค (บัณฑิตคนดี) 

  2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณ ลักษ ณ ะบั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง

ป ร ะ ส ง ค ส อ ด ค ล อ ง กั บ

น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัย   

1 .จั ด โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า

นั ก ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ

ตอบสนองการพัฒนา

บั ณ ฑิ ต ค น ดี  ต า ม

องคประกอบและการ

พัฒนาบัณฑิตคนดี 9 

ด าน  โดยกํ าหนดใน

โครงการท่ีดําเนินการ

ในดานตางๆ เชน กีฬา

พ ล าน า มั ย  พั ฒ น า

สั ง ค ม แ ล ะ บํ า เ พ็ ญ

ป ระ โยชน  วิ ช าก าร 

นั ก ศึ ก ษ า สั ม พั น ธ 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนตน 

2 . จั ด โ ค ร ง ก า ร

เส ริ ม ส ร า ง ผู นํ า ใ น

อ น า ค ต  (WU Next 

Generation 

Leadership 2 0 1 8 ) 

เพ่ือมุงเนนคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึ งประสงค 

ในการสรางวัฒนธรรม

องคกรนักศึกษาให มี

1. จากการสรุปผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามองคประกอบ

และการพัฒนาบัณฑิตคนดี  9 ดาน ในปการศึกษา 2561  มี

การดําเนินกิจกรรมพัฒนา 7 ดาน รวมจํานวน 163 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน มีจํานวนมากท่ีสุดและดาน

ไมมีการดําเนินกิจกรรมเกิดขึ้น ไดแก ดานการเสริมสรางความ

ซ่ือสัตย  สุจริตและดานการเสริมสรางความประหยัดและใช

ทรัพยากรอยางคุมคา   

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

2. จั ด โค ร งก าร เส ริ ม ส ร า ง ผู นํ า ใน อ น าคต  (WU Next 

Generation Leadership 2018) ใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ป

การศึกษา 2561 โดยนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึง

พอใจตอประโยชน ท่ี ไดรับในการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะ เรื่อง 

- จิตอาสา คาเฉล่ีย 3.64 

- ความกตัญู คาเฉล่ีย 3.62 

- ภาวะผูนํา คาเฉล่ีย 3.54 

1. จัดต้ังศูนยอาสาวลัยลักษณ เพ่ือ

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมจิต

อาสาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในดานท่ีพบวายัง

ไมมีการดําเนินกิจกรรม ไดแก ดาน

การเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริต

และด านการเสริมสร างความ

ประหยัดและใชทรัพยากรอยาง

คุมคา  

3. ผนวกกิจกรรมรวมเปนสวนหน่ึง

ในโครงการตอนรับนักศึกษาใหม

ของปการศึกษาถัดไป  
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แผนงาน/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คานิยมกตัญู  รูวินัย 

ในอาสาและ มีภาวะ

ผูนํา 

แผนงาน 

  กิจกรรมกีฬาหรือการสราง

เสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

เลนกีฬาและมีสุขภาพท่ีดี 

  2. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถเขารวมการ

กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

ดํ า เนิ น ก ารส ง เส ริ ม

กิจกรรมนักศึกษาดาน

กีฬาและการสรางเสริม

สุขภาพ โดย  

1.จัดโครงการดานกีฬา 

พ ลาน ามั ย และก าร

ส ร า ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ 

จํานวน   19 โครงการ

และส งเสริมการเข า

ร ว ม แ ข ง ขั น  4 0 

รายการ     

2.สงเสริมใหนักศึกษาท่ี

มีทักษะกีฬาดีเดนเขา

รวมการแขงขัน 

3 . ป รั บ ป รุ ง อ าค า ร

สถานท่ี สนามกีฬาท่ีใช

สําหรับการเรียนการ

สอน/ให บริการด าน

กีฬ าและ สุขภ าพ  มี

สภาพการใชงานท่ีได

มาตรฐานท้ังหมด รวม 

19 สนาม เชน  สระ

วายนํ้า สนามฟุตบอล

หญาเทียม สนามกีฬา

กลาง สนามแบดมินตัน 

และสนามวอลเลยบอล 

นักศึกษามีผลงานดานกีฬาจากการเขารวมแขงขันตางๆ ดังน้ี  

1. นางสาววรินธร  เพ็ชรประพันธ นักศึกษาสํานักวิชาการ

จัดการ เขาแขงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา ประเภท ครอสคันทรี 

รุนท่ัวไปหญิง ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศ

ไทย ประเภท ครอสคันทรี ไดรับเหรียญทอง แชมปประเทศ

ไทย ประจํ าป  2560 -2561 (2  ป ต อ เน่ื อง )รางวัลถ วย

พระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร 

2.นักกีฬา ทีมวอลเลยบอลหญิง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 เหรียญเงิน งาน IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งท่ี 20 

ระห ว า ง วัน ท่ี  20 -26  ก รก ฎ าคม  2561  ณ  Universiti 

Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย                                

3.นักกีฬาปนจักสีลัต ไดรับเหรียญทองแดง การแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห งประเทศไทย ครั้ง ท่ี  44 รอบมหกรรม 

ระหวางวัน ท่ี  20-29 มกราคม 2561  ณ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

1.ดําเนินการสงเสริมทักษะกีฬา

ฟุตบอลเพ่ือความเปนเลิศ โดยการ

ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และสโมสรเมืองคอน ดับบลิวยู 

เอฟ ซี   เม่ือ วัน ท่ี  12 กันยายน 

2561 โดยนักกีฬาฟุตบอลของ

มหาวิทยาลัยจะไดมีโอกาสฝกซอม

เพ่ิมเติมทักษะและรวมแขงขันใน

ระดับท่ีกาวสูความเปนมืออาชีพ

มากยิ่งขึ้น 

2 . มีก ารจั ดกิ จกรรมกีฬ าเพ่ื อ

สุขภาพแก นัก ศึกษาท่ัวไป โดย

องคการนักศึกษา เชน 

   2.1 กิจกรรม ปน เดิน ว่ิง เม่ือ

วัน ท่ี  19  มกราคม  2562 โดย

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 

   2.2 โครงการอาสาฯ ชวนเตนแอ

โร บิ ค  เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  ใน เดื อ น

เมษายน 2562 โดยสภานักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

 

แผนงาน 

  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

หรือรักษาส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

1.จัดโครงการดาน

พัฒนาสังคมและ

บําเพ็ญประโยชนและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

จํานวน 35 โครงการ    

1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน

เสริมสรางกิจกรรมจิตอาสาและแนวทางการบริหารจัดการ

ศูนยอาสาสมัครมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 22-24 พฤษภาคม 

2562 ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ  

2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการประหยัดพลังงานท่ีหอพักโดย

ตามนโยบายรองอธิการบดีฝาย

กิ จ ก าร นั ก ศึ ก ษ า ใน ท่ี ป ระ ชุ ม

หนวยงานเม่ือวัน ท่ี 21 มีนาคม 

2562 เนนใหสงเสริมกิจกรรมจิต

อาสาภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยดวย 

เ พ่ื อ ให นั ก ศึ ก ษ า มี ส ว น ร ว ม
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แผนงาน/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

และชวยเหลือสังคม 

  2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

มีสวนรวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประหยัดพลังงานและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

 

2. จัดอบรมใหความรู

การประหยัดพลังงาน

นักศึกษาหอพักและ

แกนนําคณะกรรมการ

หอพัก 

3 . จั ด ก ารป ระก วด

ห อ พั ก ป ร ะ ห ยั ด

พลังงาน มอบรางวัลใน

ท่ีประชุมบริหาร  โดย

ผลการดํ าเนินงานป 

2560-2561 สามารถ

ลดคาไฟฟ ามากกวา

รอยละ 10 

4. จัดอบรมใหความรู

ก า ร คั ด แ ย ก ขย ะ ให

นักศึกษาหอพักและ

รณรงคการคัดแยกขยะ 

5 . จั ด ต้ั ง ศู น ย

อาสาสมัครวลัยลักษณ 

จัดกิจกรรมจิตอาสาท้ัง

ภายในและภายนอก

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เช น 

กิ จ ก รรม ช ว ย เห ลื อ

ผูประสบภัยพายุปาบึก 

เ ม่ื อ เ ดื อ น ม ก ร าค ม 

2562 โดยจัด ต้ั งโรง

ครัวผลิตอาหารกลอง  

จัดคายฟนฟูโรงเรียนท่ี

ประสบภัย 

นักศึกษาและกลไกจิตอาสาในทุกหอพัก เพ่ือสรางการมีสวน

รวมอยางท่ัวถึง เปนผลใหลดคาไฟฟาท่ีหอพักไดมากกวารอย

ละ 10  

 

รับ ผิ ดชอบ ในการ ดู แล  รั กษ า

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาของ

ตน จึงมีโครงการคนละไม ละมือ 

เพ่ือกิจกรรมตอเน่ืองตลอดป เชน 

การขุดลอกคูคลองระบายนํ้าในเขต

ห อ พั ก   กิ จ ก รรม  5 ส  ห อ พั ก  

โครงการประหยัดพลังงาน  จิต

อาสาพัฒนาภูมิทัศนสวนสาธารณะ

ขอ งม ห า วิท ย า ลั ย  ท า สี ตี เส น

เครื่องหมายจราจร เปนตน 

แผนงาน 

  กิ จ ก รรม เส ริม ส ร า ง

คุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค 

  1 . เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม ให

นักศึกษามีคุณธรรมและ

1 .จั ด โค ร งก า รด า น

เสริมสร างคุณ ธรรม

และจริยธรรม จํานวน 

13 โครงการ    

2.จัดกิจกรรมยกยอง

เชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ี

มีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาผานกิจกรรม

และกลไก มาตรการ ดังน้ี 

1. มีโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาเขารวมเรียนรูผานหนวย

กิจกรรมตางๆ เชน  

  - กิจกรรมท่ีหอพัก ไดแก คายหนุมสาวเขาใจชีวิต     

 - กิจกรรมชมรม ไดแก การตักบาตรตามวันสําคัญ ชมรมพุทธ  

ดําเนินกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม

จ ริ ย ธ รรม อ ย า งต อ เ น่ื อ งแ ล ะ

สมํ่าเสมอในรูปแบบท่ีน าสนใจ 

เขาถึงไดงาย เชน การตักบาตร 

ทําบุญประจําเดือนเกิด  ธรรมะ

ยามเย็นและบทเพลงบรรเลงธรรม 
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แผนงาน/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

จริยธรรม  

  2 . เพ่ื อจั ด ให มี กลไก

และมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 

มีความสามารถและ

ความประพฤติดี เดน 

ได แ ก  ก าร คั ด เลื อ ก

นักศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พ ร ะ ร า ช ท า น 

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 

รางวัลศึกษิตแหงป ท่ี

ว ลั ย ลั ก ษ ณ  ร า ง วั ล

นั ก ศึ ก ษ า ดี เ ด น

ป ระจํ าป ก าร ศึ กษ า 

ก า ร ย ก ย อ ง ช่ื น ช ม

นักศึกษาท่ีทําความดี

ในโอกาสตางๆ 

คายจริยธรรม ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม 

 - สงเสริมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับองคกร มูลนิธิ และ

หนวยงานภายนอกท่ี ดําเนินงานด านส ง เสริม คุณ ธรรม 

จริยธรรม เพ่ือสรางเสริมใหนักศึกษาไดมีความรู  มีความ

ตระหนัก และเห็นความสําคัญ   

2. มีกลไกการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเขารับรางวัล

นักศึกษาดีเดน รางวัลศึกษิต แหงปท่ีวลัยลักษณ เพ่ือเชิดชู

เกียรตินักศึกษาท่ีมีความประพฤติพรอมท้ังการเรียน การทํา

กิจกรรมและความประพฤติท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม 

รวมท้ังช่ืนชมคุณคาการทําความดีของนักศึกษาโดยการยกยอง

ใหสังคมไดรับทราบผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและในท่ี

ประชุมผูบริหารสถาบัน 

จิตอาสาพัฒนาลานธรรม รวมถึงมี

แผนระยะยาวท่ีจะดําเนินกิจกรรม

ผานส่ือสาธารณะ เชน ธรรมะตาม

สาย คลิปวิดีโอธรรมะเตือนใจ เปน

ตน  

 

แผนงาน 

  กิ จ ก รรม ให ค วามรู ก า ร

ประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการนํา

หลักการประกันคุณภาพมา

ดําเนินงานกิจกรรมใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปนระบบตาม

แผนงานท่ีกําหนด 

 จัดอบรม เรื่อง “การ

ประกั น คุณ ภ าพ กั บ

กิจกรรมนักศึกษา” ใน

วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 

นั ก ศึ ก ษ า เข า ร ว ม

กิจกรรม จํานวน 60 

ค น  ณ  อ า ค า ร

วิทยาศาสตรการกีฬา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย

ลักษณ  

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ิมขึ้น โดยมีคะแนนสอบ Post-test สูงกวา Pre-test จํานวน 

43 คน คิดเปนรอยละ 86 ของผูรวมกิจกรรมท้ังหมด (51 คน) 

2. นักศึกษามากกวารอยละ 80 มีความรู ความเขาใจตอการ

บริหาร โครงการตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ในระดับ

มาก(67.9) –มากท่ีสุด (20.8 ) 

เ พ่ิ ม ให มี เวล าม ากขึ้ น สํ าห รั บ

กิจกรรมแบงกลุมฝกปฏิบัติเสริม

ทักษะการเขี ยน โครงการตาม

รูปแบบวงจร PDCA  เพ่ือใหผูเขา

อบรมไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม

ยิ่งขึ้นจากขอชี้แนะของวิทยากรตอ

ผลงานท่ีแตละกลุมนําเสนอ 

 

 สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
6 ขอ 

ครบท้ัง 6 ขอ  5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ ครบท้ัง 6 ขอ  5.00  
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศ ผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ (http://apis.wu.ac.th/index.php) ซ่ึงเปน

ระบบการจัดการขอมูลเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารยในทุกพันธกิจท้ังดานการวิจัย การบริการ

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยขอมูลท่ีไดใชเปนขอมูลตั้งตนในการจัดทําระบบสารสนเทศตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการวิจัย  

2) ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WU Expert Database System WU-ES) เปน

ระบบ Web based Application (http://expert.wu.ac.th/html/) อยูภายใตระบบคนหาขอมูลรายนามผู ใช

โทรศัพท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (http://202.28.68.27/wpd/source/person1.php) โดยระบบฐานขอมูล

ผูเชี่ยวชาญ จะแสดงขอมูลรายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ไดแก คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน

ปจจุบัน สาขาความเชี่ยวชาญ สาขาความสนใจ บทความวิจัย/วิชาการท่ีตีพิมพ การทําวิจัย บทความวิจัย/วิชาการท่ี

เสนอในท่ีประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ งานบริการวิชาการสวนบุคคล กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน หนังสือ รางวัล สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิ่งประดิษฐ  

 3) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิทยาการสุขภาพ รวมมือกับศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดําเนินการพัฒนา

ระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือใหสามารถติดตาม และรายงานผลงานดานการวิจัย ท่ีตอบยุทธศาสตร และแผนงาน

พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟและหรือตาราง เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําไปใชใน

การตัดสินใจ (http://rdss.wu.ac.th) ในการพัฒนาระบบฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิทยาการสุขภาพ และ

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดประชุมรวมกันและกําหนดระยะเวลางานท่ีควรดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาท่ีเหมาะสม 

 ในระหวางการพัฒนาระบบฯ เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ไดใชขอมูลจาก Web of Science 

วิเคราะหภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับการวางยุทธศาสตรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต/Facebook ของหนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

ไดแก 

1) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (http://ird.wu.ac.th) ใหบริการขอมูลเก่ียวกับประกาศและ

แบบฟอรมทุนภายใน ประกาศและแบบฟอรมทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย หลักเกณฑการสนับสนุนทุน การขอรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย รางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย ขอมูลผลงานตีพิมพในฐานขอมูล
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ระดับนานาชาติ การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย รวมถึงขาวประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ/สัมมนา/

อบรมตางๆ  

2) เว็บไซตสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://rihs.wu.ac.th/) ใหบริการขอมูล   

การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และการพิจารณาจรรยาบรรณการใชสัตว ข้ันตอนการใหบริการ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือข้ันสูง สําหรับบุคลากร นักศึกษา และ

ผูใชบริการตรวจวิเคราะห ประกาศ/หลักเกณฑ/แบบฟอรมท่ีเก่ียวกับทุนวิจัย การขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการ

ตีพิมพบทความวิจัย รางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรมตางๆ 

 3) เฟสบุค“เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” https://www.facebook.com/

เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน-160547607299096?ref=bookmarks) จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษารวม 8 แหง เพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนใหนําองคความรูจากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนารวมกัน หรือนําเอาผลงานวิจัย องคความรูและ

นวัตกรรมท่ีไดรับจากการทําวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการ และ SMEs เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในเชิงแขงขันของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใหมี

ศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเพ่ือการสงออก และลดการนําเขาเครื่องมืออุปกรณจากตางประเทศ อีกท้ัง

ยังสงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทําการศึกษาคนควาวิจัย และสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

4) เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (https://stp.wu.ac.th) ใหการ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบมเพาะผูประกอบการและเทคโนโลยีใหมๆ เขาสูระบบเศรษฐกิจ ทําหนาท่ี เปน

ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

ภาคการศึกษาและภาคชุมชนทองถ่ิน โดยนําองคความรู ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย มาชวยในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจและอุตสาหกรรมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมดวยบุคคลกรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในดานตางๆ ซ่ึงจะชวยยกระดับศักยภาพการผลิต เพ่ิมมูลคา ปรับปรุงมาตรฐานใหกับสินคาและ

อุตสาหกรรม ใหความรูแกผูประกอบการ อาจารย และชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ือสรางความ

ตระหนัก นอกจากนี้ยังมีลิงค ไปยังชองทางเฟสบุค “https://www.facebook.com/walailak.sciencepark”  

เพ่ือใหผูสนใจเขาใชบริการสามารถติดตอสอบถามได  

  5) เว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://clm.wu.ac.th/) สนับสนุนการ

เปนแหลงคนควาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัย โดยการจัดซ้ือและบอกรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ท้ังเอกสาร

ฉบับพิมพ และฐานขอมูลออนไลน รวมท้ังอบรม ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงสารสนเทศสําหรับการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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 หลักฐานอางอิง 

1) ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ (http://apis.wu.ac.th/index.php)      

2) ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (http://expert.wu.ac.th/html/)    

3) ระบบคนหาขอมูลรายนามผูใชโทรศัพท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://202.28.68.27/wpd/source/person1.php)   

4) ระบบสารสนเทศการวิจัย (http://rdss.wu.ac.th)  

5) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (http://ird.wu.ac.th) 

6) เว็บไซตสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (http://rihs.wu.ac.th/)  

7) เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://wuec.wu.ac.th/) 

8) เฟสบุค“เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” 

9) เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (https://stp.wu.ac.th/about/)  

10) เฟสบุค อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (https://www.facebook.com/walailak.sciencepark) 

11) เว็บไซตศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา (http://clm.wu.ac.th/main/Index.aspx)  

 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

 2.1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  

2.1.1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สนับสนุน

หองปฏบิัติการ หองปฏิบัติงานสรางสรรค โดยใหบริการผาน 3 หนวยงาน ดังนี้ 

 1) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 1.1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีอาคารท่ีใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 อาคาร 

ประกอบดวย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 อาคาร

เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 7 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 อาคารกายวิภาคศาสตร 1 อาคารกายวิภาคศาสตร 2 

และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบริการหองปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา/วิจัย  จํานวน 10 หลักสูตร/

สาขา ดังนี้ 1) วิทยาศาสตรการแพทย 2) ชีวเวชศาสตร 3) การพยาบาลผูใหญ 4) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 5) 

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 6) วิศวกรรมวัสดุ 7) เทคโนโลยีอาหาร 8) เทคโนโลยีชีวภาพ 9) สัตวศาสตร และ 10) 

พืชศาสตร โดยใหบริการตามข้ันตอนและแนวปฏิบัติการใหบริการหองปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย ซ่ึง

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําข้ันตอนแนวปฏิบัติแจงใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน  

           1.2) ใหบริการการใชประโยชนจากเครื่องมือข้ันสูงเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โครงงาน วิทยานิพนธ 

การวิจัย และบริการวิชาการ จํานวน 135 คําขอ ประกอบดวย การเรียนการสอน 65 คําขอ งานวิจัย โครงงาน 

วิทยานิพนธ 68 คําขอ บริการวิชาการ 2 คําขอ ซ่ึงศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใหบริการขอใช 

ค รุ ภั ณ ฑ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ข้ั น สู ง อ อ น ไ ล น  โ ด ย เ ริ่ ม ใ ช เ ม่ื อ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 6 1  ผ า น URL: 

http://cseweb.wu.ac.th/equipment_database_cse/ แ ล ะ มี ร ะ บ บ ก า ร แ จ ง ซ อ ม อ อ น ไ ล น  ผ า น 
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URL:http://cseweb.wu.ac.th/CRS/ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองนโยบายการประหยัดกระดาษของ

มหาวิทยาลัย 

           1.3) มีการนําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 มาใชในการพัฒนาระบบการใหบริการ

วิเคราะหทดสอบ โดยหองปฏิบัติการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ขอกําหนดท่ัวไปวาดวย

ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0121 โดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

1.4) บุคลากรของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํางานวิจัย/จัดทําโครงการ/รวมงานวิจัยกับ

คณาจารยสํานักวิชาตางๆ จํานวน 18 คน จํานวน 19 โครงการ ไดแก  

 1.4.1) นางสาวโปติกา โชติพงศ รวมงานวิจัยกับ นายแพทยธีระพันธุ สงนุย สํานักวิชาแพทยศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางระดับกาซไนตริกออกไซดในลมหายใจออกกับผลลัพธทางคลีนิคของผูปวย

โรคหอบหืดในเด็ก : มุมมองระดับ รพ.ชุมชม” 

  1.4.2) นางสาวโปติกา โชติพงศ และนางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ รวมงานวิจัยกับรองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  

พันธสวัสด์ิสํานักวิชาแพทยศาสตร โครงการวิจัยเรื่อง “Study of Surfactance protein D in mice with malaria 

– associated acute lung injury acute respiratory distress syndrome” 

1.4.3) นางคอลีเยาะ สาแมง รวมงานวิจัยกับ อาจารย พญ.นภารัตน สุขเกลี้ยง สํานักวิชาแพทยศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางมวลไขมันในรางกายกับปริมาณระดับไขมันในเลือดในผูใหญท่ีมีภาวะอวน” 

1.4.4) นายนิติธร ชูศรี รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน ศิริพัธนะ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี โครงการวิจัยเรื่อง “Biodiesel Production using supercritical fluid technology” 

1.4.5) นายนิติธร ชูศรี รวมงานวิจัยกับ ดร.อาวุธ พรหมรักษา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โครงการวิจัย

เรื่อง “สกัดวิตามินเอและอีจากกากใยปาลมดวย super critical เทคโนโลย”ี  

1.4.6) นายนิติธร ชูศรี รวมงานวิจัยกับ ดร.นิรัติศัย รักมาก วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โครงการวิจัย

เรื่อง “การหาผลเลิศของการสกัดวิตามินเอและอีจากสวนตางๆ ของปาลมน้ํามัน” 

        1.4.7) นายทวีศิลป วงศพรต และนายสมโชค นาคปน รวมงานวิจัยกับ รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมการอัดน้ํายาและระบบควบคุมการอบ

สําหรับการผลิตไมยางแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” 

 1.4.8) นายวีระชาติ รานวล รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประชิด  สระโมฬี วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางเครื่องกลึงไมสําหรับผลิตกรงนกและผลิตภัณฑไม” 

  1.4.9) นางราตรี นิตยเดชพัฒน และนายชัยวัฒน พงศสุระโสภณ จัดทําโครงการเก็บรวบรวมสายพันธุหนาวัว 

งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
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 1.4.10) นางชลิดา จันทรทิน จัดทําโครงการ การสํารวจรวบรวมอาหารพ้ืนบานดั้งเดิมท่ีทําจากพืชผักทองถ่ิน

ใน จ.นครศรีธรรมราช งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมาร ี

 1.4.11) นายจิรพงศ กาละกาญจน รวมงานวิจัยกับ รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบควบคุมการ

อบสําหรับการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” 

 1.4.12) นายจิรพงศ กาละกาญจน รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชา

วิทยาศาสตร ศูนยความเปนเลิศดานพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา โครงการวิจัยเรื่อง “ไมโครเวฟฮีทติ้งในระบบ

แวคค่ัม” 

 1.4.13) นางเบญจพร สมจิต รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจมาลย สุรนิลพงศ สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจ การจําแนก การอนุรักษและการใชประโยชนตน

หมอขาวหมอแกงลิงในประเทศไทย”  

  1.4.14) นางพีรดา ภักดีพิน จัดทําโครงการ การปลูกและขยายพันธุยานลิเภา เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 1.4.15) นางสาวนันทวัน หนูแจม รวมงานวิจัยกับอาจารยวีระพงศ เลิศรัตนเทวี สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจสถานการณและการประเมินสถานภาพการปนเปอนของสารหนูในวัฏจักรน้ําและ

สิ่งแวดลอม บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี และพ้ืนท่ีตนน้ํา จ.นครศรีธรรมราช” 

 1.4.16) นายวัชรินทร คงสวัสดิ์ รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชา

วิทยาศาสตร โครงการวิจัยเรื่อง “Development of Plasma Gasification/pyrolysis for Disposal of Medical 

Wastes” 

  1.4.17) นายสุเทพ เหนือคลอง ทํางานวิจัย รวมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาเครื่องมือวัดแรงจากทักษะมวยไทย (Development of a force dynamometer from Muay Thai skills)”  

1.4.18) นายยุทธนันต ปานสงฆ ทําโครงงานวิจัยกับ นางสาวกมลทรัพย ทรัพยมี และนายภรภทร ชูวาลา 

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชทิูศ เรื่อง การศึกษาแรงตานของของไหลสถิตท่ีมีตอวัตถุรูปทรงเลขาคณิต  

  1.4.19) นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล เปนผูรวมวิจัยโครงการการสรางอัตลักษณและยกมาตรฐานการบริการ 

สปาศรีวิชัย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการยอย การพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือยกระดับการบริการ 

สปาศรีวิชัย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.4.20) นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ รวมงานวิจัยกับ นพ.ธีระพันธุ  สงนุย สํานักวิชาแพทยศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางระดับกาซไนตริกออกไซดในลมหายใจออกกับผลลัพธทางคลีนิคของผูปวย

โรคหอบหืดในเด็ก : มุมมองระดับรพ.ชุมชน” 

 2) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  
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  2.1) บริการหองปฏิบัติการวิจัยสําหรับ นักศึกษา และคณาจารยท่ีทํางานวิจัยดาน BioMed ประกอบดวย 8 

หองปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ไดแก 1) หองปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 2) หองปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา 3) 

หองปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 4) หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลและทดสอบ 5) หองปฏิบัติการไวรัส

วิทยา 6) หองปฏิบัติการโรคเขตรอน 7) หองปฏิบัติการชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล และ 8) หองบริการวิชาการตรวจ

มวลกระดูก 

 2.2) ครุภัณฑสนับสนุนการวิจัยเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชงานจากคณาจารยในมหาวิทยาลัย โดยทุก

คนสามารถเข า ถึ งการใช งาน ได  เชน  Confocal microscope, Fluorescence microplate reader, UV-VIS 

Spectrophotometer, Flow cytometer, CO2 incubator, Tissue processor, Microscope and CCD 

camera,  Real-Time PCR, Inverted & Fluorescence Microscope, High Performance - Liquid 

Chromatography และ EEG recording set  

 

2.3) กิจกรรมสนับสนุนการทําวิจัย/การใหคําปรึกษาแนะนํา  

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และคณะกรรมการกํากับ

การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการวิจัยในมนุษยและสัตว 

กอนท่ีจะดําเนินการวิจัย ใหแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดังความท่ีทราบแลวนั้น ท้ังนี้

โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพทําหนาท่ีประสานงานในการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย และคณะกรรมการกํากับการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

สนับสนุนคณาจารยท่ีดําเนินการวิจัยเก่ียวกับมนุษยและสัตว ในการยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย และจรรยาบรรณการใชสัตว พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย   

3) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการ สําหรับรองรับการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม จํานวน 4 หองปฏิบัติการ 

โดยใชพ้ืนท่ีจากโซนเอฟ (F) ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ไดแก  

3.1) หองปฏิบัติการทดสอบไมและผลิตภัณฑไม โดยความรวมมือกับศูนยวิจัยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมไม  

3.2) หองปฏิบัติการวิเคราะหโครงสรางดานจุลภาค โดยความรวมมือกับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

3.3) หองปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแหงประสิทธิภาพสูงเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต

การเกษตรใหแกผูประกอบการ โดยความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศวิทยาการพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

3.4) หองปฏิบัติการตนแบบดานแปรรูปอาหาร (Mini Pilot Lab Processing)  
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดในการจัดตั้งโครงการ "สวนอุตสาหกรรมวิจัย" โดยมหาวิทยาลัยเล็งเห็น

วาการวิจัยและบริการวิชาการในยุคปจจุบันจําเปนจะตองมีการทํางานกันอยางใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยจึงไดศึกษาความเปนไปไดในการจัดสรรท่ีดินของมหาวิทยาลัยประมาณ 300 ไร เพ่ือสรางเปนนิคม

อุตสาหกรรมวิจัย โดยจะจัดสรรพ้ืนท่ีบางสวนใหเปนพ้ืนท่ีสรางอาคารอเนกประสงคสําหรับเปนสถานท่ีทําวิจัยท่ีอาจไม

สามารถทําไดในหองปฏิบัติการ เชน โรงงานตนแบบ เปนตน ซ่ึงนักวิจัยอาจตองการทํางานในลักษณะนี้เพ่ือขยาย

ขนาดของการวิจัยใหใหญข้ึนกวาระดับหองปฏิบัติการและสามารถตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมไดจริง นอกจากนี้ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการยังมีภาคอุตสาหกรรมเขามาใชพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตและทําวิจัยรวมกันอยางใกลชิด ตลอดจนเปนแหลง

เรียนรูของนักศึกษาไดดวย ซ่ึงในเบื้องตน มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายใหอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดําเนินการ ดังนี้ 

- แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการจัดต้ังสวนอุตสาหกรรมการวิจัย เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารโครงการ

สวนอุตสาหกรรมวิจัย จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนดําเนินงานของโครงการ พิจารณาหลักเกณฑตางๆ กําหนดเง่ือนไข

และระเบียบท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการของโครงการ ตลอดจนพิจารณาจัดสรรผลประโยชนตอบแทนจากการใช

หรือหาประโยชนของการใชพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมวิจัย  

-แตงตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบแผนผังการใชพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมวิจัย เพ่ือจัดทําแผนและงบประมาณ

ในการดําเนินการออกแบบแผนผังการใชพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมวิจัย  

- สํารวจขอมูลจากสํานักวิชา ศูนยความเปนเลิศ และสถานวิจัย เพ่ือประกอบการวางผังพ้ืนท่ีสวน

อุตสาหกรรม ในดานจํานวนผูใชงาน ขนาดพ้ืนท่ี ระบบสาธารณูปโภคและความตองการในอนาคตของการใชพ้ืนท่ีสวน

อุตสาหกรรมวิจัย  

 2.1.2 การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ และมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ           

ศูนยความเปนเลิศ มีเงินสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยตาง ๆ ของคณาจารยและนักวิจัยท่ีเปนสมาชิก              

ท้ังการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมสมอง การเชิญผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการจัดทิศทางการดําเนินงานวิจัย           

การจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินงานวิจัย การบริหารจัดการภายในศูนยวิจัย             

การประสานการจัดหาทุนอุดหนุนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดหาซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือความสะดวกใน

การดําเนินการวิจัย การจัดทํารูปแบบการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะชน รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ใน

แตละปกอนการดําเนินการของศูนยความเปนเลิศ คณะกรรมการประเมินผลการทํางานของศูนยความเปนเลิศ จัดให

หัวหนาศูนยความเปนเลิศนําเสนอผลงานในรอบปท่ีผานมา แผนการทํางานในระยะเวลา 1 ป และแผนงานในระยะ

ยาว (3-5 ป) ปจจุบันมีศูนยความเปนเลิศ จํานวน 18 ศูนย ดังนี้ 

 

ชื่อศูนย ชื่อหัวหนาศูนย 

1. ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน 
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ชื่อศูนย ชื่อหัวหนาศูนย 

(Center of Excellence in Wood Science and Engineering) 

2. ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(Plasmas and Electromagnetic Wave Science Center of 

Excellence (PEwave Center)) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 

3. ศูนยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ 

(Center of Excellence for Ecoinformatics) 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 

4. ศูนยความเปน เลิศด านกุ ง (Research Center of Excellence for 

Shrimp) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม 

5. ศูนยความเปนเลิศดานชีวมวลและปาลมนํ้ามัน (Biomass and Oil 

Palm Center of Excellence) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน ศิริพัธนะ 

6. ศูนยความเปน เลิศดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (Food 

Technology and Innovation Center of Excellence) 

รองศาสตราจารย ดร.มนัส ชัยจันทร 

7. ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุเชิงฟงกชันและนาโนเทคโนโลยี (Functional 

Materials and Nanotechnology Centre of Excellence) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง 

8. ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค (Action 

Plan of Business Management and Creative Economy Center of 

Excellent) 

อาจารย ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป 

9. ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง (Drug and Cosmetic 

Excellence Center) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สวัสดี 

10. ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสขุภาพและการแพทย (Center of 

Excellence in Health System and Medical Research, CE-HSMR) 

อาจารย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซโงว 

11. ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมสารสนเทศ (Center of Excellence 

in Informatics Innovation) 

รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ   

12. ศูนยความเปน เลิศด านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส  (Center of 

Excellence for Melioidosis Research) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา  กวานเหียน 

13. ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก (Center 

of Excellence for Dengue Research and Academic Service) 

รองศาสตราจารย ดร.จรวย สุวรรณบํารุง 

14. ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมนํ้ามันหอมระเหย (Center of 

Excellence in Innovation on Essential oil) 

รองศาสตราจารยดร.นฤมล  มาแทน   

15. ศูนยความเปนเลิศดานผูหญิงและความมั่นคงทางสังคม (Center of 

Excellence on Women and Social Security) 

อาจารย ดร.อัมพร หมาดเด็น  

1 6 . ศู น ย ค ว า ม เป น เลิ ศ ด า น  Innovation and Health Products 

(Research Excellence Center for Innovation and Health 

Products) 

รองศาสตราจารย พญ.วีระนุช นิสภาธร  
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ชื่อศูนย ชื่อหัวหนาศูนย 

17. ศูนยความเปนเลิศดานการบริหารจัดการทองถ่ินและเมือง (Center of 

Excellence for Local and City Governance) 

ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

18.  ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต 

2.1.3 กิจกรรมสนับสนุนการทําวิจัย/การใหคําปรึกษาแนะนํา  

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและคณะกรรมการกํากับ

การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการวิจัยในมนุษยและสัตว 

กอนท่ีจะดําเนินการวิจัย ใหแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท้ังนี้โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพทําหนาท่ีประสานงานในการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และ

คณะกรรมการกํากับการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนคณาจารยท่ี

ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับมนุษยและสัตว ในการยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

และจรรยาบรรณการใชสัตว พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย 

ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 –  14 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีโครงการผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 226 โครงการ และผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของสถานท่ีดําเนินการ (คกส.) จํานวน 31

โครงการ รวมท้ังสิ้น 257 โครงการ ดังนี้ 

หนวยงาน 

ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(โครงการ) 

ผานการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการกํากับดูแล

การ 

ดําเนินการตอสัตวฯ 

(โครงการ) 

รวมท้ังหมด 

(โครงการ) 

หนวยงานภายใน    

1. ส.วิทยาศาสตร 1 1 2 

2. ส.เทคโนโลยีการเกษตร 2 5 7 

3. ส.สหเวชศาสตร 33 3 36 

4. ส.สาธารณสุขศาสตร 124 - 124 

5. ส.พยาบาลศาสตร 32 - 32 

6. ส.แพทยศาสตร 9 9 18 

7. ส.เภสัชศาสตร 8 10 18 

8. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี - 3 3 

9. ส.สารสนเทศศาสตร 1 - 1 

10. ส.การจัดการ 2 - 2 

11. ส.ศิลปศาสตร 7 - 7 
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หนวยงาน 

ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(โครงการ) 

ผานการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการกํากับดูแล

การ 

ดําเนินการตอสัตวฯ 

(โครงการ) 

รวมท้ังหมด 

(โครงการ) 

12. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 1 - 1 

13. โรงพยาบาลศูนยการแพทย มวล. 1 - 1 

หนวยงานภายนอก    

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3 - 3 

2. โรงพยาบาลทาศาลา 1 - 1 

3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไมแดง 1 - 1 

รวม 226 31 257 
 

หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (https://cse.wu.ac.th/) 

2) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการใหบริการหองปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย 

3) ใบรับรอง ISO/IEC 17025 จากสมอ. 

4) เว็บไซตสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (https://rihs.wu.ac.th/)  

5) เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (https://stp.wu.ac.th/about/) 

6) ลิงคศูนยความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (https://ird.wu.ac.th/?page_id=211&lang=th) 

7) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (http://ird.wu.ac.th)  

8) เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://wuec.wu.ac.th/)  

 

2.2 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

2.2.1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ มีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

ดําเนินการดานหองสมุดหรือแหลงคนควาเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย 

นักศึกษาท้ังระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีสําคัญไดดังนี ้

 1) ดานทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ประกอบดวยทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวยงานวิจัย 75 ชื่อเรื่อง บทความ 453 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ 1,055 ชื่อเรื่อง 

รวม 1,583 ชื่อเรื่อง และทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัยท่ัวประเทศ ประกอบดวยวิทยานิพนธ 373,346 ชื่อ

เรื่อง งานวิจัย 47,008 ชื่อเรื่อง บทความ 54,774 ชื่อเรื่อง รวม 475,128 ชื่อเรื่อง ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-books) วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journal) และฐานขอมูลออนไลน (online database) จํานวน 22 ฐาน 

 2) ดานบริการสนับสนุนการวิจัย ไดจัดบริการสําหรับอาจารยและนักวิจัย ไดแก บริการใหยืมทรัพยากร

สารสนเทศ บริการยืมคืนทางไกล บริการ EDD (Electronic Document Delivery เพ่ือขอรับสําเนาบทความวารสาร
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ภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีในลักษณะ PDF File) บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการยืมระหวาง

หองสมุด บริการสืบคนขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการเลือกเผยแพรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) ใน

ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ใหบริการยืมระหวางหองสมุดสําหรับคณาจารย  นักวิจัย 

นักศึกษาท้ังระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต จํานวน 122 รายการ ประกอบดวยบทความวารสาร หนังสือและ

สื่ออิเล็กทรอนิกส และบริการติดตามเอกสารฉบับเต็ม (Download Full Paper) จํานวน 125 รายการ และมีการ

เขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จํานวน 776,721 ครั้ง 

 3) บริการตรวจสอบการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม จริยธรรมกับการคัดลอก (Plagiarism) ให

คําแนะนํา อบรมการเขียนบรรณานุกรมใหกับอาจารยและนักศึกษา จํานวน 70 ครั้ง ตรวจสอบการอางอิงและการเขียน

บรรณานุกรมใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 37 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการแตงตั้งนางสาว

อาภรณ ไชยสุวรรณ บรรณารักษ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนผูตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) 

ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือไมใหมีความซํ้าซอนหรือคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน  

 สําหรับงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับการจัดสรร 6,200,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ

วารสารและฐานขอมูลออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยไดจัดสรรแยกตามสํานักวิชา มีผลการใช

งบประมาณดังรายการ 

 

สํานักวิชา 
จํานวนรายการหนังสือ/ 

ตําราท่ีจัดหา (เลม/ชื่อเรื่อง) 

จํานวนรายการ

วารสารวิชาการท่ีบอกรับ 

1) วิทยาศาสตร  20 

2) วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 26/8 16 

3) เทคโนโลยีการเกษตร  18 

4) สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  21 

5) สหเวชศาสตร 24/3 7 

6) สาธารณสุขศาสตร  14 

7) พยาบาลศาสตร 24/8 17 

8) เภสัชศาสตร 17/15 12 

9) แพทยศาสตร  14 

10) สารสนเทศศาสตร 12/12 17 

11) การจัดการ  32 

12) ศิลปศาสตร 10/10 42 

13) รัฐศาสตรและนิติศาสตร 442/227 29 

14) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  - 

15) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 69/39 - 

16) วิทยาลัยนานาชาติ 4/4 - 

17) ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 620/606 - 
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สํานักวิชา 
จํานวนรายการหนังสือ/ 

ตําราท่ีจัดหา (เลม/ชื่อเรื่อง) 

จํานวนรายการ

วารสารวิชาการท่ีบอกรับ 

รวม 1,248/932 387 
 

หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา (http://clm.wu.ac.th/main/index.aspx)  

2) รายชื่อฐานขอมูลออนไลน (http://clm.wu.ac.th/main/reference_db.aspx) 

3) ระบบสืบคนทรัพยากรหองสมุด (http://opac.wu.ac.th/main/index.aspx)  
 

 2.2.2 การจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพรงานวิจัย โดยมีการจัดทําวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   1) วารส าร  Walailak Journal of Science and Technology (WJST) จั ด ทํ า โดยสถาบั น วิ จั ย และ

นวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในระดับสากล ปจจุบันวารสาร 

Walailak Journal of Science and Technology เปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยูในฐานขอมูล SCOPUS 

ควอไทลท่ี 4 อันดับท่ี 24 ของประเทศ จาก 39 วารสารท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS ตีพิมพปละ 12 ฉบับ มีเว็บไซต

วารสารคือ http://wjst.wu.ac.th มีผูใชงานเขามาลงทะเบียนผานเว็บไซดวารสารจากท่ัวโลกมากกวา 10,000 คน 

ในป 2561 มีตนฉบับสงเขามาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ 867 บทความ อัตราการตอบรับประมาณรอยละ 15 และอยูใน

ข้ั น ตอน การขอรับ การ พิ จ ารณ าให อ ยู ใน ฐานข อ มู ล  ISI เพ่ื อยกระดั บ วารส าร เข าสู ร ะดั บ โลกต อ ไป 

  2) วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดทําโดยสถาบันวิจัยและนวตักรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในระดับสากล ปจจุบันวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เปนวารสารวิชาการระดับชาติ อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (ฉบับท่ี 1 มกราคม-กรกฎาคม 

ฉ บั บ ท่ี  2 สิ ง ห า ค ม -ธั น ว า ค ม )  มี เ ว็ บ ไซ ต ว า ร ส า ร คื อ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss 

  3) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 ตีพิมพปละ 3 ฉบับ มีเว็บไซต

วารสาร คือhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/wms 

          4) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 ตีพิมพปละ 2 ฉบับ มีเว็บไซตวารสาร คือ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu  

  5) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 ตีพิมพปละ 2 ฉบับ มี

เว็บไซตวารสาร คือhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 

           ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันใหวารสารท้ัง 4 วารสาร คือ 1) วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณ 2) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และ 4) วารสาร

นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาสูฐานขอมูลระดับสากล โดยจะรับการประเมินเพ่ือยกระดับจาก

ฐานขอมูล TCI เปนฐานขอมูล ACI ในเดือนสิงหาคม 2562 และจะทราบผลการพิจารณาเดือนธันวาคม 2562 
 

หลักฐานอางอิง 

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 88 

 

 

http://clm.wu.ac.th/main/index.aspx
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1) เว็บไซตวารสาร Walailak Journal of Science and technology (http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst)  

2) เว็บไซตวารสารการจัดการ (https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms)   

3) เว็บไซตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ (https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu)  

4) เว็บไซตวารสารสังคมศาสตร (https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss)  

5) เว็บไซตวารสารนวัตกรรมการเรียนรู (https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu)  
 

      2.3 ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  

 2.3.1) สิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และสวนแผนงาน ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ ดังนี้ 

1) จัดสรรหองทํางานแกคณาจารย 1 ทาน/หอง เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ในการทํางานแกคณาจารย   

2) จัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณ แกคณาจารยและบุคลากร 1 ชุด/คน 

3) การติดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเชื่อมโยงอินเทอรเน็ต ระบบ Wifi 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ท้ังในสวนอาคารบริหาร อาคารวิชาการ อาคารเรียนรวม และอาคารท่ีพักอาศัยของ

คณาจารย และนักศึกษา เพ่ือใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ แบบ Online ในการเขาถึงขอมูล การประมวลผลขอมูลและ

ขาวสารตาง ๆ และกระจายการใชงานอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ  

4) บริการซอฟตแวรประยุกตท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค 

5) การติดตั้งเครื่องพิมพ ผานระบบ Online จํานวน 1 เครื่อง/สํานักวิชาฯ 

6) การติดตั้งเครื่องสแกน (Scan) เครื่องถายเอกสาร และเครื่องพิมพ (Multifunction) จํานวน 2 เครื่อง/

สํานักวิชาฯ 

7) การพัฒนาระบบ Smart University สนับสนุนการดําเนินงานการวจิัย ภายใตระบบ e-offices ท่ีชวยเพ่ิม

ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดทุกท่ี (Anyplace) ทุกเวลา (Anytime) ท่ัว

โลก (Anywhere) รวมถึงมีความปลอดภัยมากข้ึน ดวยระบบยืนยันตัวตนเขาใชงานผานบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส 

(e-CitizencardID) 

 2.3.2) ระบบรักษาความปลอดภัย ในการวจิยัหรือการผลติงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดไว ดังนี้ 

1) ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช Internet  

กําหนดใหมีการใช User name และ Password โดยความรวมมือของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน/สํานักวิชา

ตางๆ ไดท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวยความปลอดภัย 

2) ระบบรักษาความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ  
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ศูนยเครื่องมือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเขาใชหองปฏิบัติการ

ท้ังในและนอกเวลาราชการ มีระเบียบปฏิบัติในการใชสารเคมีเพ่ือทําการทดลอง ระเบียบปฏิบัติ Chemical Storage 

Color, Flow Chart การจัดแยกประเภทของเสียตามระบบศูนยเครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมถึงการจัดให

มีเครื่องสํารองไฟ (http://cse.wu.ac.th) นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยดังนี้ 

(1) ระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ในกลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 

9 อาคาร โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาการและปฏิบัติหนาท่ีประจํากลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณรายรอบอาคาร 

  (2) ระบบการลงลายมือชื่อการเขา - ออกกลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงนอก

เวลาทําการเพ่ือรักษาความปลอดภัย และปองกันทรัพยสินสูญหาย ท่ีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 (เฉพาะหองบรรยายทางการแพทย 1-2 และ หองศึกษาเรียนรูดวย

ตนเอง (PBL 1-6)) และอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 หองเครื่องมือ 

 (3) กลองวงจรปด พรอมระบบบันทึกแบบ Real time และสามารถดูยอนหลังไดท่ีอาคารเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ฝงแพทยศาสตรชั้น 1 และ ชั้น 2 

(4) ระบบการลงบันทึกการเบิก-คืน กุญแจ ท่ีโตะพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือรักษาความปลอดภัย 

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5   

(5) ระบบปองกันอัคคีภัยในบริเวณตางๆ ในกลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน จัดให

มีถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงเบื้องตน สายดับเพลิงประจําอาคาร อุปกรณดักจับควัน 

(6) ตูดูดไอสารเคมีภายในหองปฏิบัติการของกลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีทํางาน

เก่ียวของกับสารเคมีอันตราย เพ่ือปองกันผูปฏิบัติงานจากอันตรายของสารเคมีหรือสารระเหยระหวางการทํางาน ไม

วาจะเปนจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงหรือทางการหายใจ 

(7) ระบบการจัดการสารเคมี เพ่ือบริหารจัดการในการจัดซ้ือ การใช สามารถจัดเก็บสารเคมีไดอยางปลอดภัย 

และถูกตอง 

(8) มีระบบการจัดการของเสีย แยกของเสียจากหองปฏิบัติการ ทําการโดยแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก  

(8.1) กลุมท่ีสามารถกําจัดไดเอง โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัด   น้ําเสีย ขยะอันตราย

และขยะท่ัวไป ไดแก ขยะติดเชื้อ เชน สัตวทดลอง สําลี ผากอซ ถุงมือ เข็มฉีดยา และอ่ืนๆ ท่ีปนเปอนสารเคมี 

(8.2) กลุมท่ีไมสามารถกําจัดไดเอง จะทําการจัดแยกตามประเภท รวบรวมจัดเก็บในหอง Waste รอสงกําจัด

โดยหนวยงานภายนอก 

(9) มี อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal protective equipment) พ้ืนฐานไวบริการสําหรับ

หองปฏิบัติการทํางานเก่ียวของกับสารเคมี ไดแก แวนตาปองกันสารเคมี ถุงมือ เปนตน 

(10) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูปฏิบัติงานประสบอุบัติ เหตุขณะปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการ เชน 
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(10.1) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน ประกอบดวย น้ํายาลางแผล ยาใสแผลสด ยาแกปวด ยาบรรเทา

อาการจากแผลไฟไหม หรือน้ํารอนลวก ผาพันแผน กรรไกร สําลี 

(10.2) ฝกบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower wash) 

(10.3) อุปกรณลางตาฉุกเฉิน (Emergency Eye wash) 

(11) จัดทําประกาศศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ังคณะทํางานหองปฏิบัติการปลอดภัย 

(Safe Laboratory) 

(12) อบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รุนท่ี 18   

(13)  มีระบบการขอใชเครื่องมือฝายบริการ (EMS) เพ่ือจองใชเครื่องมือข้ันสูง ซ่ึงใหบริการท่ีฝายบริการการ

ใชประโยชนเครื่องมือ  

(14)  จัดทําประกาศศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 

 หลักฐานอางอิง 

1) ระบบพิสูจนตัวตนกอนการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) เว็บไซตศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (https://cse.wu.ac.th/) 

3) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการใหบริการหองปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย 

4) ใบขอใชเคร่ืองมือ/Request tool 

5) ใบขอสงตัวอยาง 

6) ใบรับรอง ISO/IEC 17025 จากสมอ. 
 

 

2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor)  

 1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ/การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ

เชิญ (visiting professor) 

1.1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the 4th Industrial Revolution 

and its Impacts (IC4IR2019) การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 และผลกระทบ จัดข้ึนระหวางวันท่ี 27-30 มีนาคม 

2562 โดยกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย  

  - การบรรยายพิเศษในหัวขอ “The Impact of the 4th Industrial Revolution on Human Capital 

Development” โดย Dr Pailin  Chuchottaworn Deputy Minister of Transport, Thailand  

  - การอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  1. Prof. Peter P. Yuen, Hong Kong Polytechnic University, 

Hong Kong, China หัวขอ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Education and Public Policy. 

2. Prof. Yonghong Liu, Chinese Academy of Sciences, China หั วขอ  The Impact of the 4th Industrial 

Revolution on Environment 3. Prof. Ramesh K. Goyal, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research 

University, India หัวขอ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Health Science และ Dr. Ittaya 
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Sirivasukarn, Advisory Board, Zygen Group, Thailand หั ว ข อ  The Impact of the 4th Industrial 

Revolution on Digital Technology and Business  

 - การนําเสนอผลงานวิชาการ 119 บทความ โดยแบงเปนการนําเสนอแบบ Oral presentation 70 

บทความ การนําเสนอแบบ Poster presentation 49 บทความ  

 ท้ังนี้มีผูเขารวม 141 คน โดยเปนผูเขารวมจากตางประเทศ 7 ประเทศ จํานวน 30 คน 

 1.2) การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 11 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 

โดยกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบดวย 

- การบรรยายพิเศษ 5 เรื่อง คือ (1) การวิจัยเพ่ือบริการสังคม: การศึกษาและใหความรูผูหญิงไทยกับการ

แตงงานกับชาวตางชาติ” โดย รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี อายุวัฒน มหาวิทยาลัยขอนแกน (2) คณิตศาสตรการเงิน

สําหรับวางแผนชีวิต โดย อาจารย ดร.นพพร ธรรมรงครัตน สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (3) 

Smart qualitative research in the era of Thailand 4.0 โดย อาจารยเภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม สํานัก

วิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (4) การใชขอมูลวางแผนและบริหารจัดการในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี” โดย 

คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต กรมชลประทาน และ (5) คอคอดกระ โดย คุณจิมม่ี ชวาลา หางหุนสวนจํากัด จิมม่ีนคร 

และการอบรม “สมาธิบําบัด SKT” โดยคุณมัณฑนา เฮาตระกูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- การนําเสนอผลงานวิชาการ 211 บทความ  

 ท้ังนี้มีผูเขารวม 450 คน จาก 48 สถาบัน/หนวยงาน 

 

2) การจัดแสดงผลงานวิจัย  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดนําผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1) ระบบการจัดการขนสงรถเท่ียวเปลา โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต และคณะ ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ สํานัก

วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ 2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต และคณะ ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ สํานัก

วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 ระหวาง

วันท่ี 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน”  
 

 หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (http://ird.wu.ac.th) 

2) เว็บไซตการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณวิจัย คร้ังที่ 11 (https://research.wu.ac.th/)  

3) เว็บไซตการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (https://ic4ir.wu.ac.th/) 
  

 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสนับสนุน เพ่ือเปนทุนในการบริหารงานโครงการภายในสํานัก

วิชา การวิจัย การเพ่ิมโอกาสนําเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ในการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค จัดแบงการจัดสรรงบประมาณตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดังนี้  

1) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  

ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา หมายเหตุ 

พนักงานประจําสาย

วิชาการ  (เฉพาะก ลุ ม

สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุมสาขา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร) 

ทุนงบประมาณแผนดิน 

 

 

ตามท่ีไดรับการจัดสรร - 

พนักงานประจําสาย

วิชาการ  

ทุ น พั ฒ น า งาน วิ จั ย เ ชิ ง พ้ื น ท่ี 

(โครงการสรางความมั่นคงดาน

อาชีพ ใน พ้ืน ท่ีลุ ม นํ้ าปากพ นั ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2 

ประจําป พ.ศ.2561) 

1) กรอบการวิจัยท่ี 1 ขาวพันธุ

พ้ืนเมือง 900,000 บาท 

2) กรอบการวิจัยท่ี 2 การทําไร

จาก 1,300,000 บาท 

3) กรอบการวิจัยท่ี 3 การปลูก

พืชผัก 1,000,000 บาท 

- 

พนักงานสายวิชาการ 

( เ ฉ พ า ะ ก ลุ ม ส า ข า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี และกลุมสาขา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร) 

ทุน อุดหนุนการวิจัย  ประเภท

บุคคล 

1) กรณี ท่ีมี นักวิจัยในโครงการ

เพียงทานเดียว สนับสนุนทุนละไม

เกิน 50,000 บาท 

2) กรณี ท่ีมี นักวิจัยในโครงการ

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป สนับสนุนทุนละ

ไมเกิน 100,000 บาท 

บทความ วิจั ยต องได รับการ

ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ

นานาชาติ ท่ีอยู ในฐานขอมู ล 

SCOPUS หรือ ISI 

พนักงานประจําสาย

วิชาการ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 

ไมเกิน 300,000 บาท  ตองมี ผลงาน ท่ี ได รับการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลว 

จํานวน 1 สิทธิบัตร ภายใน 5 ป  

พนักงานประจําสาย

วิชาการ  (เฉพาะก ลุ ม

สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุมสาขา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร) 

ทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ 1) ศู นย ใหม  ส นับส นุนป แรก 

400,000 บาท 

2) ศูนย เดิ ม  400,000 บาท/ป  

บวก 50% ของคาบริหารโครงการ  

1) ตองไดรับทุนสนับสนุน ≥2 

ลานบาท/ป 

2) มีบทความตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ ≥2 เรื่อง 

2) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  

ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา หมายเหตุ 
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ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา หมายเหตุ 

พนักงานสายวิชาการ  ทุนอุดหนุนและรางวัล การจัดทํา

ตําราและหนังสือ 

1) สนับสนุนงบประมาณโครงการ 

ไมเกิน 30,000 บาท ดําเนินการ

ไมเกิน 20 เดือน 

2) ระดับดี 20,000 บาท/รางวัล 

3) ระดับดีมาก/ดีเดน  30,000 

บาท/รางวัล 

- 

พนักงานประจํ าสาย

วิชาการ  (เฉพาะก ลุ ม

ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร

สุขภาพ) 

ทุนงบประมาณแผนดิน ตามท่ีไดรับการจัดสรร  

พนักงานสายวิชาการ 

( เ ฉ พ า ะ ก ลุ ม ส า ข า

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

ทุน อุดห นุนการวิจัย  ประเภท

บุคคล 

1) กรณี ท่ีมี นักวิจัยในโครงการ

เพียงทานเดียว สนับสนุนทุนละไม

เกิน 50,000 บาท 

2) กรณี ท่ีมี นักวิจัยในโครงการ

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป สนับสนุนทุนละ

ไมเกิน 100,000 บาท 

บทความวิจัยตองไดรับการ

ตี พิ ม พ ใน ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ

นานาชาติ ท่ีอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS หรือ ISI 

 

 

 

3) สวนแผนงานและยุทธศาสตร   

ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา เง่ือนไข/Outputs 

บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนการวิจัยสถาบัน  ทุ น ล ะ ไ ม เ กิ น  50,000 บ า ท 

ระยะ เวล าดํ า เนิ น การ ไม เกิ น          

9 เดือน 

ไมสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุน

วิจัยในช้ันเรียน  

ทุนละไมเกิน 20,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการไม เกิน 6 

เดือน  

ไมสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ 

 

4) บัณฑิตวิทยาลัย 

ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา หมายเหตุ 

- พนักงานสายวิชาการ 

(ผูเสนอขอรับทุน) 

- นักวิจัยหลังปริญญา

เอก (ผูรับทุน)  

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญา

เอก ประจําปงบประมาณ 2562 

- ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส นั บ ส นุ น

งบประมาณ 25,000 บาทตอเดือน 

- เงินสมทบจากอาจารยท่ีเสนอขอ

ทุน (ข้ึนกับขอตกลงกับนักวิจัย

- นักวิจัยหลังปริญญาเอกตอง

เ ป น  First author ห รื อ 

Corresponding author ใ น

บทความตีพิมพ 
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ผูรับทุน) - มีบทความวิจัย ท่ีไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพในวารสารใน

ฐานขอมูล  Web of Science 

และตองถูกจัดอันดับอยูในควอ

ไท ล  1  (Q1) อ ย า งน อ ย  2 

บทความ ในปประเมิน 
 

5) ศูนยบริการการศึกษา 

ลักษณะผูรับทุน ประเภททุน มูลคา หมายเหตุ 

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 

อุดห นุน โครงการวิจั ยสํ าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ปริญญาโท ไมเกิน 50,000 บาท 

ปริญญาเอก  ไม เกิน 100,000 

บาท 

ได รับอนุมัติหั วขอ วิจัย และ

อาจารยท่ีปรึกษาเห็นชอบ 

 

นอกเหนือจากทุนท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรรในขางตนแลว มหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยข้ึนอันดับท่ีจัดโดยสถาบันระดับนานาชาติ ไดแก SCImago Institutions Rankings, Nature Index, QS 

World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings จึ ง มี การจั ด ทํ า  (ร าง ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีมีผลกระทบเชิงวิชาการสูงข้ึน เพ่ือใหนักวิจัยตั้งเปาและ

สรางทีมทํางานวิจัยท่ีเปนการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) เกิดนวัตกรรม และผลกระทบเชิงวิชาการสูง 

นําไปสูชื่อเสียงและอันดับของมหาวิทยาลัยใน Word Ranking  

 
หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (https://ird.wu.ac.th/)  

2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง รับขอเสนอโครงการวิจัยกลุมเร่ือง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โครงการ การสรางความมั่นคงดานอาชีพ

ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ.2561 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) 

6) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนอุดหนุนและรางวัล การจัดทําตําราและหนังสือ ปงบประมาณ 2562 

7) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจําปงบประมาณ 2562 

8) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2562 

9) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจําปงบประมาณ 2562 

10) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง รับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 
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https://ird.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหแก

คณาจารยและนักวิจัย จัดแบงการจัดสรรงบประมาณ ตามสถาบันท่ีรับผิดชอบไดดังนี้  

1) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภท แหลงตีพิมพ/ท่ีประชุม มูลคา หมายเหตุ 

1 )  ร า ง วั ล ใ น ก า ร

เผยแพรผลงานวิจัย 

( เ ฉ พ า ะ ก ลุ ม ส า ข า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโน โลยี  และก ลุ ม

สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Institute for Science 

Information (ISI) จ าก  Web of 

Science Core Collection แ ล ะ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ฐานขอมูล Scopus 

Quartile 1: 20,000 บาท 

Quartile 2: 10,000 บาท 

Quartile 3 และ 4: 8,000 บาท  

 

 

- ไม ร วม  Book Series แล ะ 

Proceeding Paper 

- บทความตีพิมพตั้งแตเดือน

มกราคม 2560 เปนตนไป 

วารสารวิชาการระดับชาติ ตาม

ฐ า น ข อ มู ล  Thai Journal 

Citation Index (TCI) กลุม 1 

บทความละ 5,000 บาท - ไม ร วม  Book Series แล ะ 

Proceeding Paper 

- บทความตีพิมพระหวางเดือน

มกราคม 2560 – ธันวาคม 2561 

2 ) ค า ใช จ ายในการ

ตีพิมพบทความวิจัย 

( เฉ พ า ะ ก ลุ ม ส า ข า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี และกลุมสาขา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร) 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Institute for Science 

Information (ISI) จ าก  Web of 

Science Core Collection แ ล ะ

ตามฐานขอมูล Scopus 

1) ตามท่ีจายจริงไมเกิน 20,000 

บาท  

2) ค าใชจ ายในการตรวจแก

ภาษาของตนฉบับ ตามท่ีจายจริง

ไม เ กิ น เกณ ฑ ค า ใช จ าย ขอ ง 

Professional Editing Service 

ผูขอรับการสนับสนุนคาใชจาย

ต อ ง เป น ผู จั ด ทํ าบ ท ค วาม 

( correspondent author) 

หรือมี ช่ือแรก (first author) 

ของบทความวิจัย  

  

3 )  ส นั บ ส นุ น ก า ร

เผยแพรผลงานวิจัย

และนวัตกรรมดีเดน  

1) รางวัลผลงานรับใชสังคมดีเดน

รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชยดีเดน

และรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน

ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ 

(TCI) ระดับอาเซียน (ACI) และ

ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 

(SCOPUS, ISI) 

2) รางวัลบทความวิจัยพ้ืนฐานท่ีมี

การอ างอิงสู งสุด พิจารณ าจาก

บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง

สู งสุ ด  จากฐานข อมู ล  ISI 3  ป

ยอนหลัง 

3) รางวัลบทความวิจัยตีพิมพใน

วารส าร ท่ี มี ค า  Impact Factor 

1) รางวัลผลงานรับใชสังคมดีเดน 

3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 

2) รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย

ดีเดน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000 

บาท 

3) รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน 

3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 

4) รางวัลบทความวิจัยพ้ืนฐานท่ี

มีการอางอิงสูงสุด 1 รางวัล ๆ 

ละ 10,000 บาท 

5) รางวัลบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารท่ีมีคา Impact Factor 

สูงสุด จํานวน 3 รางวัล ๆ ละ 

30,000 บาท 

ผูขอรับรางวัลตองเปนผูจัดทํา

บ ท ค ว าม  (correspondent 

author) หรือมี ช่ือแรก (first 

author) ของบทความวิจัย  
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ประเภท แหลงตีพิมพ/ท่ีประชุม มูลคา หมายเหตุ 

สู งสุ ด  จากฐานข อมู ล  ISI 3  ป

ยอนหลัง 

2) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 2 ประเภท ดังนี้  

ประเภท แหลงตีพิมพ/ท่ีประชุม มูลคา หมายเหตุ 

1) รางวัลในการเผยแพร

ผลงานวิจัย (เฉพาะกลุม

ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร

สุขภาพ) 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Institute for Science 

Information (ISI) จ า ก  Web of 

Science Core Collection แ ล ะ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ฐานขอมูล Scopus 

Quartile 1: 20,000 บาท 

Quartile 2: 10,000 บาท 

Quartile 3 และ 4: 8,000 บาท  

 

 

- ไ ม ร ว ม  Book Series แ ล ะ 

Proceeding Paper 

- บทความตี พิมพตั้ งแต เดือน

มกราคม 2560 เปนตนไป 

วารสารวิชาการระดับชาติ ตาม

ฐ า น ข อ มู ล  Thai Journal 

Citation Index (TCI) กลุม 1 

บทความละ 5,000 บาท - ไ ม ร ว ม  Book Series แ ล ะ 

Proceeding Paper 

- บทความตีพิมพระหวางเดือน

มกราค ม  2560  – ธั น วาค ม 

2561 

2) คาใชจายในการตีพิมพ

บทความวิจัย 

(เฉ พ า ะ ก ลุ ม ส า ข า

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Institute for Science 

Information (ISI) จ า ก  Web of 

Science Core Collection แ ล ะ

ตามฐานขอมูล Scopus 

1) ตามท่ีจายจริงไมเกิน 20,000 บาท  

2) คาใชจายในการตรวจแกภาษาของ

ตนฉบับ ตามท่ีจายจริงไมเกินเกณฑ

คาใชจ ายของ Professional Editing 

Service 

ผูขอรับการสนับสนุนคาใชจายตอง

เ ป น ผู จั ด ทํ า บ ท ค ว า ม 

(correspondent author) หรือมี

ช่ือแรก (first author) ของบทความ

วิจัย   

3) บัณฑิตวิทยาลัย  

ประเภท แหลงตีพิมพ/ท่ีประชุม มูลคา หมายเหตุ 

การสนับสนุนบทความ

วิจัยเพ่ือการตีพิมพ 

วารสารวิชาการในฐานขอมูล Web of 

Science 

มหาวิทยาลัยจะจายเงินสนับสนุน

การวิจัยใหแกพนักงานตําแหนง

ทางวิชาการท่ีเปนผูจัดทําบทความ 

(correspondent author) บทความ

ละ 20,000 บ าท  โด ย ไม เ กิ น  

3 บทความตอคนตอปงบประมาณ 

ผูท่ีขอรับการสนับสนุนตองมี

ประวัติเปนผูรับผิดชอบในการ

ติดตอ กับบรรณาธิการของ

วารสารท่ีตีพิมพ 

4) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ประเภท ผลงาน มูลคา 

เงินสมนาคุณผลงานวิจัยท่ีไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

จดทะเบียนสิทธิบัตร 20,000 บาท 

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 10,000 บาท 
 

หลักฐานอางอิง 
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1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง รางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 

4)  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การสนับสนุนบทความเพื่อการตีพิมพ 

5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ี

มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

5.1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ

นักวิจัย ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเตรียมตนฉบับบทความวิจัยเพ่ือสงตีพิมพวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 24 

Hours จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5-6 ตุลาคม 2561 “24 Hours: Garden of Submissions” ณ หอง

ประชุมอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14-15 ธันวาคม 2561 “24 Hours: The Pool 

of Publications” ณ หองประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14-15 

กุมภาพันธ 2562 “24 Hours: Sleepless in Thaiburi” ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย        

วลัยลักษณ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2562 “เพ่ือนเอ้ือเพ่ือน” ณ หอง Smart & Smile Center ชั้น 1 

อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 29-30 มีนาคม 2562 “24 Hours: The Maze Authors”  

ณ หองภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 29-30 มีนาคม 2562 “เพ่ือนเอ้ือเพ่ือน”  

ณ หองภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 19-20 เมษายน 2562 “เพ่ือนเอ้ือ

เพ่ือน” Smart & Smile Center ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2) กิจกรรม MMS7 พบนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 ฌ อาคารปฏิบัติการ

เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เปนการแนะนําภารกิจของ MMS7 (Multi Mentoring 

System) แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และแนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุนใหมของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

     3) โครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางนักวิจัยรุนใหม” รุนท่ี 1 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 19-23 กุมภาพันธ 2562  

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) รวมกับสถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมือง  

ลิกอร จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2562 โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และศูนยความเปนเลิศ

ดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือการแกไขปญหา

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต 

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 98 

 

 

https://ird.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://ird.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://qa.wu.ac.th/backEnd/folSAR/2559/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202.1/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD4-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.pdf


5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intensive Course for Flow Cytometry วันพฤหัสบดี ท่ี  28 

กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม (ภาคบรรยาย) และหองปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รวมกับศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ Flow Cytometry และการประยุกตใชสําหรับงานวิจัยทาง

การแพทยรวมท้ังการเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ ในการใชงานเครื่อง Flow cytometer ใหกับอาจารย นักศึกษา 

นักวิจัย และผูสนใจท่ัวไป เพ่ือนําความรูท่ีได นําไปพัฒนาและประยุกตใชในงานวิจัยข้ันสูง อันจะสงผลตอการผลิต

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพของประเทศ  

6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย" วันท่ี 29 เมษายน 2562 ณ หอง 203 

อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยรุนใหมท่ียังไมเคยเปนหัวหนาโครงการวิจัยไมมีตําแหนงทาง

วิชาการและมีความสนใจเพ่ิมพูนความรูดานงานวิจัย ไดรับความรูความเขาใจในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยได

อยางมีประสิทธิภาพ สรางผลงานวิจัยไดตอเนื่อง รวมท้ังเปนโอกาสใหนักวิจัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

นําไปสูการสรางทีมวิจัยในอนาคต โดยมีผูสนใจเขารวม จํานวน 113 คน 

7) กิจกรรม “เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการวิจัย” เม่ือวัน ท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิจัย              

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมทักษะการนําเสนอโครงการวิจัย เพ่ิมประสิทธิภาพผลงานวิจัย และเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัย โดยมีการแบงกลุมในการนําเสนอขอเสนอโครงการ 26 โครงการ จํานวน 5 กลุมและมี

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหคําแนะนํา จํานวน 12 ทาน  

8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-

16.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 9) กิจกรรม “การเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ” ระหวางวันท่ี 26 27 และ 29 มิถุนายน 2562 โดยมี

กิจกรรมยอย ดังนี้ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 การบรรยาย เรื่อง Publish or perish โดย Prof. Yusuf Chisti Massey 

University, New Zealand วันท่ี 29 และ27 มิถุนายน 2562 Prof. Yusuf Chisti ใหคําแนะนําแกนักวิจัยเปนราย

บทความ (Discuss draft research manuscripts)  

10) การอบรม เรื่อง การใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือขอเสนอวิจัย (Design thinking for research 

proposal development) ซ่ึงจัดการอบรม Workshop โดยวิทยากร ท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน Design thinking      

เปนผูดําเนินกิจกรรม พรอมท้ังเชิญแหลงทุนจากภายนอก มาเปนวิทยากรรวมเพ่ือใหไดความตองการของ

กลุมเปาหมายและผูใชโดยตรง กิจกรรมจะจัดข้ึนในวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอง

ประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายใต ธีมท่ีชื่อวา Health Sci 

X Design Thinking 

11) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัยมา

ตั้งแตป พ.ศ.2550 เพ่ือสนับสนุน สงเสริม ยกยอง ประกาศเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจใหแกอาจารย
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https://maps.google.com/maps?hl=th&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20203%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&source=calendar
https://maps.google.com/maps?hl=th&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20203%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&source=calendar


ของมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัย ซ่ึงจะเขารับพระราชทานโลประกาศ

เกียรติคุณอาจารยดีเดนจาก สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจําปของมหาวิทยาลัย สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปน

อาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561 จํานวน 3 ทาน คือ 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระศิเมษ  เมืองชาง อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร เปน

อาจารยดีเดนดานการเปนครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561  

• รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย อาจารยประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร เปน

อาจารยดีเดนดานการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561 

• รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  พันธสวัสดิ์ อาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร เปน

อาจารยดีเดนดานการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561 

โดยอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัยเขารับพระราชทานโล

ประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดนในวันพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2561 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

หลักฐานอางอิง 

1) เว็บไซตสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (https://ird.wu.ac.th/?p=3723) 

2) เว็บไซตสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (https://rihs.wu.ac.th/) 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561 
  

5.2 การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 1) รางวัลจากมหาวิทยาลัย  

1.1) การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการวิจัย  

  มีการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการวิจัย โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนฯ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 

3/2561 วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 เพ่ือเขารับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดนจาก สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 5 

กันยายน 2561 เพ่ือเปนการสนับสนุน สงเสริม ยกยอง ประกาศ เชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยของ

มหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีดีเดนดานการวิจัย โดยในป พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย ดร. ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล อาจารย

ประจําสํานักวิทยาศาสตร เปนผูไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนดานการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

1.2) การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือรวมสราง

ขวัญกําลังใจใหพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดจัดทําโครงการวิจัยท่ีสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในดานตางๆ 

โดยมีผูไดรับรางวัลจํานวน 8 รางวัล จาก 5 ประเภท ดังนี้ 
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ประเภทรางวัล ผูไดรับรางวัล 

1. รางวัลผลงานวิจัยรับใชสังคมดีเดน  1. ผูชวยศาสตาราจารย ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

2. รองศาสตราจารย ดร.จรวย สุวรรณบํารุง สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

2. รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชยดีเดน ชวยศาสตาราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สํานักวิชาการจัดการ 

3. รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน รองศาสตราจารย ดร.นฤมล มาแทน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

4. รางวัลบทความวิจัยพ้ืนฐานท่ีมีการอางอิงสูงสุด รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

5. รางวัลบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีมีคา 

Impact Factor สูงสุด 

1. รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

2. อาจารย ดร.จิรพรรณ ทองสรอย สํานักวิชาแพทยศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารยสมใจ หนูผึ้ง สํานักวิชาการจัดการ  
 

 2) รางวัลและการยกยองจากหนวยงานภายนอก 

 ปการศึกษา 2561 มีคณาจารยท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ดังนี้  

2.1) อาจารย นายแพทยชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร อาจารยสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบ Oral presentation และ Poster presentation ในการประชุม “การ

ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแหงชาติ ครั้งท่ี 23 หัวขอ Thalassemia: All New Hope” ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 

4-6 กันยายน 2561 โดยสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ท้ังยังไดตีพิมพผลงานวิจัยเรื่อง “Preventable 

Severe Thalassemia among Children” ซ่ึงเปนงานวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหสาเหตุของผูปวยโรค Thalassemia 

ชนิดรุนแรงในประเทศไทย ท่ีควรปองกันได ในวารสารระดับนานาชาติ “Hemoglobin: international journal for 

hemoglobin research” 

2.2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชชานีย จริยพงศ อาจารยสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร เรื่อง “Construction of an infectious Macrobrachium 

rosenbergii nodavirus from cDNA clones in sf9 cell” ในการประชุม “นักวิจัยรุนใหม..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว 

ครั้งท่ี 18” ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันท่ี 9-11 มกราคม 2562 ท้ังนี้ผลงานวิจัยไดดังกลาวไดตีพิมพลงในวารสาร

ระดับนานาชาติ “Aquaculture” 

2.3) รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 

ประจําปงบประมาณ 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตรกับผลงานเรื่อง “dpaDNN: สถาปตยกรรม

ของโครงขายประสาทเทียมแบบลึก แบบกระจายการประมวลผลและไปปไลนและการประยุกตใชในงานรักษาความ

ป ล อ ด ภั ย ” (dpaDNN: A Distributed and Pipeline Architecture of Deep Neural Network and Its 

Application in Surveillance ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2562 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  
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2.4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ 

ประจําปงบประมาณ 2562” ระดับดี จากวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตไฮโดรเจนของ 

Cyanothece sp. ATCC 51142” (A Study of the Growth and Hydrogen Production of Cyanothece sp. 

ATCC 51142) สําเร็จการศึกษาจาก Imperial College London, สหราชอาณาจักรอาจารย ท่ีปรึกษาหลัก 

Professor Dr.Klaus Hellgardt (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม) ในงานวันนักประดิษฐ ประจาํป 2562 จัด

โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา กรุงเทพมหานคร 

2.5) รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 เม่ือวันท่ี 7-10 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด จัดโดย สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) โดยไดรับรางวัล ดังนี้ 

- รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ คือ (1) การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ํามันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพ่ือ

นํามาใชเปนวัสดุปลดปลอยสารตานเชื้อราและใหกลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวจากขาวกลอง โดย นายสุเมธี สง

เสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน (2) นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจาก

ถานกัมมันตเพ่ือยับยั้งเชื้อรา บนผิวหนาของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหวางการเก็บรักษาและขนสง โดย นางสาว

ศิริพร แชมสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 

  - รางวัลเหรียญทองแดง 4 โครงการ คือ (1) ถาดบรรจุไขอัจฉริยะท่ีสามารถควมคุม เชื้อแบคทีเรียกอโรคท่ีพบ

บนผิวไข โดย นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ (2) บรรจุภัณฑ

กระดาษท่ีผลิตมาจากเสนใยเห็ดผสมสารธรรมชาติเพ่ือใช๎ในการถนอมผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหงใหปลอดภัยจาก เชื้อรา

ท่ีผิวหนา โดย นางสาวศิริมาศ สุขมาศ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ อ.ดร.ทนง เอ่ียวศิริ (3) อินดี้-มอลตดริ้ง : เครื่องดื่ม

มอลตสกัดจากขาวพันธุพ้ืนเมือง โดย ขนิษฐา จินารักษ วรงคพร ชูพันธ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร และ รศ.ดร.วรวรรณ 

พันพิพัฒน และ (4) โปรไบโอติคและนาโนเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากน้ําสมหมักมังคุดและน้ํามัน

รําข าว  โดย Chantanapa Chantarangku, Sutida Waranuntakul, Nathamon Suksamran and Jitbanjong 

Tangpong 

 2.6)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หัวหนาศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ 

ไดรับรางวัล Bronze Award จากผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ  

เรื่อง ระบบการจัดการขนสงรถเท่ียวเปลา ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 เม่ือวันท่ี 7-10 เมษายน 2562  

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  

หลักฐานอางอิง 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2560    

2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานการเปนครูและอาจารยดีเดนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2560 
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3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 

4) ขาวประชาสัมพันธอาจารยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

    - รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ (https://www.wu.ac.th/th/news/15304) 

    - รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (https://www.wu.ac.th/th/news/15777) 

    - รางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2019 (https://www.wu.ac.th/th/news/15791) 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ

ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

 1) มีฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญา (WU-IPMO) ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา  

ชวยดําเนินการยื่นคําขอรับความคุมครอง จัดกิจกรรมสรางเสริมความรูดานทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการนํา

ทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชยตลอดจนจัดสรรผลประโยชนดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผู ท่ี

เก่ียวของ 

 2) มีข้ันตอนและหลกัเกณฑเก่ียวกับการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา เชน การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  

      3) มีคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดในการจัดทํา

สัญญาระหวางผูประดิษฐ/ผูสรางสรรคงานกับมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรผลประโยชนตอบแทนจากการใช

ประโยชนผลงาน ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

      4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย และนักวิจัยในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน

จากการซ้ือขายหรือทําธุรกิจท่ีเปนผลงานวิจัยไวในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรร

ผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

      5) สนับสนุนใหเกิดการเจราตอรองเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย โดยมีการกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนใหแกบุคลากรผูท่ีสรางสรรคหรือประดิษฐผลงานท่ีเกิดข้ึนจาก

การซ้ือขายหรือทําธุรกิจท่ีเปนผลงานวิจัย เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสรางสรรคผลงาน

อันมีลิขสิทธิ์และมีผลงานการประดิษฐมากข้ึน โดยกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนใหแกบุคลากรผูท่ีสรางสรรค

หรือประดิษฐผลงาน โดยในเบื้องตนจําแนกออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของผลงาน ดังนี้ 

          5.1) ผลงานอันมีลิขสิทธิ์: ผูสรางสรรค 80 มหาวิทยาลัย 20 ของรายไดสุทธิ 

          5.2) ผลงานการประดิษฐ: ผูประดิษฐ 80 มหาวิทยาลัย 20 ของรายไดสุทธิ 

      6) สนับสนุนใหเกิดการสรางผลงานการประดิษฐ โดยมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

พนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ 
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   - ผูชวยศาสตราจารย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ โดยมีสวนรวมไมนอยกวา รอยละ 50 

อยางนอย 1 ชิ้น 

                   - รองศาสตราจารย   สิทธิบัตร โดยมีสวนรวมไมนอยกวา รอยละ 50 อยางนอย 1 ชิ้น 

         - ศาสตราจารย          สิทธิบัตร อยางนอย 2 ชิ้น 
 

      7) มีการจัดกิจกรรมการใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ใหแกบุคลากรตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไป 

      ในปการศึกษา 2561  มีผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 8 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับ สํานักวิชา 
ชื่อ-สกุล(เจาของผลงานอนุ

สิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 
ชื่อผลงานอนุสิทธิบัตร 

วัน/เดือน/ป ท่ีไดรับ 

การจดทะเบียน 

1 สํานักวิชาศิลปศาสตร อาจารยลัคนา พิมพจันทร และ

คุณสุทพ เหนือคลอง ศคว. 

เครื่องยิงลูกเทนนิส 13 พฤศจิกายน 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14586 

2 สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร

และเทคโนโลยี 

รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี  กลองจุลทรรศนเพ่ือการเรียน

การสอนชนิดพกพา 

24 ธันวาคม 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14808 

3 สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร

และเทคโนโลยี 

ดร.ประชิด  สระโมฬี, นายนิรุตต์ิ 

สุขอุน รวมกับ พ. ต. อ. สิทธิชัย 

นันทรัตนกุล และ ร.ต.ท.หญิง 

รชตวรรณ สุขอุน 

สูตรและกรรมวิธีการผลิตปนยาง

สําหรับการฝกอบรมและปฏิบัติ 

7 กันยายน 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14407 

4 สํานักวิชาสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สูตรอาหารแยกเช้ือแบคทีเรียใน

วงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและ

แบคทีเรียท่ีไมใชนํ้าตาลกลูโคส 

24 ธันวาคม 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14807 

5 สํานักวิชาสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ชุดทดสอบวุนอาหารความหนืด

สูงสําหรับคัดเลือกเช้ือแคมไพโล

แบคเตอร 

24 ธันวาคม 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14809 

6 สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร

และเทคโนโลยี 

รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ชุดหัวฉีดและปอนเสนพลาสติก

ของเครื่อ งพิมพ  3 มิ ติพรอม

ระบบตรวจจับความผิดพลาด

ของเสนพลาสติก 

24 ธันวาคม 2561 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14808 

7 สํานักวิชาสหเวชศาสตร รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 

และ นายกิจติศักด์ิ ชววิสิฐ 

เทคนิคการเล้ียงเชื้อสเตรปโตมัย

ซีท ในห ลอดท ดลอ งเพ่ื อ ลด

ระยะเวลาในการผลิตสารเม

แทบอไลททุติยภมิู 

2 เมษายน 2562 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 15066   

8 สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร

และเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี กุล

บุญ กอเกื้อ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นิรันดร มาแทน และ นายชู

ศักด์ิ ฤทธิเพชร 

มิเตอรวัดความช้ืนในไมยางพารา

แบบตานทาน 

2 เมษายน 2562 

อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 15068   
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หลักฐานอางอิง 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2552 

2) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา (คําส่ังเลขท่ี 204/2559 ประกาศ เม่ือ 7 เมษายน 2559) 

    3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2562 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
6 ขอ 

ครบท้ัง 6 ขอ 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ    
 

 

 

 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมท้ังสิ้นจํานวน  147,919,721.88 บาท ในจํานวนนี้ เปนทุนภายในสถาบัน จํานวน 

17,893,914.43 บาท และทุนภายนอกสถาบัน จํานวน 130,025,807.45 บาท  

  ตามเกณฑการประเมินในตัวบงชี้นี้ กําหนดใหคะแนนท่ีไดในระดับสถาบันคํานวณจากคาเฉลี่ยของคะแนน 

ผลการประเมินของทุกสํานักวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน ซ่ึงในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 

รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

สํานักวิชา 

จน.อาจารย

ปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (บาท) 
จํานวนเงินสนับสนุน

จากภายใน/

ภายนอกตออาจารย

ประจํา 

(บาท :คน) 

คะแนนเฉล่ีย

ที่ได 
ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

1. วิทยาศาสตร 50.50 2,696,059.75 37,606,319.72 40,302,379.47 798,066.92 5.00 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ 43.50 4,468,166.00 7,783,347.80 12,251,513.80 281,644.00 5.00 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 21.00 1,817,200.00 3,098,633.33 4,915,833.33 234,087.30 5.00 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 23.00 930,000.00 1,499,200.00 2,429,200.00 105,617.39 5.00 

5. สหเวชศาสตรฯ 61.00 874,834.02 4,476,275.11 5,351,109.13 87,723.10 5.00 

6. สาธารณสุขศาสตร 38.00 215,833.00 3,790,376.00 4,006,209.00 105,426.55 5.00 

7. พยาบาลศาสตร 39.00 605,900.00 21,541,509.00 22,147,409.00 582,826.55 5.00 

8. เภสัชศาสตร 35.00 1,068,875.00 3,728,130.69 4,797,005.69 137,057.31 5.00 

9. สารสนเทศศาสตร 33.00 3,673,461.55 14,959,042.67 18,632,504.22 564,621.34 5.00 

10. การจัดการ 41.50 995,756.00 29,074,308.00 30,070,064.00 724,579.86 5.00 
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สํานักวิชา 

จน.อาจารย

ปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (บาท) 
จํานวนเงินสนับสนุน

จากภายใน/

ภายนอกตออาจารย

ประจํา 

(บาท :คน) 

คะแนนเฉล่ีย

ที่ได 
ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

11. ศิลปศาสตร 38.00 367,829.11 1,788,965.13 2,156,494.24 56,757.74 5.00 

12. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 17.00 180,000.00 480,000.00 660,000.00 38,823.53 5.00 

13. วิทยาลัยนานาชาติ 6.00 - 200,000.00 200,000.00 33,333.33 5.00 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 445.5 17,893,914.43 130,026,107.46 147,919,721.88 332,031.47 5.00 

หมายเหตุ  1. การคิดจํานวนอาจารยในตัวบงชี้นี้ คิดจากจํานวนอาจารยและนักวิจัยตามปการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
 2. ไมนับรวมสํานกัวชิาแพทยศาสตร เนือ่งจากใชเกณฑ EdPEx ในการประเมิน 

3.ไมรวม 3 วิทยาลัย ดังนี้ 
    3.1 บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากยังไมมีอาจารยในสังกัด  
    3.2 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี เนื่องจากเปนวิทยาลัยใหมเพ่ิงมีการเรียนการสอนเปนปแรก และมุงเนนดานการเรียนการสอนเปนสําคัญในระยะแรก 
 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน 

ระดับคณะ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
4.51 

5.00 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ 5.00 5.00  
 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

  คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัยของทุกสํานักวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สํานักวิชา 

จํานวนผลงานทางวิชาการ (ชิ้น) 

จําแนกตามคาน้ําหนัก  

จํานวนผลงานสรางสรรค (ชิ้น) 

จําแนกตามคาน้ําหนัก  
รวม คะแนน 

ท่ีได 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ชิ้น คานํ้าหนัก 

1. วิทยาศาสตร 1 9 2 4 52 - - - - - 68 60.20 5.00 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ - - 1 6 16 - - - 4 - 27 21.80 5.00 

3. เทคโนโลยีการเกษตร - - - 2 12 - - - - - 14 13.60 5.00 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 7 7 2 4 4 - 17 - - - 41 22.80 5.00 

5. สหเวชศาสตรฯ - - 4 8 35 - - - 9 - 56 46.20 5.00 

6. สาธารณสุขศาสตร 8 2 - 20 4 - - - - - 34 22.40 5.00 

7. พยาบาลศาสตร 1 - - 14 3 - - - - - 18 14.40 5.00 

8. เภสัชศาสตร 4 - - - 23 - - - - - 27 23.80 5.00 

9. สารสนเทศศาสตร 18 4 - 11 10 - - 1 - 3 47 27.60 5.00 

10. การจัดการ 17 4 2 19 10 1 - - - - 53 31.60 5.00 
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สํานักวิชา 

จํานวนผลงานทางวิชาการ (ชิ้น) 

จําแนกตามคาน้ําหนัก  

จํานวนผลงานสรางสรรค (ชิ้น) 

จําแนกตามคาน้ําหนัก  
รวม คะแนน 

ท่ีได 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ชิ้น คานํ้าหนัก 

11. ศิลปศาสตร 3 8 3 7 4 - - 7 - 2 34 21.40 5.00 

12. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 1 1 - 2 5 - - - - - 9 7.20 5.00 

13. วิทยาลัยนานาชาติ 1 - 1 3 - - - - - - 5 3.20 5.00 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 61 35 15 100 178 1 17 88 13 5 433 316.20 5.00 
 

หมายเหตุ   ไมนับรวมสํานักวิชาแพทยศาสตร เนื่องจากใชเกณฑ EdPEx ในการประเมิน 

               
 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
4.51 

5.00 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ 5.00 5.00  
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

1. พ้ืนท่ีรายรอบมหาวิทยาลัย  

      การบริการวิชาการแกสังคม เปน

การทํางานเพ่ือตอบโจทยการเปนหลักใน

ถ่ินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ซ่ึง

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการเปน

หลักในถ่ิน โดยมีศูนยบริการวิชาการ 

เปนหนวยงานประสานความรวมมือนํา

ความรูจากสํานักวิชาตางๆ ถายทอดและ

ใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนรายรอบ โดยรวมมือ

ทํางานระหวาง 13 สํานักวิชา 

     ท้ั ง น้ี  มห า วิท ยาลั ยว ลั ย ลั กษ ณ 

กําหนดพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายรายรอบ

มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการสํารวจ

ความตองการของชุมชน วิเคราะหโจทย

   

 จากการ กํ าห นด พ้ื น ท่ี เป าห ม าย ในข อ ท่ี  1 

ศูนยบริการวิชาการรวมมือกับสํานักวิชา หนวยงาน

อ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย หน วยงานภาครัฐ 

องคการบริหารสวนทองถ่ิน และเอกชนท่ีเก่ียวของ 

สํ ารวจความต อ งการ  และโจทย ของชุมชน 

เปาหมายเพ่ือพัฒนาโครงการโดยชุมชนมีสวนรวม 

กําหนดกิจกรรมท่ี ชุมชนตองการและกําหนด

เปาหมาย กําหนดแผนบริการวิชาการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนตามความตองการแบบองค

รวม ครอบคุลมแผนงาน 5 มิติ กลาวคือ ดานอาชีพ 

การศึกษา สุขภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอม และ

สั งคมและ วัฒ น ธรรม  (Happy Tree Model) 

(เอกสารอางอิง 2.1) โดยกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและกรอบระยะเวลาดังแสดงในแนว

    

การบริการวิชาการโดยผานแนวทางพันธกิจ

ชุมชนสัมพันธตามหลักวิชาการรับใชสังคมซ่ึง

ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยไดแก การ

วิจัยเชิงพ้ืนท่ี การบริการวิชาการ และความ

ตองการของชุมชน มีการกําหนดแผนใหมีการ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 3-5 ป เพ่ือใหผลการ

ดําเนินโครงการเกิด impact การเปล่ียนแปลง

ทางบวกแก ชุมชน ใน  5 มิ ติ  ได แก  อาชีพ 

สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรส่ิงแวดลอม และ

สังคมวัฒนธรรม ตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี

แบบองครวม (Holistic area-based model) 

โดยการดําเนินการจะทําตอเน่ืองโดยนําผลการ

ดําเนินงานแตละปมาเพ่ือพัฒนาโจทยสําหรับป

ตอไปเพ่ือใหพ้ืนท่ีเปาหมายมีการเปล่ียนแปลง

 

โครงการบริการวิชาการในรูปแบบ area 

base จะมีแผนการสนับสนุนโครงการท่ี

ตอเน่ือง และสามารถตอยอดไดตามแผน

ยุ ทธศาสตร  20 ป ของมหาวิ ทยาลั ย 

(เอกสารอางอิง 4.1) เพ่ือตอบโจทยของการ

พัฒนาท่ี ย่ั งยืนท้ั ง 5 มิ ติ  ได แก  อาชีพ 

สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรส่ิงแวดลอม 

และสังคมและวัฒนธรรม ดังน้ันชุมชนจะมี

สวนรวมในการดําเนินโครงการท้ังกําหนด

โจทยและรวมดําเนินงานสรุปผล และพัฒนา

โจทยปตอไป ท้ังน้ีทางศูนยบริการวิชาการ

จะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  ผูประสานงาน 

และรวมถึ งจั ดหาทุ นสนั บสนุ นการ

ดําเนินงานของชุมชน  
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

และโครงการ ดําเนินการโครงการ และ

วางแผนดําเนินการอยางตอเน่ืองแบบ

บูรณาการความรวมมือระหวางสํานักวิชา 

หนวยงานภาครัฐ ภาคทองถ่ิน ประชาชน 

และภาคเอกชน โดยจากการประชุม

ระดมความคิดเห็นรวมกับสํานักวิชา ได

กําหนดพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายดังน้ี 

(เอกสารอางอิง 1.1-1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธกับชุมชน (เอกสารอางอิง 2.2) และจัดทํา

แผนการดําเนินโครงการตามแบบความตองการท่ี

ไดจากการจัดทําแผนบริการวิชาการรวมกับชุมชน 

ดังแสดงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาหมาย/ตัวช้ีวัด สถานท่ี

ตามพ้ืนท่ีเปาหมายดังขอ 1 ชวงเวลาดําเนินงาน 

และงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียดแผนงาน

โครงการท่ีตอเน่ืองต้ังแตป  2561 และ 2562 

(เอกสารอางอิง 2.3) นอกจากน้ีเพ่ือความตอเน่ือง

และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสูความย่ังยืน 

ศูนยบริการวิชาการไดสนับสนุนใหสํานักวิชาย่ืน

ข อ เสนอเพ่ื อของบประมาณ ส นับส นุนจาก

งบอุดหนุนภาครัฐ ดานบริการวิชาการ มุงเพ่ือตอบ

โจทยพันธกิจหลักในถ่ินของมหาวิทยาลัย ผานชอง

ทางการเสนอขอรับงบประมาณอุดหนุนภาครัฐ 

รอบ Pre-ceiling ป งบประมาณ 2563 โดยเนน

พ้ืนท่ีดําเนินงาน 4 ตําบล รายรอบมหาวิทยาลัย 

( เอ ก ส า ร อ า ง อิ ง  2 .4 )  โ ค ร ง ก า ร Social 

ทางดีข้ึน และตอยอดการทํางานในปตอไปจนถึง

ความย่ังยืนของการพัฒนา ลักษณะการบริการ

วิชาการท่ีนําการวิจัยมาเก่ียวของจึงสามารถนํา

องคความรูจากการวิจัยน้ันตอยอดและพัฒนา

อยางตอเน่ืองจนตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

เพ่ือความย่ังยืน 
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 

 

 

 

1.1 ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา  

ชุ ม ช น ใก ล เคี ย งอ ยู ด า น ห ลั งข อ ง

มห าวิ ท ย า ลั ย  โด ย มี โร ง เ รี ย น เป น

ศูนยกลางของชุมชน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engagement มีแผนการดําเนินโครงการตอเน่ือง 

3-5 ปเพ่ือพัฒนาสูความย้ังยืนและเห็น impact ท่ี

ชัดเจนตอสังคม  

 

1.1 พ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา ประชุม

หารือตัวแทนประชาชนในชุมชนเพ่ือวิเคราะหโจทย

ชุมชนและวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 

2562 (เอกสารอางอิง 2.5) โดยผลจากการประชุม

กําหนดใหมีแผนดําเนินดังตอไปน้ี 

   1.1.1 “โครงการสํารวจขอมูล สังคม เศรษฐกิจ 

การใชประโยชนท่ีดิน เสนอแนะอาชีพทางเลือก

และการทําบัญชีครัวเรือนแกครอบครัวตนแบบของ

ชุมชนสาธิตวลัยลัษณ 

   1.1.2 “โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ตามศาสตรพระราชา เพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียน

ชุมชนใหม พ้ืนท่ีชุมชนวลัยลักษณ 

   1.1.3 “โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทา

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

   1.1.4 “โครงการโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูและ

 

 

 

 

1.1 หลักฐานเชิงประจักษของการพัฒนาจาก

การดําเนินโครงการในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนา ผานโครงการตางๆ เพ่ือนักเรียนโรงเรียน

ชุมชนใหม โรงเรียนชุมชนใหม และสมาชิกใน

ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ พัฒนา สามารถใช

ประโยชนจากการโครงการวิชาการรับใชสังคมได

อยางถองแท  อาทิเชน โครงการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา เพ่ือ

อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนใหม พ้ืนท่ีชุมชน

วลัยลักษณ จากการตอบโจทยสงเสริมเกษตร

ปลอดภัยทําใหอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนมี

ความเพียงพอในปท่ีผานมา ตอยอดเพ่ือดูแล

เร่ืองคุณภาพอาหารและโภชนาการ เบ้ืองตน

เก็บรวบรวมขอมูลโภชนาการของนักเรียนโดย

การใชแบบสอบถาม จํานวน 191 คน โดยการ

 

 

 

1.1 ชุมชนมีแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง และ

สรางภาคีท้ังภาคชุมชน องคการบริหารสวน

ทองถ่ิน โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองโดยเช่ือมโยงโครงการอาหาร

กลางวันเขากับระบบสหกรณ เพ่ือสงเสริม

การออมของคณาจารย และนักเรียนใน

โรงเรียน สงเสริมการทํางานเพ่ิมรายไดให

นักเรียนและผูปกครอง ในการทําการเกษตร

และนํามาขายสหกรณเพ่ือนําผลผลิตมาเปน

อาหารกลางวัน ปจจุบันมีการพัฒนาโดย

ความชวยเหลือของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบโจทยอาหาร

กลางวันท่ีเพียงพอ จัดการฝกอบรมและใช

รูปแบบการประเมินและเก็บขอมูลศูนย

เรียนรูโดยใช business model สงเสริมให

 

 

 

 

1.1 MOU Betagro Groupโดยรวม

ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาแบบ

องครวม เร่ิมตนจากโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน นอกจากน้ียังมี

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆใน

พ้ื น ท่ี  เช น  อบต . ผู ใหญ  กํ า นั น 

โรงเรียน   รพ.สต. เกษตรอําเภอ 

เป นตน  เพ่ื อ ขับ เค ล่ือนยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนาแบบองครวม (Holistic area 

base community 

development) (เอกสารอ า ง อิ ง 

5.1) 
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมประสบการณชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม ปท่ี 2” 

  1.1.5 “โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร

นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม”  

         ใหกับโรงเรียนชุมชนใหม มีแผนการดําเนินงาน 

ชวงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2562 

 1.1.6 โครงการยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนาสูความย่ังยืนปท่ี 1 

  1.1.7 โครงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึก

ขอมูลการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนเชน 

โรงเรียน ปการศึกษา เพศ ระดับช้ันการศึกษา 

อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ

ของเด็กนักเรียน โดยนําผลการช่ังนํ้าหนัก 

(กิโลกรัม) และผลการวัด สวนสูง(เซนติเมตร) 

มาประเมินภาวะโภชนาการ โดยใชนํ้าหนัก

เทียบเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต ของเพศ

ชาย-หญิง (นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง) และ 

สวนสูงเทียบเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของ

เพศ ชาย-หญิง (สวนสูงตามเกณฑอายุ) ของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2543) 

(เอกสารอางอิง 3.1) เพ่ือยกระดับโภชนาการให

เพียงพอและครบถวนทางโภชนากร รวมท้ังเร่ือง

สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม  ซ่ึง

หลักการการศึกษาขอมูลไดนําเสนอขอมูลเพ่ือ

พัฒนาการบริโภคของนักเรียนตอไป 

       ในสวนของโครงการทางดานยกระดับ

การศึกษาของโรงเรียนชุมชนใหม  โดยผาน

นั กเรี ยนฝ กฝนการวางแผนการปลู ก 

ตลอดจนการขาย (เอกสารอางอิง 4.2) ทําให

สงผลการพัฒนาเชิงประจักษและตอบโจทย

อาหารกลางวันท่ีเพียงพอของนักเรียนใน

โรงเรียนได  ตลอดจนนักเรียนและครูใน

โรงเรียนมีเงินเก็บในสหกรณกวาลานบาท 

ทําใหสหกรณในโรงเรียนมีความเขมแข็ง เปน

โมเดลโรงเรียนตนแบบ 

ในสวนของการพัฒนาการเรียนการสอนใน

โรงเรี ยน ให เป นมาตรสากลข้ึน โดย

ดําเนินการพัฒนาการเรียนการกิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

โดย ผศ.ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต คณบดี

สํานักวิชาศิลปศาสตร รศ.อนันต อารียพงศ 

ประธานหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ และ

อาจารยหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการไดจัด

กิจกรรมวิเคราะหขอสอบ O-NET ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการ

ติวความรูใหกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม
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3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี
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4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ
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โครงการ “โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูและ

เสริมสรางประสบการชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม ป

ท่ี 2” โดยมุงสอนทักษะทางดานการสอบโอเน็ต

วิชาภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ภาษาจีน  และกิจกรรมวันอาเซียน ให กับ

นักเรียน จากการดําเนินการท่ีตอเน่ืองหลายปทํา

ให นักเรียนในโรงเรียน ชุมชนใหม  ซ่ึ ง เป น

โรงเรียนขยายโอกาสแหงน้ี  มีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง จนนํามาสูการไดรับรางวัลระดับภาค

และระดับประเทศ เชนรางวัลดหรียญทองแดง

จากก ารป ระกวด คํ า ศัพ ท ภ าษ าอั งก ฤ ษ

ระดับประเทศ โดยเริ่มดําเนินการโครงการ

สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก

นักเรียนมาตอเน่ืองยาวนานมากกวา 5 ป 

ผลงานเชิงประจักษ ของมิติการศึกษาโรงเรียน

ชุมชนใหม คือ โรงเรียนมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นจากไม

ถึง 100 คน เปนจํานวนกวา 200 คน โรงเรียน

ไดรับการจัดลําดับจาก สพป. นครศรีธรรมราช 

เขต 4 สูงขึ้น โดยในระดับ ประถมศึกษาปท่ี 6. 

เพ่ือเตรียมสอบ O-NET ประจําปการศึกษา 

2561 ท้ังน้ีผลสอบ O-NET ป 2561 ในวิชา

ภ าษ าไท ย ขอ งนั ก เรี ย น ระ ดั บ ชั้ น

ประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 69.67 มี

พัฒนาการท่ีดีขึ้นจากป 2560 คือ 44.50 

และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน

เฉล่ีย 51.23 มีพัฒนาการท่ี ดีขึ้นจากป 

2560 คือ 46.75 

     กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนสงตอความรู

สูชุมชนกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนสงตอ

ความรูสูชุมชน เปนกิจกรรมท่ีไดบูรณาการ

ความรูของนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน

เพ่ื อ เส ริ ม ทั ก ษ ะค วาม รู ท า งด าน

ศิลปวัฒนธรรมจีนให กั บนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 และมัธยมศึกษาปท่ี 1-

2 โรงเรียนชุมชนใหม  มีนักเรียน จํานวน

ท้ังส้ิน 33 คน โดยรายละเอียดหลักของการ

จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมให นักเรียนของ

โรงเรียนชุมชนใหม มีความรู พ้ืนฐานทาง
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จากไม มีอันดับ เปนอันดับท่ี  21 จาก 133 

โรงเรียน ขณะท่ีในระดับมัธยมศึกษาจัดเปน

อันดับท่ี 20 จากโรงเรียนจํานวน 30 โรงเรียน 

นอกจาก น้ี นัก เรียน ท่ีจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ปท่ี 6 สามารถสอบเขาศึกษาตอ

ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียนระดับจังหวัด 

โร ง เรี ย น เบ ญ จ ม รา ชู ทิ ศ  แ ล ะ ส าม า รถ

สอบแขงขันได ในลําดับท่ี 9 โดยความรวมมือ

และสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ , 

องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี ,ผูปกครอง

โรงเรียนชุมชนวัดใหม และโรงเรียนชุมชนใหม 

ในการรวมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 

 (เอกสารอางอิง 3.2) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการ

พัฒนาท่ีเพ่ิมความเขมแข็งทางดานศึกษาใหกับ

โรงเรียนท่ีต้ังอยูหลังร้ัวมหาลัยซ่ึงเปนโรงเรียน

ขยายโอกาส  

        สําหรับมิติดานอาชีพ จากผลการสํารวจ

ความตองการและการดําเนินโครงการสํารวจ

ภาษาจีน สามารถพูดส่ือสารดวยประโยค

งายๆ ในภาษาจีนได กิจกรรมและการเรียน

การสอนในแตละสัปดาหแบงเปนหมวด

ตางๆ เชนเรื่องนารูเกี่ยวกับภาษาจีน การ

ทักทาย การกลาวลา การกลาวคําขอบคุณ 

การกลาวคําขอโทษ เปนตน 

     และกิจกรรมการเสริมสมรรถนะการ

เรี ยนการสอนภาษ าอั งก ฤษ   โดย

อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษไดจัด

กิจกรรมติวความรูเกี่ยวกับการเตรียม

ส อ บ  O-NET ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ให กั บ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 ของ

โรงเรียนชุมชนใหม ทุกบายวันจันทร

และพุธ โดยคณาจารยและนักศึกษา

อาสาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กวา 

10 ป ตอเน่ืองจนพัฒนาเด็กท่ีมีทักษะ

ภาษาอังกฤษดี ข้ึน  และแขงขันได รับ

รางวัลระดับประเทศ รวมท้ังกิจกรรม

วิทยาศาสตรใหนักเรียน โดยเริ่มต้ังแต 
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ขอมูล สังคม เศรษฐกิจ การใชประโยชนท่ีดิน 

เสนอแนะอาชีพทางเลือกและการทําบัญชีครัวเรือน

แกครอบครัวตนแบบสามารถทําใหทราบถึงความ

ตองการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนในพ้ืนท่ี 5 ไร 

ท่ี ได รับการจัดสรรจาก สปก. ขอมูลดังกล าว

สามารถนํามาสงเสริมใหบ านตัวอยางท่ี คิดจะ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือสรางอาชีพ

เสริม เชน การเล้ียงไกคอนโด เพาะเห็ดนางฟา 

ปลูกผักสวนครัว เล้ียงกบ เล้ียงปลานิล หรือ

แมกระท่ังเล้ียงหมู เพ่ือขายลูกหมู เปนตน ซ่ึ ง

กิจกรรมเหลาน้ีไดดําเนินการและทําใหครอบครัว

ตัวอยางสามารถมีรายไดเพ่ิม และลดคาใชจายท่ีไม

จําเปน เชนมีไขทานท้ังเดือนโดยไมตองซ้ือและยังมี

รายได เพียงพอให ลูกนําเงินไปโรงเรียนเปนตน 

นอกจากน้ียังจัดทําโครงการธนาคารหมู ให กับ

ครัวเรือนตนแบบชุมชนสาธิตวลัยลักษณซ่ึงพบวา

ครัวเรือนตนแบบจะไดรับรายไดจากการประกอบ

อาชีพกวา 20,000 บาทตอเดือน จากการเล้ียงหมู

จํ าน วน  9  ตั ว  โด ยความร วม มื อระหว าง

เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562 

ซ่ึงสอดคลองกับการเปด-ปดภาคเรียนของ

สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 2561 รวม

กิ จกรรมท้ั งหมดเป นจํ านวน 8 ครั้ ง 

กิจกรรมในแตละครั้งจะมีหัวขอการศึกษา

ท่ีแตกตางกันและสอดคลองกับหลักสูตร

แ ก น ก ล างก ลุ ม ส าระ  ก าร เรี ย น รู

วิทยาศาสตร  โดยจะประเมิ นทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของ นักเรียน

โดยใชรูบริคท่ีชัดเจน ไดแกหัวขอ 1) การ

สังเกต 2) การต้ังสมมุติฐาน 3) การทดลอง 

4) การตีความหมายขอมูลและการลง

ข อ ส รุ ป  5) ก ารจั ด ก ระท  และ ส่ื อ

ความหมายขอมูล นอกจากน้ัน จะประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรูประกอบไดแกหัวขอ 

1) ความสนใจใฝรู 2) ความรอบคอบ 3) 

การ รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังประเมิน
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1.2 ชุมชนโมคลาน 

(ชุมชนที่ มีประวัติศาสตรยาวนานของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชและมีหลักฐานวา

สรางกอนเมืองนครศรีธรรมราช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ชุมชนโมคลาน ชุมชนเปาหมายมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดทําแผนบริการวิชาการ ผ าน

รูปแบบการรวมแลกเปล่ียนและเสนอแนะความ

ตองการของชุมชนเพ่ือพัฒนากรอบโจทยบริการ

วิชาการเชิงประเด็น (เอกสารอางอิง 2.6)  ในการ

ทํางานในพ้ืนท่ีมาอยางตอเน่ือง และวิเคราะหความ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับเครือขายบริษัทเบทาโกร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 จากการพัฒนาชุมชนสูความเขมแข็ง โดยตอ

ยอดขอมูล และการสรางฐานเรียนรูตางๆ ในปท่ี

ผานมาการนําฐานเรียนรู มาตอยอดเปนแนวทาง

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒธรรมและวิถีชุมชน

โมคลาน โดยมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเสมือน

จริงในการจําลองภาพเมืองโบราณเพ่ือเปนจุด

ความพึงพอใจของนักเรียนใน โครงการดวย  

ก าร พั ฒ น าก าร เรี ย น ก ารส อ น  สู

มาตรฐานสากล อย างต อเน่ื องทํ าให

โรงเรียนชุมชนใหม ไดรับคัดเลือกใหเปน

ชุมชนตนแบบ เน่ืองในโอกาสสถาปนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบรอบปท่ี 27 

เม่ื อ วั น ท่ี  29 มี น าคม  พ .ศ . 2562 ณ 

ห อ ป ร ะ ชุ ม ให ญ  อ าค า ร ไท ย บุ รี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยผูอํานวยการ

โรงเรียนชุมชนใหมเปนผูแทน เขารวมรับ

โลเชิดชูเกียรติชุมชนตนแบบหลักในถิ่น

มหาวิทยาลัย 

 

1.2 พัฒนาส งเสริมการท องเท่ี ยวผ าน

เครือขายกลุมฐานเรียนรูทางประวัติศาสตรท่ี

เขมแข็ง เช่ือมโยงกับ การทองเท่ียวแห ง

ประเทศไทย สํ านั กงานภาคใต เขต 2 

นครศรีธรรมราช (ททท.) พัฒนา package 

การท องเท่ี ยวโดยมี จุ ดขายเป นการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 สรางความรวมมือกับทองเท่ียว

จังหวัด และหนวยงานบริหารสวน

ทองถ่ิน (เอกสารอางอิง 5.2) ในการ

ขับเคล่ือนการทองเท่ียวของชุมชนโม

คลาน รวมท้ังเครือขายแหลงทุนเพ่ือ

สนับสนุนการทํางานอยางตอเน่ือง
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ตองการตอยอดในการทํางานแตละป โดยในป 

2562 ชุมชนไดรวมจัดทําแผนโดยยกระดับการ

พั ฒ น า ฐ า น เ รี ย น รู ท่ี ทํ า ม า ต อ เ น่ื อ ง  2  ป 

(เอกสารอางอิง 2.7-2.8)  ใหเปนการทองเท่ียวเชิง

โบราณคดี ประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือ

จําลองเมืองโบราณโมคลาน (เอกสารอางอิง 2.9) 

และทํางานรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย( 

ททท. เพ่ือประชาสัมพันธพ้ืนท่ีเปาหมายเปนแหลง

ทองเท่ียวของจังหวัด (เอกสารอางอิง 2.10) โดย

ดําเนิน “โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนโม

คลาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 กิ จ ก ร ร ม สํ า คั ญ  คื อ  Application for 

Augmented Reality โปรแกรมการท องเท่ี ยว

ชุมชนโมคลานและเครือขาย เวทีรวมฟนฟูงาน

ประเพณี โบราณสถานโมคลาน และโครงการ

วิชาการรับใช สังคม(WU-Social Engagement) 

โครงการการประยุกต ใช ระบบ  Augmented 

Reality เพ่ือจําลองเมืองโบราณโมคลาน 

 

ขายให กับ นักทองเท่ียว และจับมือกับการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใตเขต 

2 นครศรีธรรมราช (ททท.) เพ่ือประชาสัมพันธ

ชุมชนโมคลานเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒธรรม

ของจังหวัดซ่ึงจะนํามาสูการสรางอาชีพใหกับ

ชุมชนโมคลาน รวม ท้ั งมีการรวมกลุ ม เพ่ื อ

ประกอบอาชีพตางๆมากมาย ซ่ึงเร่ิมโดยชุมชน

และไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน

ทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เชน กลุม

กรงนก กลุมเล้ียงผ้ึง กลุมไกไข กลุมจักรสาน 

เล้ียงปลาดุก แปรรูปไขเปด กลุมเคร่ืองปน กลุม

เล้ียงแพะ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เปน

ตน ซ่ึงเห็นไดวาชุมชนมีการต่ืนตัวและสามารถ

สรางรายไดจากการรวมกลุมเพ่ือสรางผลิตภัณฑ

เดนของชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการ

ทํากิจกรรมดังกลาว   

      โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ร ะ บ บ

Augmented Reality เพ่ือจําลองเมืองโบราณ

โมคลาน ไดทําการปรับปรุงรายละเอียดขอมูล

ป ระ ยุ กต ใช เท ค โน โล ยี เส มื อน จ ริ ง  

(เอกสารอางอิง 4.3) เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว

มาเท่ียวชมโบราณสถานโมคลาน โดยชุมชนมี

การพัฒนาในเร่ืองการรวมกลุมเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียววิถีชุมชน มีผลิตภัณฑเดนๆใน

หลายพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมจุดขายของการทองเท่ียว

เชิงวิถี ชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือ

ยกระดับอาชีพโดยมีกระบวนการจัดหาทุน

สนับสนุนกลไกการทํางานของชุมชนเพ่ือทํา

ให เกิดการพัฒนาอย างต อเน่ื องและมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดหาทุนทางดานการ

ทองเท่ียว รวมท้ังทุนวิจัยตางๆ จาก สกว. 

เชิงพ้ืนท่ี และแหลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือชวยในการ

ขับเคล่ือนงานอยางตอเน่ือง และมีแผน

ยกระดับคุณภาพสินคาโดยการเพ่ิมการ

ออกแบบ packaging เพ่ื อเพ่ิ มจุดดึ งดู ด 

รวมท้ังหาวิธีการลดตนทุนในการผลิต และ

เพ่ิมรายได โดยจะรวมมือกับองคการบริหาร

สวนทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยในการทํางาน

ยกระดับใหเกิดผลกระทบเชิงบวกแก

ชุมชนเชิงประจักษ  โดยประสาน

ความรวมมือกับสํานักงานจังหวัด

นครศรีธรรมราช นําทีมโดย นาย

ถาวรวัฒน คงแกว (รองผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายสุพงษ

วิณั ย ชูยก(นายอําเภอท าศาลา) 

ททท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขา

รวมงานขับเคล่ือนศักยภาพชุมชนโม

คลานเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ทางวิชาการท่ีมากขึ้น ทําใหแบบจําลองเมือง

โบราณมีรายละเอียดเรื่องเลามากขึ้น และ

สะทอนขอมูลเชิงประวัติศาสตรมากขึ้น เชน

หลักฐานทางวิชาการพบวา ตําแหน งของ

โบราณสถานวัดโมคลานท่ีปจจุบันเหลือเพียง

ซากปรักหักพังน้ัน แบงไดเปนสองยุค ไดแก ยุค

สมัยกรุงศรีอยุธยา และยุคของพราหมฮินดู 

ตามบันทึกลักษณะของอาคารในยุคพราหมณ

ฮินดูน้ัน สันนิฐานวาไดรับอิทธิพลหรืออยูในยุค

เดียวกับเทวาลัยปรศุราเมศวร เมืองภูวเนศวร 

รัฐ โอริสา ประเทศอิน เดีย  โม เดล 3 มิ ติ  : 

เทวาลัย สระนํ้าโบราณ โบสถมหาอุตม จัด

แสดงรูปแบบสไลด ไวนิล และแผนพับในงาน

ฟนฟูงานประเพณีโบราณสถานโมคลาน 

ดังน้ันแบบจําลองดังกลาวจะเปนเครื่องมือ

ทางการทองเท่ียวเชิงวัฒธรรมท่ี ดี  ในการ

สงเสริมการทองเท่ียวของชุมชน และสงผลตอ

กิจกรรมผลิตภัณฑชุมชนตางๆท่ีจะสามารถ

จําหนายไดมากขึ้นเน่ืองจากมีประชาชนมา

อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาชุมชนโมคลาน กลุม

อาชีพเคร่ืองปนดินเผาไดรับการแลกเปล่ียน

เรียนรู ยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ อาทิ 

ผลิตภัณฑ เล้ือยเลนเสนดิน ลูกปด งาน

ประดิษฐดอกไมดิน การเพ็นทสีลงบนดินเผา 

นําออกจําหนายรวมสินคาอาชีพชุมชนท่ี

ดําเนินการอยางตอเน่ือง ไดแก นํ้ามันนวด 

ยาแผนโบราณ งานผาปกคริสตัล เคร่ืองด่ืม

สมุนไพร กรงนก สบูสมุนไพร ตลอดจนถึง

เยาวชนผูนําเท่ียวชุมชน 
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1.3 ชุมชนรายรอบ  

(ชุมชนรายรอบมีอาณาเขตติดตอกับ

มหาวิทยาลัยใน พ้ืนที่ ตําบลทาศาลา 

ตําบลโมคลาน ตําบลทาข้ึน และตําบล

โพธิ์ทอง) 

 

 

 

1.3 ชุมชนรายรอบ ผานกิจกรรม “สํารวจความ

ตองการและระดมความคิดเห็นเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ” เพ่ือรวบรวมความตองการและประเด็น

ความคิดเห็นในพ้ืนท่ีชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ (ตําบลทาศาลา ตําบลไทยบุรี ตําบล

หัวตะพาน และตําบลโมคลาน) และการลงพ้ืนท่ี

เพ่ือสํารวจความตองการในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดย

ชุมชนเขามามีสวนรวมท้ังพัฒนาโจทยและมีสวน

รวมในการดําเนินงาน โดยจัดทํากรอบเชิงประเด็น

ระหวางศูนยบริการวิชาการ คณะกรรมการ

บริการวิชาการระดับสถาบัน และกลุมตัวแทน

ชุมชน ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ถึง 20 

กันยายน 2561 หลังจากน้ันโจทยชุมชนจะถูก

สงไปยังสํานักวิชาท่ีมีความถนัดในแตละประเด็น

เพ่ือดําเนินโครงการตามความตองการของชุมชน 

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบลดังแสดงในหัวขอ

(เอกสารอางอิง 2.11) ชุมชนจัดทํากรอบเชิง

เท่ียวชมวิถีทางวัฒนธรรมมากขึ้น   

1.3 จากการติดตามการบริการวิชาการ และ

วิ ช า ก า ร รั บ ใช สั ง ค ม ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร โด ย

ม ห า วิท ย า ลั ย ดํ า เนิ น ก ารห ลั ก  แล ะร วม

ดําเนินการองคการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ

หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี พบวา อําเภอทาศาลา 

มี ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ  ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร 

วัฒนธรรม โบราณสถานและวิถีชีวิตทองถิ่นท่ี

ผสมผสานระหวางพุทธ อิสลาม พราหมณ ภูมิ

ป ญ ญ า  แ ละอ งค ค วาม รู ใน พ้ื น ท่ี ซ่ึ ง เป น

เอ ก ลั ก ษ ณ ท่ี น าส น ใจ  แ ล ะ วิถี ชี วิ ต เป น

เอกลักษณทองถิ่นใหผูมาเยือนไดศึกษาเรียนรู 

ทองเท่ียว และกระจายรายไดสูชุมชนฐานราก

อยางยั่งยืน และเปนตนแบบใหพ้ืนท่ีอื่นไดมา

ศึกษาเรียนรู ในอนาคตได 

   หากพิจารณาเปาหมายท้ัง 5 มิติ พบวา  ดาน

อาชีพในอําเภอทาศาลามีความเขมแข็งและโดด

เดนมีเอกลักษณ เชน อาหารทะเล สินคาทาง

เกษตร และผลิตภัณฑแปรรูป ชุมชนไดพัฒนา

 

1.3 การพัฒนาอยางตอเน่ืองของชุมชนเห็น

ไดในหลายพ้ืนท่ี ยกตัวอยางพ้ืนท่ีชุมชน

ป ระม งช าย ฝ งบ าน ใน ถุ ง ได มี กิ จ

กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรอยาง

ตอเน่ืองเร่ิมตนศึกษาทําความเขาใจประวัติ

ชุมชนในมิ ติของทรัพยากร ในป  2556 

หลังจากน้ันจัดทําแผนท่ีทรัพยากรหนาบาน

และสภาพสังคมเศรษฐกิจในชุมชนในป 2557 

และดําเนินโครการธนาคารปูไขนอกกระดอง

ในป 2558 หลังจากน้ันในป 2559 ดําเนิน

โครงการศึกษาชนิดสัตว นํ้าชายฝ ง และ

ชี ววิ ทยาของปู ม า ป  2560 ศึ กษ า

สภาพแวดลอมชายฝ งทะเลเพ่ือหาพ้ืนท่ี

ปลอยปูมาท่ี เหมาะสม ป  2561 ดําเนิน

โครงการบําบัดคุณภาพนํ้าชายฝงโดยใช

หอยแมลงภู ป 2562 โครงการชนิดสัตวนํ้า 

และการใชประโยชนปลาจวด รวมท้ังการแปร

รูปเพ่ิ มมู ลค าเป นผลิ ตภัณฑ ท องถ่ิ น 

 

1.3 MOU เครือขายบริการวิชาการ 

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย 

(เอกสารอางอิง 5.1)   ในสวนของ

โครงการบริหารจัดการและฟนฟู

ทรัพยากรชายฝงบานในถุง สราง

ความรวมมือกับองคการบริหารสวน

ทองถ่ินผานคณะกรรมการทํางาน 

ธนาคารออมสิน สมาคมอาหารแช

เยือกแข็งไทย (เอกสารอางอิง 5.2 )

และสร างความรวม มือระหว าง

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับทะเลและ

ช า ย ฝ ง ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราชต้ังแตชายฝงขนอม

จนถึงหัวไทร เพ่ือวิเคราะหโจทยการ

ทํางานชายฝงรวมกันและย่ืนเสนอ

งบประมาณจังหวัดเพ่ือดําเนินการ

ยุทธศาสตร ใน พัฒนาทะเลและ

ชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ประเด็นรวมกับศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  และคณะกรรมการบริการวิชาการ

ระดับสถาบัน หลังจากน้ันโจทยตามความตองการ

ของชุมชนจะถูกสงไปยังสํานักวิชาท่ีมีความถนัดใน

แตละประเด็นเพ่ือดําเนินโครงการตามความ

ตองการของชุมชน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ดัง

แสดงในหัวขอท่ี 1 และดําเนินการรวมกันโดย

อาจารยจากสํานักวิชาตางๆท่ีสรางเครือขายองคกร

ต างๆใน พ้ืนท่ี  เชน  สาธารณ สุขอําเภอ กศน. 

โรงเรียน กํานันผูใหญบาน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล อบต. เทศบาล พอช. สพช และ 

สสส. กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง สมาคมรักษทะเลไทย และกรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม เปนตน โดยโครงการได

นําเสนอผลการดําเนินการระหวางวันท่ี 14 - 15 

พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร

วิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยโครงการท่ี

ดําเนินตามแผนเพ่ือตอบโจทยพ้ืนท่ีชุมชนรายรอบ 

4 ตําบล (เอกสารอางอิง 2.12) จําแนกตาม 5 มิติ 

ตอยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตาม

ชุมชน ยังมี ความต องการองค ค วาม รู จาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือชวยในเร่ืองการออกแบบ 

package รวมท้ังกลไกตลาด ซ่ึงมหาวิทยาลัยได

เขาไปสงเสริมความเขมแข็งของกลุมโดยทําให

กลุม อาหารทะเล รานคนจับปลา รวมท้ังกลุม

กรงนก กลุมอาหารทองถ่ิน มีลักษณะโดดเดนใน

พ้ืนท่ี ออกแบบบรรจุภัณฑ  และเมนูอาหาร

ทองถ่ิน เชน ปลาจวดหยอง ปลาจวดหวาน และ

ลูกช้ินปลาจวด เพ่ือเปนสินคาประจําถ่ินของทา

ศาลา รวมท้ังไดจัดงาน “วลัยลักษณบูรณาการ 

สืบสานภูมิปญญา ทาศาสาเมืองนาอยู” โดยนํา

ผลิตภัณฑและวัฒธรรมเดนๆของเมืองทาศาลา

ประชาสัมพันธ เปดตลาด โดยจัดข้ึนท่ีห าง 

Central นครศรีธรรมราช (เอกสารอางอิง 3.3) 

ในพ้ืนท่ีรายรอบประชาชนท่ีเล้ียงโค มีการปรับ

ลักษณะการเล้ียงจากปลอยตามสภาพและมีการ

ผสมภายในฝูงทําใหลูกโคท่ีเกิดมามีขนาดเล็กลง 

โดยได รับการชวยเหลือบริการวิชาการดาน

(เอกสารอางอิง 4.4) จากการดําเนินโครงการ

ตอเน่ืองมีการจัดทําบานปลา ปลูกปาชาย

เลน ธนาคารกระชังปูม าไข  หลากหลาย

กิจกรรมเหลาน้ีทําใหชุมชนไดรางวัลกลุม

อนุรักษดีเดนระดับจังหวัด ระดับเขต และ

ไดรับรางวัลชุมชนตนแบบดานการจัดการ

ทรัพยากรประมง จากกรมประมง รวมท้ังราง

วั นชนะเลิ ศ ชุ มชนต น แบบ  รางวั ล

พระราชทานจากในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในป 

พ.ศ. 2562 (เอกสารอางอิง 4.5)  แสดงใหเห็น

ภาพท่ี ชัดเขนในการพัฒนาตัวเองอย าง

ตอเน่ืองของชุมชน และมีโอกาสทําใหเกิด

ความย่ังยืนในการฟนฟูทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ ง นอกจากน้ีจากการทํางานท่ี

ตอเน่ืองและมีการพัฒนายกระดับดวยกลไก

ของชุมชนโดยชุมชนมีส วนร วมในการ

ขับเคล่ือนอย างมี ทิศทาง ศูนยบริการ

วิชาการ โดยการทํางานรวมกับสํานักวิชามี

การดูแลและใหบริการวิชาการในพ้ืนท่ีชุมชน
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

แบบองครวมสรุปพอสังเขปไดดังน้ี  

ดานอาชีพ  

1.โครงการการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ปลาจวด ในพ้ืนท่ี จ.นครศรีฯ 

2.โครงการการสงเสริมการแปรรูปไขเค็มและไข

เย่ียวมาสมุนไพรในพ้ืนท่ีอําเภอทาศาลา 

3.โครงการสงเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑสินคาพ้ืนเมืองอําเภอทาศาลา 

4.โครงการการออกแบบเคร่ืองกล้ึงไมสําหรับการ

ผลิตกรงนกและผลิตภัณฑไม 

5.การจัดการตนทุนการทํากิจกรรมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศของกลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานแหลม

โฮมสเตย 

6.โครงการการจัดการสําหรับการทองเท่ียวเชิง

นิเวศของกลุมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษปาชายเลน

บานแหลมโฮมสเตย 

7.โครงการการจัดการโลจิสติกส สํ าห รับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ

ปาชายเลนบานแหลมโฮมสเตย 

ปองกันโรคและยาแกเกษตรกรเล้ียงโคในพ้ืนท่ี

รายรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารอางอิง 3.4) 

ตลอดจนมีการเตรียมโรงเล้ียง ปรับสายพันธุ 

สงเสริมการพัฒนาระบบและสูตรอาหาร มีการ

ประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลโค 

ชุมชนต่ืนตัวมีการรวมกลุมเพ่ือเตรียมจัดต้ังกลุม

รัฐวิสาหกิจเพ่ือเล้ียงโคเปนตน ในสวนของกรง

นก มหาวิทยาลัยไดนําความรูเร่ืองการจัดทํา

เคร่ืองเหลาไมไผ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ชุมชนท่ีมีปญหาและใชเวลาในการเหลาไมไผ

นาน ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกรงนก

ของชุมชน ด านสุขภาพ  โครงการโรงเรียน

ผู สู งอายุ จัดเปนโครงการท่ี เปน จุดแข็งด าน

สุขภาพของชุมชนรายรอบ โดยถือเปนชุมชน

แรกๆท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน

อยางจริงจัง มีการอบรมองคความรูท่ีจําเปนแก

ผูสูงอายุ จัดกลุมเพ่ือพบปะพูดคุย มีกิจกรรม

ออกกําลังกาย ปจจุบันดวยความรวมมือทํางาน

ระหว างมห า วิทยาลั ยว ลั ย ลั กษณ  ชุ มชน 

เปาหมายท่ีติดตอกับทะเลอยางตอเน่ืองในป 

2561 ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ ไดรับพิจารณาใหไดรับรางวัล กพร. 

ดานการบริการภาครัฐ  

และในป 2562 ศูนยบริการวิชาการ ดําเนิน

โครงการวลัยลักษณบูรณาการ “ทาศาลา

เมืองนาอยู” ผานกิจกรรมสรางความเขาใจ

ในกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมชายฝง 

กิจกรรมวลัยลักษณบูรณาการทาศาลาเมือง

นาอยู : ทะเลสุขคนก็สุข คร้ังท่ี 1 ,โครงการ

ยกระดับสินคาอาหารทะเลชายฝงทะเลทา

ศาลา โครงการจัดทําแผนแมบทระดับอําเภอ

ด าน ก าร จั ดก ารท ะ เลและช ายฝ ง

นครศรีธรรมราช ตลอดท้ังโครงการสงเสริม

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

ทางทะเล บานในถุง โดยชุมชนมีสวนรวม อัน

เปนหลักฐานเชิงประจักษ ไดวา ชุมชนบาน

ในถุง เปนชุมชนตนแบบดานการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

8.โครงการการพัฒนาทาศาลาสูการเปนเมือง

ตนแบบเพ่ือการศึกษาเรียนรู  ทองเท่ียว และ

เศรษฐกิจสรางสรรค 

9.โครงการวลัยลักษณบูรณาการ “ทาศาลาเมืองนาอยู” 

 

ดานสุขภาพ 

1.โครงการสมุนไพรไล ยุง(การใชสมุนไพรเพ่ือ

สงเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

2. โครงการ “บานทาสูงบน ชุมชนตนแบบสุขภาวะ 

สหเวชฯ มวล.” ดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลทาศาลา 

เพ่ือสงเสริมและรักษาสุขภาพของชุมชนทาสูงบน  

3.โครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ี สรางเมืองสุขภาพ

รายรอบมหาวิทยาลัย 

4. “โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ อําเภอทาศาลา” 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลทาศาลา เพ่ือสงเสริม

กิจกรรมท่ีมีประโยชนใหกับผูสูงอายุ ตลอดจนสราง

จุดศูนยกลางการพบปะของชุมชนผูสูงอายุ  

5.โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ 

ดานการศึกษา 

โรงพยาบาล และ รพ.สต. ผลิต Application 

สําหรับผูสูงอายุและจะเพ่ิมขีดความสามารถของ 

Application ใหเปนประโยชนกับผูสูงอายุมาก

ข้ึน ผานโครงการเสริมสรางผูสูงอายุอําเภอทา

ศาลา (เอกสารอางอิง 3.5)   

ดานการศึกษา โรงเรียนชุมชนใหมไดรับการ

สนับสนุน เร่ือง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ืองและทําใหนักเรียนในโรงเรียนชนะ

การแขงขันในระดับประเทศ สงผลใหการบริการ

วิชาการทางดานการพัฒนาทางการศึกษาของ

ชุมชนรายรอบสงผลเดนชัด นอกจากโครงการใน

ชุมชนใหมยังมีโครงการท่ีใหความรูทางกฏหมาย

แกชุมชนรายรอบ เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ

ทางกฏหมายในประเด็นท่ีประชาชนสนใจ  

ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โครงการบริหาร

จัดการและฟนฟูทรัพยากรชายฝงบานในถุง ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการตอเน่ืองกวา 5 ป ของ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง เพ่ือดําเนินงานทางดานการ

เน่ืองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ  ครบรอบป ท่ี  27 เม่ือวันท่ี  29 

มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ 

อ าคารไท ย บุ รี  มห าวิ ท ยาลั ยว ลั ย

ลักษณ  ผูแทนจากชุมชนบานในถุง เขารวม

รับโลเชิดชูเกียรติชุมชนตนแบบหลักในถิ่น

มหาวิทยาลัย 

    อีกท้ังรางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ัวไป การ

ประกวดคลิปวิดีโอส่ือสรางสรรคเพ่ือการ

ขยายธนาคารปูมาและอนุรักษทรัพยากรปู

มา ประจําป2561 ผลงานเร่ือง “ธนาคารปู

มา : เคร่ืองมือสรางความย่ังยืนใหชุมชน” 

จากสํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2562  

   เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ในพระราช

พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป

พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  ไดจัดใหมีการคัดเลือกเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ 
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5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ชุมชนบานในถุงและบานแหลม 

2.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชนใน

ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

1. “โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมทางทะเล บานในถุง โดยชุมชนมี

สวนรวม” ดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลทาศาลา  เพ่ือ

ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

1. โครงการการวางแผนพัฒนาเมืองทาศาลา City 

Management เพ่ือสรางทาศาลานาอยู 

2. โครงการคลินิกกฎหมายใกลบาน : ชุมชนบาน

สระบัวฯ   

 

ฟนฟู เปนผลเชิงประจักษชัดเน่ืองจากปจจุบัน

พ้ืนท่ีบานในถุงเปนพ้ืนท่ีศึกษาดูงานของกลุม

อนุรักษในหลายพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนกลุมท่ีไดรับ

รางวัลกลุมอนุรักษดีเดนระดับจังหวัด และระดับ

เขต รวมท้ังเขาประกวดระดับภาค และเปนเพียง

ชุมชน เดี ยวในประเทศไทยท่ี ได รับ ราง วัล

พระราชทานจากในหลวงรัชกาลท่ี 10 ชุมชน

ตนแบบการอนุรักษทรัพยากรทะเลและชายฝง 

ป  พ.ศ. 2562 ผ านการสนับสนุนดําเนินงาน

โครงการธนาคารปูมา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

การวิจัยแหงชาติ วช. (เอกสารอางอิง 3.6)    

โครงการท าศาลาเมืองน าอยู ได พัฒนาการ

รวมกลุมท่ีเขมแข็งเพ่ือดูแลพิทักษส่ิงแวดลอม

ท างท ะ เล  เกิ ด ก ลุ ม ดู แลท ะ เลท าศ าล า ท่ี

ประกอบดวยหลายหนวยงานเปนภาคี ทําให

สภาพแวดลอมพ้ืนท่ีชายหาดสะอาด มีนักทองเท่ียว

และคนในชุมชนมาใชประโยชนมากข้ึน 

 ดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาอยาง

ประจําป 2562 เขารับพระราชทานโลรางวัล

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

    กลุมอนุรักษประมงพ้ืนบานบานในถุง 

จั งหวัดนครศรี ธรรมราช ซ่ึ งเป นกลุ ม

เกษตรกรทําประมง หรือกลุมเกษตรกร

เพาะเล้ี ยงสัตว นํ้ า เป นหน่ึ งในสถาบัน

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2562 จาก

จํานวน 12 กลุม (เอกสารอางอิง 4.6) 

โรงเรียนชุมชนใหม ตําบลไทยบุรี แสดงให

เห็นถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

โดยเฉพาะการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษท่ี

ทํามาอยางตอเน่ืองมากกวา 5 ป โดยสํานัก

วิชาศิลปศาสตร ท่ีตอเน่ืองจนนํามาสูการ

ไดรับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ 

ตําบลทาศาลา เปนตําบลตนแบบในเร่ือง

ดูแลผูสูงอายุ ผานโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 

ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันขององคการบริหาร

สวนทองถ่ิน โรงพยาบาล รพ.สต. เครือขาย

ภาคีอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย
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ตอเน่ืองกับชุมชนรายรอบกับโครงการการ

วางแผนพัฒนาเมืองทาศาลา City Manament 

เพ่ือสรางทาศาลาเมืองนาอยูโดยเชื่อมโยงกับ

การเรียนการสอน และการสรางความเปนหลัก

ในถิ่น เปนท่ีพ่ึงของชุมชนในโครงการคลินิก

กฎหมายใกลบาน : ชุมชนบานสระบัวฯ อัน

กอให เกิดการสรางความเช่ือ ม่ันและความ

ไววางใจในการบริการกฎหมายแกชุมชนทําให

ชุมชนมีความเขาในทางกฎหมายมากขึ้น  

นอกจากน้ีโครงการธนาคารปูมา ยังเปนกลไก

หน่ึงในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดย

สงเสริมกลไกการรวมกลุมเพ่ือทํางานดานการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และตอยอดเปนกลุม

สหกรณ ซ่ึงจะตอบโจทยความเขมแข็งของ

ชุมชนชายฝง ซ่ึงประกอบไปดวย 30 ชุมชน 

ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงแสดงใหเห็น

ถึ ง พ ลั ง ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม  

   อีกท้ังมิติของวัฒธรรมกับโครงการประยุกตใช

ผานการใหบริการวิชาการของสํานักวิชา

พยาบาลศาสตร ศูนยบริการวิชาการ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ปจจุบันโรงเรียน

ผูสูงอายุประสบความสําเร็จมีผูรับวุฒิบัตร 

(เอกสารอางอิง 4.7) รวมท้ังมีการรวมกลุมกัน

เพ่ือประกอบอาชีพ ท้ังดานจักรสาน และ

อาหารสมุนไพร ทําให มีการฝกใชสมอง

ตลอดเวลาและมีกิจกรรมสนุกๆ กิจกรรม

ดังกลาวน้ีดําเนินการตอเน่ืองยาวนานกวา 5 

ป  ในพ้ืนท่ีตําบลทาศาลา ต้ังแตการเก็บ

ขอมูลผูสูงอายุ ดําเนินกิจกรรม จนไปถึงการ

สราง Application สําหรับผูสูงอายุ  
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ระบบ AR เพ่ือจําลองเมืองโบราณโมคลาน 

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเดนชัดข้ึน

และสามารถสรางเป นแหล งท องเท่ี ยวเชิ ง

วัฒนธรรมดึงดูดใจแก ผู มาเท่ียวชมในเมือง

โบราณรายรอบทาศาลา ท้ังเมืองตุมปง และโม

คลาน ซ่ึงปจจุบันสงเสริมเปนสถานท่ีทองเท่ียว

เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ มี  Application ม า

ประยุกตใชเพ่ือส่ือและเลาเร่ืองทําใหเพ่ิมความ

นาสนใจ  

2. พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง  

ชุมชนบานแสงวิมาน 

(พ้ืนที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

    

 

ชุมชนความตอเน่ืองในเปาหมายการมีสวนรวม ใน

การบริหารจัดการการผลิตสมโอพันธุทับทิมสยาม

แบบครบวงจร ผานกระบวนการจดัทําแผนบริการ

วิชาการ ในรูปแบบการรวมแลกเปล่ียนและ

เสนอแนะความตองการของชุมชนและองคการ 

เพ่ือพัฒนากรอบโจทยบริการวิชาการเชิงประเด็น 

ในการทํางานในพ้ืนท่ีมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง เปนพ้ืนท่ีวิจัยและบริการ

วิชาการต้ังแตป พ.ศ.2542 ภายใตโครงการวิจัย

และพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง ในสวนของชุมชน

ชุมชนแสงวิมาน เปนชุมชนตนแบบในดาน

บริหารจัดการการผลิตสมโอพันธุทับทิมสยาม

แบบครบวงจร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จใน

การบริการวิชาการจากการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองดวยการสนับสนุนแกปญหาการปลูก

และยกระดับผลผลิตสมโอพันธุทับทิมสยามเปน

ระยะเวลา 8 ป ต้ังแตป 2554-2561 ซ่ึงขณะน้ี 

สมโอพันธุทับทิมสยามไดขึ้นทะเบียนส่ิงบงช้ี

ทางภูมิศาสตร (GI) สมโอทับทิมสยามปากพนัง 

แ ล ะ ห รื อ  “ PAKPANANG TABTIMSIAM 

พ้ืนท่ีไดมีการพัฒนารูปแบบการปลูกและ

การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสมโอพันธุทับทิม

สยามอยางตอเน่ืองรวมดําเนินโครงการท่ี

ปรึกษาและบริการวิชาการผ านทาง

ช องท าง ค ลิ นิ ก เทค โน โล ยี  ภายใต

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาและแกไข

ปญหาอยางตอเน่ืองจนไดผลผลิตท่ีนา

พอใจ พรอมท้ังสงเสริมเร่ืองการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากสมโอ และปจจุบันกําลัง

จากการทําMOU Centralเพ่ือ

จัดทําโครงการ “หองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ชุมชนเพ่ือยกระดับผลผลิตของ

ชุมชนใหมีคุณภาพ(เอกสารอางอิง 

5.3-5.4) 

สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง  

สํานักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
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แสงวิมานมีเวทีการนํานักวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ

สมโอทับทิมสยามลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกับชุมชน

ในการวิเคราะหโจทยท่ีจะทํางานรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชนในแตละปอยางตอเน่ือง ใน

ป  2561  ทาง ชุมชน ได สะท อนปญ หาเรื่ อ ง

มาตรฐานกระบวนการผลิตและกลไกทางการ

ตลาด โดยมหาวิทยาลัยรวมประสานกับมูลนิธิ

เตียง จิราธิวัฒน และบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 

เม่ือ เดือนพฤศจิกายน 2561 ได ดําเนินงาน

จัดสรางหองปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในชุมชน เพ่ือยกระดับผลผลิตของ

ชุมชนใหมีคุณภาพ  และในปงบประมาณ พ.ศ.

2562 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได

อนุ มั ติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน

“แผนปฏิบัติการ วทน. สูภู มิภาค (พ.ศ.2562-

2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562” ภายใต 

Platform 3 : BCE และ Platform 4 : VCCI ใน 

โครงการเกษตรปลอดภัย โดยชีววิ ธี  ภายใต

แผนงานบมเพาะนักธุรกิจชุมชน (เอกสารอางอิง 

POMELO” (เอกสารอางอิง 3.7)    

     นับเปนสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร

ในการประกอบการ การสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ

ผูประกอบการขนาดเล็กในจังหวัด รวมท้ังการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 

อยางเปนผลเชิงประจักษ 

     ท้ังน้ี เน่ืองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย

วลัย ลักษณ  ครบรอบป ท่ี  27 เม่ือ วัน ท่ี  29 

มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ อาคาร

ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ผูแทนจาก

ชุมชนบานแสงวิมาน เขารวมรับโลเชิดชูเกียรติ

ชุ ม ช นต น แบ บ ห ลัก ในถิ่ น ม ห า วิท ย า ลั ย

ลักษณ (เอกสารอางอิง 3.8) 

 

ดําเนินการสรางปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ของชุมชนในการแกปญหาการผลิตสมโอ

พันธุทับทิมสยาม  

(เอกสารอางอิง 4.8)   

ชุมชนมีแผนท่ีจะลดการใชสารเคมี โดย

เปล่ียนมาใชชีวินทรีย และสนใจเรียนรู

การขยายพันธุเช้ือชีวินทรีญไตรโคเดอ

มารดวยชุมชนเอง ซ่ึงคลีนิคเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะดําเนินการ

ชวยเหลือสนับสนุนในดานน้ีดอไป 

 

 

 

เทคโนโลยี 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น

เน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.) 

หอการคาจังหวัดศรธีรรมราช 

กรมการพัฒนาชุมชน (OTOPนวัต

วิถี ชุมชนทองเท่ียว)  

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย 

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

2.13) ดําเนินงานรวมกับ สํานักวิชาเทคโนโลยีการ

เก ษ ต  ม ห า วิท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ  โด ย รอ ง

ศาสตราจารย  ดร.วาริน อินทนา เปนหัวหน า

โครงการ รวมกับศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร 

หนวยวิจัยพืชเขตรอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจัดการศัตรูพืชของสมโอ

ทับทิมสยามดวยวิธีการทางชีวภาพตนทุนตํ่าท่ี

ปลอดภัยตอเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม อีก

ท้ังเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการดาน

การจัดการศัตรูพืชของสมโอทับทิมสยามดวยวิธีการ

ทางชีวภาพตอไป เพ่ือพัฒนากรอบโจทยบริการ

วิชาการเชิงประเด็น ในการทํางานในพ้ืนท่ีมาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง เปนพ้ืนท่ีวิจัย

และบริการวิชาการต้ั งแต ป  พ.ศ. 2542 ภายใต

โครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง ในสวน

ของชุมชนแสงวิมาน มีการจัดเวลาเวทีนํานักวิชาการท่ี

เก่ียวของกับสมโอทับทิมสยามลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือ

รวมกับชุมชนในการวิเคราะหโจทยท่ีจะทํางานรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนในแตละปอยางตอเน่ือง 

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 126 

 

 



1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
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5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย
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ในป 2561 ทางชุมชนไดสะทอนปญหาเร่ืองมาตรฐาน

กระบวนการผลิตและกลไกทางการตลาด โดย

มห าวิ ท ยาลั ยร วมป ระสาน กั บ มู ล นิ ธิ เตี ย ง                  

จิราธิวัฒน และบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด เพ่ือจัดทํา

โครงการ “หองปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในชุมชนเพ่ือยกระดับผลผลิตของชุมชนใหมี

คุณภาพ” 

เอกสารอางอิง 

1.1 เอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการประจํา

ศูนยบริการวิชาการ คร้ังท่ี 1/2562 

1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

ศูนยืบริการวิชาการ คร้ังท่ี 1/2562 

1.3 ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ ครั้ง

ที่ 1/2562 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (เร่ือง

แต ง ต้ั งคณ ะกรรมการประ จําศูนยบ ริการ

วิชาการ) ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2561) 

1.5 ภาพกิจกรรมการประชุมรวมระหวาง

ผูบริหาร ผูนําชุมชนประชาชน และคณาจารยแต

ละสํานักวิชา  

เอกสารอางอิง 

2.1 ประมวลภาพการดําเนินงานแผนบริการวิชาการโดย

ชุมชนมีสวนรวม Happy Tree model ตามความตองการ

ของชุมชน 

2.2 กรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธ

กิจสัมพันธชุมชน 

2.3 แผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ (แผนงาน

และงบประมาณ วัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด สถานที/ระยะเวลา) 

2.4 ห นั ง สื อ เชิญ สํ า นั กส งข อ เสน อ โค รงการ Social 

engagement งบประมาณภาครัฐ ป 2563 

2.5 ประมวลภาพการประชุมตัวแทนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนาเพ่ือรวมคิดแผนการดําเนินงานโครงการ 

2.6 ประมวลภาพการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวมสํารวจความตองการและทํา

เอกสารอางอิง 

3.1 เอกสารรับรองการใชประโยชน โครงการอาหาร

กลางวัน  

3.2 ส่ือประชาสัมพันธของโรงเรียนชุมชนใหม ในการเชิด

ชูเกียรติ เด็กชายจักริน คงสนิท นักเรียนของโรงเรียน

ชุมชนใหม สอบเขาได ในลําดับท่ี 9 ในการสอบเขาศึกษา

ตอช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

3.3 ขาวกิจกรรมโครงการวลัยลักษณบูรณาการ สืบสาน

ภูมิปญญา ทาศาลาเมืองนาอยู โดยอาศรมวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

3.4 ประมวลภาพกิจกรรมชวยเหลือการเล้ียงโคชุมชนราย

รอบ 

3.5 Facebook: โครงการบูรณาการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทองถ่ิน 

เอกสารอางอิง 

4.1 แผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

4.2 ประมวลภาพโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงตามศาสตรพระราชาเพ่ืออาหาร

กลางวัน โรงเรียนชุมชนใหม 

4.3 รายงานการประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือน

จริงเพ่ือจําลองเมืองโบราณชุมชนโมคลาน 

4.4 ประมวลภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองในชุมชนชายฝงทะเลบานในถุง  

4.5 ประมวลภาพกิจกรรมการนําเสนอกลุม

อนุรักษประมงพ้ืนบานในถุงเพ่ือรับรางวัลกลุม

อนุรักษดีเดนระดับภาคใต 

4.6 ประกาศผลรางวัล เลิศรัฐ มอบใหแก

เอกสารอางอิง 

5.1 บันทึกความรวมมือกับเครือขายบริการ

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

5.2 บั น ทึกข อตกลงความร วม มือทาง

วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย  

5.3 เอกสารรวมเปนคณะกรรมการตรวจ

การจางโครงการ “หองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชุมชนเพ่ือ

ยกระดับผลผลิตของชุมชนใหมีคุณภาพ 

5.4 เอกสารประมวลภาพรายงาน

ความกาวหนาการกอสรางอาคารฯ 

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนท่ีปรึกษาฯ) 

5.5 เอกสารประมวลภาพรายงาน
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1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

โดยมีความรวมมือระหวางสํานักวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการ

พัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

1.6 ภาพกิจกรรมตัวแทนสํานักวิชารวมวิเคราะห

โจทยชุมชน  

1.7  website ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ มู ล ข า ว 

(www.wu.ac.th) 

1.8 Facebook: ศูนยบริการวิชาการ ชุมชนโม

คลาน โครงการบูรณาการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทองถ่ิน พ้ืนท่ีตําบลทาข้ึน 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

http://tasala.org/ 

 

แผนบริการวิชาการรวมกับชุมชนโมคลาน 

2.7 รายงานขอมูลพ้ืนฐานของแตละหมูบานในตําบลโมคลาน 

2.8 รายงานผลิตภัณฑเดนของชุมชนโมคลาน 

2.9 รายงานการประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือจําลอง

เมืองโบราณชุมชนโมคลาน 

2.10 ภาพประกอบการประชุมรวมกับทองเท่ียวจังหวัด 

2.11 ประมวลภาพการสํารวจความตองการและจัดแผน

บริการวิชาการรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีรายรอบ 

2.12 ประมวลภาพการรายงานผลการดําเนินโครงการ 

Social engagement (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู

และแลกเปล่ียนงานวิชาการรับใชสังคม และการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการดานรับใชสังคม) 

2.13 สําเนาขอเสนอโครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี 

3.6 ประมวลภาพกิจกรรมการนําเสนอกลุมอนุรักษ

ประมงพ้ืนบานในถุงเพ่ือรับรางวัลกลุมอนุรักษดีเดนระดับ

ภาคใต  

3.7 สําเนาข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) สมโอ

ทั บ ทิ ม ส ย ามป าก พ นั ง  แ ล ะ ห รือ  “ PAKPANANG 

TABTIMSIAM POMELO” 

3.8 ประมวลภาพรับโลเชิดชูเกียรติชุมชนตนแบบหลักใน

ถ่ินมหาวิทยาลัยลักษณ  

 

 

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และประมวลภาพกิจกรรม 

4.7 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ 

ตําบลทาศาลา 

4.8 ประมวลภาพกิจกรรมท่ีปรึกษาและและ

บริการวิชาการผานทางชองทาง คลินิก

เทคโนโลยี ภายใตศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

ความก าวหน าการก อสร างอาคารฯ 

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนท่ีปรึกษาฯ) 
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6. ทุกสํานักวิชามีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2.  

โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตองมีอาจารยมาจากทุก

สํานักวิชา 

ทุกสํานักวิชามีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี

จํานวนอาจารยเขารวม 415 คน จากอาจารยท้ังหมดของสถาบันจํานวน 527 คน คิดเปนรอยละ 78.75 โดยมี

รายละเอียดของอาจารยแตละสํานักวิชาท่ีเขารวมสรุปได ตามรายงานในตารางสรุป 

สํานักวิชา 

จํานวนอาจารย

ท้ังหมดในสํานัก

วิชา 

จํานวนอาจารยท่ีเขารวม 

รวม รอยละอาจารยท่ีเขารวม วิชาการ 

รับใชสังคม  

รอยละ

อาจารยท่ี

เขารวม 

บริการ

วิชาการ 

รอยละ

อาจารยท่ี

เขารวม 

1. สํานักวิชาการจัดการ 44.5 19 42.70 18 40.44 37 83.15 

2. สํานักวิชาศิลปศาสตร 44 19 43.18 25 56.81 44 100.00 

3.สํานักวิชารัฐศาสตรและ

นิติศาสตร 
20 4 20.00 3 15.00 7 35.00 

4. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 39 6 15.38 27 69.23 33 84.62 

5. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 40 5 12.50 27 67.50 32 80.00 

6. สํานักวิชาแพทยศาสตร 44 17 38.63 29 65.90 46 100.00 

7. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 44.5 4 8.98 30 67.41 34 76.40 

8. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 67 27 40.29 56 83.58 83 100.00 

9. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 21 7 33.37 14 66.67 21 100.00 

10. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 51.5 8 15.53 25 48.54 33 64.08 

11.สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ

ทรัพยากร 
46 4 8.70 10 21.73 14 30.43 

12. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 40 5 12.50 10 25.00 15 37.50 

13.สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 
25.5 3 11.76 13 50.98 16 62.74 

รวม 527 128 24.29 287 54.46 415 78.75 

หลักฐานอางอิง  

1.สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,ขอมูลบุคลากร,ขอมูลจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (แยกตามสํานักวิชา) 

(https://hr.wu.ac.th/DATA_personal/WU_Academic_Positions.pdf) 

2.โครงการงบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (www. cas@wu.ac.th) 

 

 

 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 129 

 

 

https://hr.wu.ac.th/DATA_personal/WU_Academic_Positions.pdf
https://drive.google.com/open?id=1dwoNaGsAhSA87gQ1n45booStmR67a1ir
https://drive.google.com/open?id=1KKLEofWpZWVJb6XFy8f9lL8VsovkahWp
mailto:cas@wu.ac.th


สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
6 ขอ 

ครบท้ัง 6 ขอ 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ    

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” เปนหนวยงานระดับศูนย ท่ีทําหนาท่ี

ประสานและแสวงหาเครือขายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดโครงสรางหนวยงาน ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการประจําอาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณ ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปรับผิดชอบ

สนับสนุนงานรวม 4 คน และนักวิชาการอีก 1 คน รวมมีอัตรากําลังสายปฏิบัติการท้ังสิ้น 5 คน  โดยแบง

โครงสรางฝายงานออกเปน 3 ฝายดวยกันคือ ฝายแผนงานและธุรการ ฝายวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ

และวัฒนธรรม และฝายอุทยานการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม    โดยการดําเนินงานในแตละฝายงานจะมี

การกําหนดแผนงานและกิจกรรมพรอมระบุกรอบงบประมาณดําเนินงานอยางชัดเจน และมีการประชุม

พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการในภาพรวมของหนวยงาน พรอมท้ังระบุชื่อผูรบัผิดชอบประสานงานหลักเปนราย

โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน เพ่ือใหเอ้ือตดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตอง 

และเหมาะสม  เกิดการกระตุนใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานท่ีกําหนด

ไวตามลําดับ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
1. แผนปฏิบัติการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 

2. รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายในหนวยงานประจําป พ.ศ.2561 และ2562 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ. 2561 และ 2562 
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2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 2. ขอ 3. ขอ 4. และ ขอ 5. อยางครบถวน โดยมีการกําหนดแผนงาน งบประมาณ วัตถุประสงค ตัวบงชี้ท้ังเชิง 

ปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงตนทุน รวมท้ังมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ตามวัตถุประสงคของแผน 

ตลอดจนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ

และศิลปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณ 

6,225,000 บ. 

วัตถุประสงค 

1.เ พ่ื อ สื บ ท อ ด ม ร ด ก

ท า ง ด า น ภู มิ ป ญ ญ า 

ประเพณีและวัฒนธรรม

ของไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.1จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน

การสืบทอดมรดกดานภูมิปญญา 

ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย 

ไมนอยกวา 10 โครงการ/ป 

1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวา 10,000 คน/ป 

1.3 จํานวนปราชญภู มิปญญาท่ี

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ือ

เปนแบบอยางในทางสรางสรรค  

1.การจัดประชุมภายในหนวยงาน

เพ่ือติดตามและรายงานความ

คืบหนาผลการดําเนินงานของแต

ละฝายงานอยางนอยเดือนละ  

1 ครั้ง 

2.การจัดประชุมคณะทํางานและ

ประสานผูท่ีเกี่ยวของรวมหารือ

กําหนดกรอบการดําเนินงานใน

แตละรายกิจกรรม 

3 . ก ารจัด ทํ ารายงานผลการ

1.1 จํานวนโครงการดานการสืบทอดมรดกทางดานภูมิปญญา 

ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยท่ีได ดําเนินการแลวเสร็จ 

ในรอบปการศึกษา 2561 แลวเสร็จตามตวช้ีวดท่ีกําหนดไวใน

ภาพรวมท้ังปจํานวน 11 ดังน้ี 

    1) โครงการศึกษาปราชญดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต

ดีเดน จํานวน 3 คน 

    2) โครงการศึกษาและรวบรวมภู มิปญญาพ้ืนบานจาก

เอกสารโบราณภาคใต  (ประเภทหนังสือบุด ) ในจั งห วัด

นครศรีธรรมราช 

    3) กิ จกรรมส ง เสริมและ ทํานุ บํ ารุ งพ ระ พุทธศาสนา 

1. การกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ใหมากยิ่งขึ้นน้ัน  อาศรมวัฒนธรรม

ว ลั ย ลั ก ษ ณ ได พั ฒ น า แ ผ น ก า ร

ปฏิ บั ติงานดานการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง

ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธรรม  โด ย ก า ร

ประสานสํานักวิชาตางๆ รวมเสนอ

โครงการเชิงบูรณาการดานการจัดการ

เรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.4 ผู เขารวมกิจกรรมมีความรู

ความเขาใจและตระหนักในคุณคา

มรดกภู มิปญญา ประเพณี และ

วัฒนธรรมของไทยเพ่ิมมากขึ้น 

ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม  

1.5 มีการเผยแพรองคความรูภูมิ

ปญญา และประเพณี วัฒนธรรมสู

นักเรียน นักศึกษา และสังคมวงกวาง 

 

ดําเนินงานโครงการตางๆ สงสวน

แผนงานฯ ทุกไตรมาส  

4 .ก ารจั ด ทํ าร าย งาน ผลก าร

ดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม ตัวช้ี วัดสม ดุล  

4 มิติ แกสภามหาวิทยาลัยทุกๆ  

6 เดือน/ครั้ง 

5 .ก ารจั ด ทํ าร าย งาน ผลก าร

ดํ า เนิ น ง าน ด าน ศิ  ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมในภาพรวมสรุปผลเปน

ภาพรวมในแตละปงบประมาณ

เพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน

ประจําปแกสวนแผน 

“ทอดกฐิน ณ วัดแสงแรง” 

    4) กิจกรรมวลัยลักษณลอยกระทง เสริมสงประเพณี หางไกล

ยาเสพติด 

    5) โค ร ง ก า ร สื บ ส าน ป ร ะ เพ ณี บุ ญ ส า รท เ ดื อ น สิ บ

นครศรีธรรมราช 

    6) โครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชา...แหผาขึ้นธาตุ 

    7) โครงการคายเยาวชนรักษโบราณสถาน เรียนรูวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ 

    8) โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ  สาน สัมพันธ

วัฒนธรรมอาเซียน “ศิลปะหัตถกรรมอาเซียน” 

    9) โครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต “ภูมิปญญาและของดี

อําเภอทาศาลา” 

    10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑการประกวดดนตรีไทย 

    11) โครงการวลัยลักษณ สงกรานต ...สืบสานประเพณี        

ตลอดจนยังดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาใหเปนท้ังคนดีและคนเกงอยางตอเน่ือง

ผานรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน  กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี  

ณ วัดแสงแรง และการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา

ตางๆ และคายศาสนสัมพันธท่ีมุงสงเสริมความรูความเขาใจ

เพ่ือรับงบประมาณสนับสนุนและ

บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

2561 ซ่ึงมีโครงการจากสํานักตางๆ 

รวม 11 สํานักวิชาสงโครงการเขารวม

จํานวน 13 โครงการ  
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

หลักธรรมคําสอนของศาสนาตางๆ เชน ศาสนาพุทธ คริสต 

อิสลาม และพราหมณ เพ่ือนําไปสูการเรียนรูในการอยูรวมกัน

อยางสันติ 

1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ัง 11 กิจกรรมมีสถิติจํานวน

ผูเขารวมโครงการ 15,626 คน 

1.3 จํานวนปราชญภูมิปญญาท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ือ

เปนแบบอยางในทางสรางสรรค  

จํานวน 3 คน  
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.4 ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคา

มรดกภูมิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเพ่ิมมากขึ้น 

ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 95.40 

1.5 มีการเผยแพรองคความรูภู มิปญญ า และประเพณี 

วัฒนธรรมสูนักเรียน นักศึกษา และสังคมวงกวาง ดังน้ี 

    1) ฐานขอมูลภูมิปญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนดวยสมุนไพร 

    2) ฐานขอมูลภูมิปญญาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

    3) ฐานขอมูลวารสารวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะและ

ยกระดับมาตรฐานผลงาน

ของนักเรียน นักศึกษา 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน

การประกวดแขงขันและพัฒนา

ทักษะมาตฐานผลงานของนักเรียน 

นักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม

ไมนอยกวา 4 โครงการ/ป 

2.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดแขงขันและพัฒนาทักษะ

มาตรฐานผลงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไมนอยกวา 2,000 คน/ป 

2 .3  จํ า น ว น ผ ล ง าน ด าน ก า ร

ประกวดแขงขันดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีไดตีพิมพ และเผยแพร

สูสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

     2.1 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดจัดกิจกรรมเพ่ือมุง

พัฒนาทักษะและมาตรฐานผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมแก

นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือถายทอดและสงเสริมใหนักศึกษาและ

นักเรียน/เยาวชนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมได มี เวทีในการ

แสดงออกถึ งความสามารถด าน ศิลปะและ วัฒ นธรรม  

และกระตุนใหเกิดการสงเสริมและความสนใจในการพัฒนาฝมือ

และทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง โดยในรอบ 

ปการศึกษา 2561 มีจํานวน 6 โครงการดังน้ี 

1) การประกวดขับบทหนังตะลุงเน่ืองในประเพณีเดือนสิบ 

นครศรีธรรมราช 

2) การประกวดเพลงรองเรือเด็กรางวัลถวยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถในรัชกาลท่ี 9  

3) การประกวดเรียงความเน่ืองในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ  

4) การประกวดรองเพลงลูกทุงรางวัลถวยพระราชทานฯ 

5) การประกวดเพลงบอกกเยาวชนรางวัลโลพระราชทานฯ 

6) การแขงขันรอยกรองรางวัลโลพระราชทานฯ 

 

 

2.การยกระดับมารตรฐานและผลงาน

กิจกรรมการประกวดแขงขันทางดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมใหมีมีการสราง

เกณฑมาตรฐานและผลงานทางดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ โดยเสริมกระบวนการ

จัดกิจกรรมประกวดและแขงขันใหมี

กระบวนการสังเคราะหแบบมีสวน

รวมจากปราชญผูรูผูเชี่ยวชาญและผูมี

ส วน ได ส วน เสี ย ในกิ จ ก รรม ก าร

ประกวดแขงขันรวมพิจารณากําหนด

เกณ ฑ มาตรฐานการจัดกิ จกรรม

ประกวดและแขงขันใหเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากล 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2 .4  นั ก ศึ ก ษ า มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ

มาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ส า ม า ร ถ แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ค ว า ม

เช่ียวชาญและความสรางสรรค จน

ไดรับรางวัลชนะเลิศมาตรฐาน

ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันและพัฒนา

ทักษะมาตรฐานผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมจากสถิติการ

จัดกิจกรรมในรอบปการศึกษา 2561 มีผูเขารวมกิจกรรม 

ดานการประกวดแขงขันและพัฒนามาตรฐานทักษะและผลงาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมประมาณ 6,500 คน 
 

2.3 จํานวนผลงานดานการประกวดแขงขันดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีไดตีพิมพ และเผยแพรในรอบปการศึกษา 2561 

จํานวน 3 รายการคือ 

   1) ห นังสือการขับรอ งเพลงรองเรือภาคใตรางวัลถวย

พระราชทานฯ ครั้งท่ี 3 ป พ.ศ. 2561 

   2) การประกวดเพลงบอกกเยาวชนรางวัลโลพระราชทานฯ 

   3) การแขงขันรอยกรองรางวัลโลพระราชทานฯ 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสามารถแสดงออก 

ถึงความสามารถและศักยภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมจนเปน

ท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ดังน้ี 

   1) รางวัล “The Best Artistic Dance Award” 2 ปซอน  

ในเวที IMT-GT Varsity Carnaval 2018  ณ ประเทศมาเลเซีย    
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

   2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เวทีกลอนเน่ืองในงาน

ประเพณีเดือนสิบ 2561 

3.เพ่ือกระตุนใหเยาวชน

ตระหนักถึ งคุณ คาและ

ค ว า ม สํ า คั ญ เกี่ ย ว กั บ

ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ     

วัฒนธรรมท่ีดีงาม อันจะ

นํ า ไป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวันไดตอไป 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

3.1.จํานวนโครงการและกิจกรรมท่ี

มุงสงสริมใหเยาวชนมีบทบาทและ

มีสวนรวมในกระบวนการมีจัด

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  อ ย า ง น อ ย  

2 โครงการ/ป 
 

3.2. จํานวนโครงการและกิจกรรม

ท่ี ส ร า ง พ้ื น ท่ี  แ ล ะ ก ระ ตุ น ให

นักศึกษา และเยาวชนหันมาสนใจ

และตระหนักถึงความสําคัญและ

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ิมมากขึ้น  

 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

3.1 ได ดําเนินการประสานสํานักวิชาและหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยในการเสนอโครงการเพ่ือกระตุนให

นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญเกี่ยวกับประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม อันจะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีบทบาทและเปน

ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม เพ่ือการปลูกฝงและ

สรางความรับรู ความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญดาน

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยในรอบป

การศึกษา 2561 ไดมีการดําเนินงานดังน้ี 

1) กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 

2) กิจกรรมประเพณีทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3) กิจกรรมอบรมยุวมัคกุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปง 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. การพัฒนาศักยภาพและสราง

สมรรถนะสากลแกนักศึกษา  อาศรม

วัฒ นธรรมว ลั ย ลั กษ ณ ได พั ฒ น า

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาดาน

ภาษาตางประเทศ เชน การฝกอบรม

ยุวมัคคุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปง

เป น  3  ภ า ษ า  คื อ  ภ า ษ า ไท ย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยรับ

สมัครนักศึกษาเขารวมฝกอบรม ซ่ึงมี

นักศึกษาจากสํานักวิชาตางๆ สนใจ

สมัครเขารวมอบรมกวา 105 คน 
 

ตลอดจนการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาทักษะและความสามารถดาน

นาฏศิลปเพ่ือรวมเวทีการประกวดใน

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  จ น ป ร ะ ส บ

ความ สํ า เร็ จ ส ามารถคว าราง วัล
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

   นักศึกษาไดใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของ

ประเพณีอันดีงามของไทยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตุไดจาก

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมขึ้น รอยละความพึง

พอใจ และการท่ีนักศึกษาเริ่มปรับทัศนคติตอวิถีปฏิบัติตามแนว

จารีตประเพณี  เชน การแตงกายชุดไทยเขารวมกิจกรรม  

การประดิษฐและนํากระทงท่ีทําดวยวัสดุธรรมชาติไปใชลอยใน

ประเพณีวันลอยกระทง  การแตงการสุภาพเรียบรอยในการเขา

รวมกิจกรรมตางๆ เปนตน 

ชนะเลิศมาไดติดตอกัน 2 ป ซอน 

 

4.เ พ่ื อ ก อ ใ ห เ กิ ด เ ว ที

วิชาการในการแลกเปล่ียน

เรียนรูทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

สงเสริมวิชาการ เชนการสัมมนา

วิชาการ เสวนา และประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ประชุมวิชาการไมนอย

กวาปละ 2 โครงการ 
 

4.2 จํานวนโครงการศึกษาและวิจัย

ดานศิลปะและวัฒนธรรม อยาง

นอยปละ 1 โครงการ  

 

 4.1 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ  

โดยใชหลักการประสานงานและบูรณาการกับสํานักวิชา และ

องคกรทองถิ่น ตลอดจนปราชญ และนักวิชาการในทองถิ่น

รวมกันดําเนินงานยกระดับและพัฒนางานวิชาการและการ

ศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

นักศึกษาและชุมชนสามารถนําองคความรูและการมีสวนรวมใน

กิจกรรมเวทีวิชาการและการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนท้ังดาน

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยการนํา

ฐานดานองคความรูทางศิลปะและวัฒนธรรมไปใชในการ

ขับเคล่ือนและพัฒนาใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น  โดยใน

 4.1 การมุงเนนการศึกษาวิจัยเชิง

พ้ืนท่ีใหมากขึ้น และเนนการแสวงหา       

อัตลักษณดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

ตองการยกระดับใหเปนจุดเดนของ

การดําเนินงานดานการทํานุ บํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการศึกษา

ปราชญ ดานศิลปะและวัฒนธรรม

ภาคใต โครงการศึกษาวรรณกรรม

ภ าค ใต : มุ ม ม อ งอั ต ลั ก ษ ณ แ ล ะ 

พลังสรางสรรค  รวมท้ังการศึกษา
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

4.3 จํานวนปราชญบุคคลท่ีไดรับ

ยกยองและศึกษาประ วั ติและ

ผลงานเพ่ือเปนแบบอยางในทาง

สรางสรรค อยางนอยปละ 2 คน 

4.4  จํานวนส่ือส่ิงพิมพ วิชาการ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับ

การตีพิมพและเผยแพรอยางนอย 

2 ฉบับ/ป) 

4.5 จํ านวนผู เข ารวมโครงการ  

ไมนอยกวา 500 คน/ป 

4.6 ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมี

ความเขาใจในศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ิมขึ้น 

4.7 รอยละความ พึ งพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  

รอยละ 85 

4.8 รอยละของคาใชจายและมูลคา

ท่ี ใช ใน โคร งก าร/กิ จก รรม ต อ

งบดําเนินการ 

รอบปการศึกษา 2561 ไดมีการดําเนินงานดานวิชาการดังน้ี 

1) โครงการเสริมสราง และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น “ออม

สินยุวพัฒนรักษถิ่น Plus ประจําป 2562” 

2) โครงการผลิตวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI กลุม 1 

“สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” 

4.2 การดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ในรอบปการศึกษา 2561 มีดังน้ี      

1) โครงการศึกษาและรวบรวมภู มิปญญาพ้ืนบานจาก

เอ ก ส าร โบ ร าณ  (ป ระ เภ ท ห นั ง สื อ บุ ด ) ใน จั งห วั ด

นครศรีธรรมราช 

2) ชุดโครงการวิจัยสรางองคความรูและเรื่องราว เกี่ยวกับ

โบราณสถานตุมปง (Story of Toompung) ประกอบดวย 

6 โครงการวิจัยยอยดังน้ี 
 

1.โครงการศึกษาอายุสมัยของโบราณสถานตุมปงโดย

วิธีการทางวิทยาศาสตร 

2.โค ร งก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย โค ร ง ส ร า ง สั น นิ ษ ฐ า น

โบราณสถานตุมปง 

3.โค ร งก าร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค วาม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง

โครงสรางสันนิษฐานโบราณสถาณตุม

ปง และการศึกษาและจัดทําเรื่องราว

เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปงในมิติดาน

ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม   

(Story of Toompung ) เปนตน 

4.2 มุงพัฒนาวารสารทางวิชาการดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยดําเนินการ

พัฒนาสารอาศรมวัฒนธรรมวลัย

ลักษณ ซ่ึงปจจุบันไดรับการรับรอง

คุณภาพส่ือส่ิงพิมพวิชาการในฐาน 

TCI ก ลุ ม  ๒  ให มการพั ฒ นาและ

ยกระดับวารสารวิชาการสูมาตรฐาน

ฐ า น ข อ มู ล อ า เ ซี ย น  (ACI DATA 

BASE) ตามลําดับตอไป 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 
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หรือกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

4 .9  มี ผลงานห รือ ช้ิน งานก าร

พั ฒ น าอ งค ค ว าม รู แ ล ะ ส ร า ง

มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

โบราณสถานตุมปงกับโบราณวัตถุ 

4. โครงการศึกษาวิจัยความสัม พันธของแหล ง

โบราณสถานตุมปงกับละอองเรณูในชั้นดิน5. โครงการ

ศึกษาวิจัยความสัมพันธของโบราณสถานตุมปงกับ

ระบบความเช่ือ 

6. โค รงก าร ศึ ก ษ า วิจั ย เชิ ง เป รี ย บ เที ยบ แห ล ง

โบราณสถานตุมปงกับแหลงโบราณสถานอื่น ๆ 
 

4.3 จํานวนปราชญบุคคลท่ีไดรับยกยองและศึกษาประวัติและ

ผลงานเพ่ือเปนแบบอยางในทางสรางสรรค อยางนอยปละ 2 คน 

ไดดําเนินการโครงการศึกษาปราชญดานศิลปะและวัฒนธรรม

ภาคใต ดี เดน จํานวน 3 ท าน คือ นายบุญเอิบ  วรรณคง  

สาขาศิลปะการแสดงภาคใต นายเสนห วงกําแหง สาขาการใช

ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต และนายกิติทัต  ศรวงศ 

สาขาศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบานภาคใต 

4.4  จํานวนส่ือส่ิงพิมพวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับ

การตีพิมพและเผยแพรอยางนอย 2 ฉบับ/ป ) ซ่ึงในรอบป

การศึกษา 2561 ได ดําเนินการผลิตเผยแพรสารอาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณแลวเสร็จแลว 2 ฉบับตามแผนงานท่ี

กําหนดไว  และมุงพัฒนาคุณภาพสารอาศรมวัฒนธรรมวลัย
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ
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หรือกิจกรรม 

ลักษณซ่ึงปจจุบันไดรับการรับรองคุณภาพส่ือส่ิงพิมพวิชาการใน

ฐาน TCI กลุม 2 ใหมีการพัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการสู

มาตรฐาน TCI กลุม 1 และฐานขอมูลอาเซียน (ACI DATA BASE) 

ตามลําดับตอไป 

4.5 จํานวนผูเขารวมโครงการวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ

และวัฒนธรรม ไมนอยกวา 1,000 คน/ป  ผลปรากฏจากสถิติ

ผูเขารวมกิจกรรมในดานในรอบครึปการศึกษา 2561 มีจํานวน 

2,380 คน 

4.6 ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความเขาใจในศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นในการเขารวมกิจกรรมดานวิชาการและ

ศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมคิดเปนรอยละ 95.40 

4.7 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอย

ละ 85 มีผลคะแนนเฉล่ียจากการประเมินผูเขารวมกิจกรรมดาน

วิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมคิดเปนรอยละ 

96.68 

4.8 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในโครงการ/กิจกรรม

ดานสงเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

ได รับจํ านวน  600,000 บาท ตองบ ดําเนินการท้ั งหมด 

2,392,900 บาท คิดเปนรอยละ 25.08 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

4.9 มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและ 

สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมดังน้ี 

      1) คูมือเกณฑมาตรฐานการฝกรํามโนราห 

      2) เกณฑการประเมินคาวรรณศิลป 

      3) เกณฑการประกวดดนตรีไทย 

      4) มีผลงานนวัตกรรมสินคาชุมชนท่ีสรางจาก 
 

องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกิดจากการดําเนินงานออม

สินยุวพัฒนรักษถิ่น 8 กลุมวิสาหกิจชุมชน เกิดสินคาชุมชนท่ี

ไดรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน และสรางแบรนด

การคาท่ีโดดเดนเพ่ือการแขงขันในดานการตลาด และสราง

รายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน คือ 

  1) กลุมวิสาหกิจชุมชนสิชลผามัดยอม  

      2) กลุมวิสาหกิจคนจับปลานครศรีธรรมราช  

      3) กลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงพ้ืนบาน ต.บานใหม  

        อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  

      4) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑผาเคลือบนํ้ายางพาราสด 

      5) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑขาวหลามบานทุงหลอ 

      อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 
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     6) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑยานลิเภาบานหมน  

  ต.ทาเรือ จ.นครศรีธรรมราช 

      7) กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวบอนํ้าพุรอน 

       กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

      8) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพร บานบางจาก 

      อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

  โดยการดําเนินงานภายใตโครงการเสริมสรางและพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น “ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น” แสดงใหเห็นถึง

การบูรณาการองคความรูทางวิชาการสาขาตางๆ โดยอาจารยและ

นักศึกษาสํานักวิชาตางๆ รวมกันนําองคความรูไปปรับประยุกตใช

ใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นไทย เพ่ือแกปญหาและพัฒนาวิถี

ชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมของชุมชน เสริมสราง

ความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญ

ลําดับตนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคล่ือนความม่ันคงและ

สรางความสุขใหคนในชุมชน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ ให

สามารถเขาสูตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยมี

เป าหมายในการส งเสริมเอกลักษณ จํ าเพาะถิ่นฐาน ให เป น

แบบอยางของภูมิปญญาทองถิ่นเกิดกระบวนการถายทอดจากรุนสู

รุน นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของชุมชน 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

5.เพ่ือเปนส่ือกลาง

ระหวางชุมชน/ประชาชน

ในการนําหลักทางวิชาการ

และทฤษฏีไปประยุกตใช

ในการแกไขปญหาตางๆ 

อยางเขาใจและเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

5.1จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

เสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็ง ตลอดจนการแกไขปญหา

ของชุมชนและสังคม 

5.2 จํานวนผูเขารวมโครงการหรือ

รับบริการดานวิชาการและองค

ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไม

นอยกวา 500 คน/ป 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

5.3 รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ/ก กิจกรรมใน

การเผยแพรและบริการวิชาการ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมสูชุมชน

และสังคม 

 

 5.1 ในปการศึกษา 2561 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ได

ดําเนินการนําองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร

และประยุกตใชเพ่ือสรางความเขาใจ และการแกไขปญหาของ

ชุมชน และสังคมดังน้ี 

     1) โครงการสํารวจและศึกษาภูมิปญญาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําไปตอยอดสูการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู “วลัยลักษณบูรณาการ สืบสานภูมิปญญา ทา

ศาลาเมืองนาอยู” เพ่ือใหมีการนําองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา

ในพ้ืนท่ีไปพัฒนาตอยอดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของชุมชน

อยางยั่งยืน โดยการนํานักวิชาการลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษา และ

ช้ีแนะองคความรู ตลอดจนรวมกันออกแบบและวางแผนการ

พัฒนาตอยอดมูลคาภูมิปญญา และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในเขตพ้ืน ท่ีอํ าเภอท าศาลาให มีความม่ันคงยั่ งยืนยิ่ งขึ้ น

ตามลําดับ  

     2 ) โค รงก าร ศึ กษ าป ระ วั ติ แ ละห าค าอ ายุ ส มั ยขอ ง

โบราณสถานตุมปง เพ่ือนําองคความรูไปศึกษาเทียบเคียงกับ

แหลงโบราณสถานอื่นๆ รายรอบมหาวิทยาลัย และเปนการ

สร าง โอกาสในการนํ าองค ความรู ดั งกล าวไปต อยอด สู 

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโบราณคดีท่ีสําคัญตอไปใน

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมุงประสาน

คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษารวมกันบูรณาการองค

ความรู ในมิติสังคมและวัฒนธรรมไป

ประยุกตใช และสรางความเขาใจ และ

ความเขมแข็งทางดานเศราฐกิจและ

สังคม โดยมุงเนนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทา

ศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราชกอน

ในการดําเนินงานในเบ้ืองตน  และใน

อนาคตจะขยายความรวมมือและพ้ืนท่ี

ในการบริการนําองคความรูและทฤษฎี

ทางดานสังคมและวัฒนธรรมไปใชใน

การขับเคล่ือนและพัฒนาชุมชนและ

สังคมใหมีความเขมแข็ง โดยจะมีการ

กําหนดแผนงานและโครงการความ

รวมมือกับเครือขายตางๆ อยางชัดเจน

และเปนระบบมากยิ่งขึ้นกวาปจจุบัน 

มีการเชิญคณาจารยจากสํานักวิชา

ต างๆ  ร วมแลก เป ล่ียน เรี ยนรู ใน
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

อนาคตของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยอาจจะมีการบูรณาการ

กับสํานักวิชาสารสนเทศศาสตรจัดทําแผนท่ีเช่ือมโยงการ

ทองเท่ียวทางดานประวัติศาสตรโบราณคดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช เปนตน 
 

5.2 จํานวนผูเขารวมโครงการหรือรับบริการดานวิชาการและ

องคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

มีสถิติผูเขารวมโครงการจํานวน  720 คน 
 

5.3 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมในการ

เผยแพรและบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมสูชุมชน

และสังคม คิดเปนรอยละ 93.74 
 

5.4 ผูเขารวม/ผูบริโภคส่ือมีความรูความเขาใจดานศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น 

แผนไมต่ํากวารอยละ 85  

ผลไดรอยละ  95.40 
 

5.5  รอยละความพึงใจตอส่ือดานคุณภาพการผลิตรายการ 

แผน 85 ผล  96.68 

 

 

รายก าร วิทยุ ป ริ ทั ศน วัฒ นธรรม 

รายการวิทยุ “เปดมานวัฒนธรรม

อาเซียน” เพ่ือเชื่อมโยงและนําเสนอ

ประเด็นเกี่ยวกับศาสตรในสาขาวิชา

ตาง ๆ กับการบูรณาการกับการทํานุ

บํ ารุ ง ศิลปะและ วัฒ นธรรม  ตาม

ขอเสนอแนะในแบบสอบถาม และ

จากขอเสนอแนะของสถานี ตลอดจน

การประเมินผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาในปท่ีผานมา  

       ตลอดจนการมุงพัฒนาวารสาร

ทางวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยดําเนินการพัฒนาสารอาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณซ่ึงปจจุบันไดรับ

การรับรองคุณภาพส่ือส่ิงพิมพวิชาการ

ในฐาน TCI กลุม 2 ใหมการพัฒนา

และยกระ ดับ วารส าร วิช าก าร สู

มาตรฐานฐานขอมูลอาเซียน (ACI 

DATA BASE) ตามลําดับตอไป 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดดําเนินการเผยแพร

แงมุมความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมแกสังคมวงกวางใน

ประเด็นท่ีหลากหลายอยางสมํ่าเสมอท้ังในรูปแบบส่ือวิทยุ ส่ือ

โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออินเตอรเน็ต โดยมีการจัดรายการ

วิทยุเผยแพรแงมุมดานศิลปะและวัฒนธรรม รวม 3 รายการ คือ 

รายการปริทัศนวัฒนธรรม รายการเปดมานวัฒนธรรมอาเซียน 

แ ล ะ ร า ย ก า ร ลั ก เล ง ภ า ษ า  อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง ส ถ า นี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สตูล และทุงสง และวิทยุ

เพ่ือการศึกษา จังหวัดกระบ่ี 

      นอกจากน้ียังผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเผยแพรแงมุม

ดานศิลปะและวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา คือ รายการคุยภาษา

หาสาร เปนรายการใหความรูในแงมุมภาษาถิ่นใต และรายการ

วิทยุโทรทัศนวลัยลักษณสูสังคมในบางตอนเพ่ือเสนอแงมุม

ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ ท่ีจะหมุนเวียนสับเปล่ียน

ไปตามโอกาส เชน องคความรูดานประวัติศาสตรโบราณคดี 

ดานศาสนาความเช่ือและพิธีกรรม ดานประเพณี เปนตน ท้ังน้ี

ในสวนของส่ือส่ิงพิมพ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดผลิต
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

หนังสือเพ่ือเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเน่ือง มีรายการส่ือส่ิงพิมพในนามหนวยงานกวา 10 รายการ 

และยังมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทางอินเตอรเน็ต  เชน เว็บไซตโบราณสถานตุมปง  

http://toompang.wu.ac.th และเว็บไซตอาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ http://cultural.wu.ac.th เว็บไซตวัฒนาศรม และ

อาศรมไทยดอทคอม การเผยแพรองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมผานส่ือนิทรรศการเสริมสมรรถนะการเรียนรูสากลใน

หัวขอ “ศิลปะหัตถกรรมอาเซียน” เปนตน 

6.เพ่ือเผยแพรและบริการ

ดานศิลปะและวัฒนธรรม

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จํานวนโครงการผลิตส่ือวิทยุ

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2) จํานวนโครงการผลิตส่ือวิทยุ

โทรทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

3) จํานวนโครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

4) จํานวนโครงการเผยแพรความรู

ดานศิลปะและวัฒนธรรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสและส่ือออนไลด 
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แผนงาน งบประมาณ 

และวัตถุประสงคของ

แผนงาน 

ตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคแผนงาน 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรม 

5) จํ านวน ผู เข าร วมโครงการ/ 

รับบริการส่ือ 

6) ผูเขารวม/ผูบริโภคส่ือมีความรู

ค ว า ม เข า ใจ ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม เพ่ิมมากขึ้น 

7) รอยละความพึงใจ  ตอส่ือดาน

คุ ณ ภ า พ ก า ร  ผ ลิ ต ร า ย ก า ร 

8) รอยละของค าใชจ าย   และ

มูลคาท่ีใชในโครงการ/กิจกรรมตอ

งบดําเนินการ 

 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
1. เอกสารโครงการและกาํหนดการจัดกจิกรรมตาง ๆ ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณในรอบปงบประมาณ 2562 

 2. เอกสารการลงทะเบียนและการสมัครเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ดานศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปงบประมาณ 2562 

 3. แบบประเมินผลความพึงพอใจของกจิกรรมและโครงการตาง ๆ ดานศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปงบประมาณ 2562 

 4. เอกสารหลักฐานทางการเงิน /หลักฐานคาใชจายในการดําเนินงานกจิกรรม/โครงการตางๆ ดานศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปงบประมาณ 2562 
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6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดดําเนินการเผยแพรแงมุมความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมแกสังคมวงกวางในประเด็น

ท่ีหลากหลายอยางสม่ําเสมอท้ังในรูปแบบสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต โดยมีการจัดรายการวิทยุ

เผยแพรแงมุมดานศิลปะและวัฒนธรรม รวม 3 รายการ คือ รายการปริทัศนวัฒนธรรม รายการเปดมานวัฒนธรรมอาเซียน 

และรายการลักเลงภาษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สตูล และทุงสง และวิทยุเพ่ือการศึกษา 

จังหวัดกระบ่ี 

      นอกจากน้ียังผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเผยแพรแงมุมดานศิลปะและวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 

นครศรีธรรมราช   สุราษฎรธานี และสงขลา คือ รายการคุยภาษาหาสาร เปนรายการใหความรูในแงมุมภาษาถ่ินใต และ

รายการวิทยุโทรทัศนวลัยลักษณสูสังคมในบางตอนเพ่ือเสนอแงมุมความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีจะหมุนเวียน

สับเปลี่ยนไปตามโอกาส เชน องคความรูดานประวัติศาสตรโบราณคดี ดานศาสนาความเช่ือและพิธีกรรม ดานประเพณี เปน

ตน ท้ังน้ีในสวนของสื่อสิ่งพิมพ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดผลิตหนังสือเพ่ือเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเน่ือง มีรายการสื่อสิ่งพิมพในนามหนวยงานกวา 10 รายการ และยังมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทางอินเทอรเน็ต  เชน เว็บไซตโบราณสถานตุมปง  http://toompang.wu.ac.th และเว็บไซตอาศรมวัฒนธรรมวลยัลักษณ 

http://cultural.wu.ac.th เว็บไซตวัฒนาศรม และอาศรมไทยดอทคอม การเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมผาน

สื่อนิทรรศการในหัวขอ “ปราชญไทยภาคใต” และสื่อนิทรรศการเสริมสมรรถนะการเรียนรูสากลในหัวขอ “ศิลปหัตถกรรม

อาเซียน” เปนตน 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1. โครงการผลิตส่ือวิทยุรายการปริทัศนวัฒนธรรม 

2. โครงการผลิตส่ือวิทยุรายการ “เปดมานวัฒนธรรมอาเซียน” 

3. โครงการผลิตส่ือวิทยุโทรทัศน “คุยภาษาหาสาร” 

4. เว็บไซตเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม http://.toompang.wu.ac.th  และเว็บไซตอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

(http://cultural.wu.ac.th) 

5. ส่ือส่ิงพิมพที่ผลิตและเผยแพรในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ เชน หนังสือรอยกรอง หนังสือเพลงบอก หนังสือดนตรีไทย หนังสือภูมิ

ปญญาอาหารอาเซียน หนังสือคายเยาวชนรักษโบราณสถาน เรียนรูวัฒนธรรมและธรรมชาติ  และหนังสือเพลงรองเรือเด็กรางวัลถวย

พระราชทานฯ เปนตน 
 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณรวมกับ

ปราชญภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพ้ืนบานภาคใต ประเภทเพลงบอก และมโนราห รวมกันจดัตั้งศูนยฝกและถายทอดภูมิ

ปญญาดานการแสดงศิลปะพ้ืนบานเพลงบอก และมโนราห พรอมท้ังไดมีกระบวนการจัดเวทีระดมความคิดเห็นและความรูจาก

ปราชญทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสยีในการเขารวมกําหนดเกณฑมาตรฐานในการขับรองหรือทอกเพลงบอก  และการจัดทํา

คูมือมาตรฐานการถายทอดศิลปะการรํามโนราห และการถายทอดศิลปะการรํามโนราหแกคนรุนใหม ตลอดจนชาวตางชาติท่ี

สนใจอยากเรียนรูและฝกรํามโนราหใหไดสวยงามและถูกตองตามหลักทารํามโนราหแบบโบราณท่ีกําหนดไว 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
1. โครงการศูนยฝกศิลปะการแสดงพื้นบานภาคใต ประเภทการรํามโนราห 

2. คูมือเกณฑการประกวดดนตรีไทย 
 

 สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 7 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
7 ขอ 

7 ขอ 5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ 7 ขอ 5.00  

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของสถาบัน 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผน

กลยุทธ  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธในแผนยุทธศาสตร 

20 ปและแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) โดยนําผลการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณารวมกับนโยบายการพัฒนาและประเด็นมุงเนนของผายบริหาร

มหาวิทยาลัย รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงกระบวนการทบทวนเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงในคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูบริหารหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ   

เพ่ือปรับปรุงแกไขตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  

ใหสะทอนผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  

ดาวนโหลดคูมือเกณฑมาตรฐานการรํา

มโนราหฉบับปรับปรุงหลักสูตรใหม 2562 
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ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรียบรอยแลว  

สําหรับการพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงานวิสาหกิจตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยนําเสนอประมาณการรายรับ-

รายจายประจําปงบประมาณของหนวยงานและแผนประมาณการรายไดลวงหนา 3 ป ใหทางมหาวิทยาลัย

ทราบในแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ของหนวยงาน  ตลอดจนมีการ

ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนดานการลงทุนรวมกับภาคเอกชนและสรางรายไดเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัยโดยศูนย

บริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผานคณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนใน

โครงการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสรางรายรับใหกับมหาวิทยาลัยในระยะยาวสําหรับโครงการรวมทุนท่ีมีอายุ

สัญญา 30 ป ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีแผนในการจัดทําโครงการรวมทุน จํานวน 7 โครงการ โดยแบงเปน

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการรวมทุนโซลารฟารม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรอลงนามในสัญญา (2) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชย

ดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงไดเอกชนท่ีผานการคัดเลือกเรียบรอยแลวและอยูระหวางการรายงานผล

การคัดเลือกใหคณะกรรมการการเงินและทรรัพยสินเห็นชอบ และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจัดทําสัญญาตามข้ันตอนตอไป (3) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรทางการแพทย

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงไดเอกชนท่ีผานการคัดเลือกเรียบรอยแลวและอยู

ระหวางการรายงานผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการการเงินและทรรัพยสินเห็นชอบ และนําเขาพิจารณาใน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจัดทําสัญญาตามข้ันตอนตอไป และโครงการใหมในปงบประมาณ 

2562 จํานวน 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการรวมทุนรานอาหารริมน้ํา ณ สวนวลัยลักษณ ซ่ึงไดเอกชนท่ีผาน

การคัดเลือกเรียบรอยแลวและอยูระหวางการรายงานผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการการเงินและทรรัพยสิน

เห็นชอบ และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจัดทําสัญญาตามข้ันตอนตอไป 

(2) โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาแพทยพยาบาลดานหลังโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป (3) โครงการรวมทุน WU Community 

Center อยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป (4) โครงการรวมทุนโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

อยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป นอกจากนี้ ยังมีการสรางรายไดจากพ้ืนท่ีเชาในการให

ผูประกอบการเปดใหบริการรานคาและบริการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมรายไดอีกชองทางหนึ่งใหกับ

มหาวิทยาลัย ผานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินการใชประโยชนในท่ีดินและพ้ืนท่ีอาคาร ท้ังนี้ ในการพัฒนา

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 150 

 

 



ไปสูแผนปฏิบัติการประจําป สวนแผนงานและยุทธศาสตรไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทําแผน

งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแกทุกหนวยงาน

ภายในทราบ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือใหการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายผลสําเร็จ ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรม  

DPL สัญจร เพ่ือเขาพบและชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ

ประจําป  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  รวมท้ังการประชุมติดตามการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท้ังในสวนตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวนหรือตามคํารับรอง

ของผูบริหารท่ีทําขอตกลงกับฝายบริหารมหาวิทยาลัยทราบตามกรอบเวลาท่ีกําหนด การประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนอีกดวย                                                                                                                                 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

4. แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

5. แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

6. งานนําเสนอการประชุมชี้แจงเร่ืองนโยบายการจัดทาํแผนงบประมาณประจําป 2562 

7. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณในการประชุม คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 9 กมุภาพันธ 2562 

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสินการใชประโยชนในที่ดินและพื้นที่อาคาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 2/2561 เมื่อ    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสินการใชประโยชนในที่ดินและพื้นที่อาคาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 3/2561 เมื่อ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2561 

11.รายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14  

กุมภาพันธ 2562 

12.รายงานการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป คร้ังที่ 4/2561  และคร้ังที่ 1/2562  

13.ตารางกําหนดการการเขาพบหนวยงานตางๆ ภายใตกจิกรรม DPL สัญจร 

 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 

สวนแผนงานและยุทธศาสตรไดสนับสนุนขอมูลดานตนทุนการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร รวมท้ัง

การวิเคราะหจุดคุมทุนของบัณฑิตในแตละหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรไดนําขอมูลทางการเงินในสวนนี้ไปใชใน

การวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 151 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1gSEJQT0WtmGWxUsBv9vGD-UOHXFl5tOu
https://drive.google.com/open?id=1RJNvGSHeCJtTj5t8ahGRhC1VukPrD4VM
https://drive.google.com/open?id=1wjylWHyUZaVzpedZccUKrVRxcHPQLkH7
https://drive.google.com/open?id=1CNUr4J8jhSmu2rk5SZp0-D0VziDt-Xt2
https://drive.google.com/open?id=1NtX9VyWKNNp7MXGpSR10iC0r65yMzGCZ
https://drive.google.com/open?id=1HKu4IZ56lvVSQ20mxxWNWFBbWCjTaNv6
https://drive.google.com/open?id=1ygHo-7z-l_JiSSnq1Tp2N1VLicqcLryV
https://drive.google.com/open?id=1hEmxgKS25xmXCpgzNORdfqlZHj3pIxRp
https://drive.google.com/open?id=1hEmxgKS25xmXCpgzNORdfqlZHj3pIxRp
https://drive.google.com/open?id=1ax0_7LLXYF3ZFKUwt6mrggjCZmb038LF
https://drive.google.com/open?id=1ax0_7LLXYF3ZFKUwt6mrggjCZmb038LF
https://drive.google.com/open?id=1N_5KIXv9LWPh9xcL3Dz8QdO_rajb2qnM
https://drive.google.com/open?id=10ZBkjADQiSeynJeHhRoDxzw-2HgCYbbo
https://drive.google.com/open?id=1bVPHb0kSDJy7K24De5D6A_fl4MJmSK_e


รวมท้ังสรางโอกาสในการแขงขัน ท้ังนี้ ในสวนการคํานวณตนทุนการผลิตบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 2561 

ไดมีการพัฒนาวิธีการคํานวณตนทุนควบคูกับโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน 

โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ (MIS) ระบบบัญชีตนทุน (FI-CO) โดยไดมีการจําแนกคาใชจายท่ี

สามารถจําแนกลงสํานักวิชาไดอยางละเอียดข้ึน อาทิเชน คาไฟฟา คาน้ํามัน เปนตน ในสวนการคํานวณตน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกสํานักวิชา ประจําปงบประมาณ 2561  สรุปผลไดดังนี ้

 

 

 

สํานักวิชา 

ตนทุนรวม 

(Total Cost : TC) 

รายรับรวม 

(Total 

Revenue : TR) 
จํานวน 

นักศึกษา 

หัวจริง 

จํานวน 

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุมทุน 

เปรียบเทียบ 

นักศึกษา 

หัวจริงกับ

นักศึกษา 

ณ จุดคุมทุน 

ตนทุน 

คงท่ีรวม 

(TFC) 

ตนทุน 

ผันแปร 

เฉล่ีย (AVC) 

คาลงทะเบียน 

ตอปตอราย 

 

สํานักวิชารัฐศาสตรและ 

นิติศาสตร 
11,813,685.23 1,003,441.25 34,800 885 335 149 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 33,228,132.89 
 

2,279,044.89 31,600 1,191 493 141 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 27,128,349.15 1,895,903.87 46,200 980 527 86 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 17,804,869.90 1,140,165.41 54,900 450 342 32 

สํานักวิชาการจัดการ 39,037,405.63 
 

2,897,461.79 
32,000 

- 44,000 
1,254 

 

955 
 

31 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 30,280,399.95 1,779,458.81 37,600 793 660 20 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

และทรัพยากร 
45,874,428.93 1,232,839.80 40,600 878 826 6 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 32,421,862.40 
 

2,441,147.55 83,000 396 386 2 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร 38,645,384.58 1,323,607.44 46,700 805 838 -4 

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ 
16,574,900.39 1,691,289.79 64,800 204 214 -12 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 3,331,335.96 281,975.77 40,200 72 87 -17 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 22,864,397.25 331,965.92 40,200 259 720 -64 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 72,378,338.68 1,966,691.15 93,500 289 835 -65 

 

มหาวิทยาลัยยังไดออกระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยข้ึน เพ่ือ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีไดมอบ

นโยบายในการดําเนินงานกองทุนเพ่ือพัฒนาหนวยงานของสํานักวิชา เก่ียวกับวัตถุประสงคของการใช

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 152 

 

 



เงินกองทุนใหดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมท่ีเนนเก่ียวกับการรับนักศึกษา 2) กิจกรรมท่ี

สรางความโดดเดนของหลักสูตร/สํานักวิชา และ 3) กิจกรรมทางวิชาการของสํานักวิชา เชน การประชุม

วิชาการ การแขงขันทางวิชาการของนักศึกษา เปนตน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจทุกไตรมาส ซ่ึงจากการ

ติดตามผลการดําเนินงาน  ทําใหมีการปรับแผนการดําเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจในกรณีท่ีมีรายไดไม

เปนไปตามแผน อาทิ โครงการวิสาหกิจของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 

วิทยาลัยนานาชาติ เปนตน ซ่ึงจะชวยควบคุมรายจายของหนวยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยไมใหสูงกวา

รายไดมากนัก 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง   

 1)  รายงานการวิเคราะหตนทุนการผลิตบัณฑิต และความคุมคาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การจัดสรรเงินกองทุนสํานักวิชา พ.ศ.2561 

 3) รายงานผลรับ ผลจาย หนวยงานวิสาหกิจ และหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ ประจําไตรมาส 1 และ2 

 4) รายงานการปรับแผนงบประมาณ หนวยงานวิสาหกิจและหลักสูตรพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ในรอบปการศึกษา 2561 (กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ได

ดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการการดําเนินงาน ตามคูมือการบริหารความ

เสี่ยง (เอกสารประกอบ 3.1)  โดยมีเปาหมายเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย และ

มีแผนบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือแนวทางในการดําเนินการ ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยง เปนผลจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ตามความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณความเสี่ยง ใน 2 

ลักษณะ คือ  

 1) ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต ซ่ึงเปนแผน

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได จากภัยธรรมชาติ 

เหตุการณทางสังคมการใชความรุนแรง และจากการขัดของของเทคโนโลยี ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 แผน ไดแก  (1) แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย (2) แผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย (3) แผนบริหารจัดการเหตุการณเหตุการณกอการรายหรือกอความไมสงบ และ(4) แผนรับมือ

สถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม เอกสารประกอบ 3.8  

 จากการดําเนินการตามแผนดังกลาว ทําใหระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม 

โดยกรณีท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย ทําใหในชวงท่ีพายุโซนรอนปา

บึกพัดผานจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี  3 – 5 มกราคม 2562 มีพายุ ลมแรง ฝนตกหนัก มีปริมาณฝน
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มากกวา 300 มิลลิเมตร ทําใหหลายพ้ืนท่ีประสบกับสภาวะบานเรือนพังเสียหายจากลม และน้ําทวมขัง ซ่ึงจาก

การดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัยท่ีกําหนดข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัยรอดพนจากสภาวะน้ําทวม

ดังกลาวได  ซ่ึงนอกจากมหาวิทยาลัยจะไมไดรับความเสียหายแลว ยังเปนโอกาสท่ีทําใหมหาวิทยาลัยได

ชวยเหลือประชาชนในจังหวัดอยางเต็มท่ีอีกดวย  ในชวงฝนตกหนักนี้ผูรับผิดชอบท่ีไดเฝาระวังตรวจสอบพ้ืนท่ี

และปริมาณฝนและไดดําเนินการสูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมถึงดําเนินการ

พรองน้ํา โดยการขุดแหลงน้ํา คูคลอง ใหรับปริมาณน้ําไดมากข้ึน ทําใหน้ําระบายอยางรวดเร็ว ไมเกิดการทวม

ขัง และมีการกระจายขาวสารและรับการแจงเหตุในหลายชองทาง ท้ังทางไลน ทางอินทราเนต และระบบ

โทรศัพทสายดวน ตามแผนท่ีกําหนดไว  นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งศูนยอพยพท่ีศูนยกีฬาและนันทนาการ 

เพ่ือใหชาวบานไดพักพิง และไดรับการจัดตั้งเปนครัวพระราชทานซ่ึงสามารถรองรับผูอพยพไดกวา 1,500 คน  

 2) ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ป 2561 เปนแผนบริหารความ

เสี่ยงตามระบบปกติท่ีสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ แบงการ

วิเคราะหออกเปน 4 ดาน ตามระบบ COSO ERM ไดแก (1) ดานกลยุทธ (Strategic Risk) (2) ดานการ

ดําเนินงาน (Operation Risk) (3) ดานการเงิน (Financial Risk) (4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 

ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) ซ่ึงในปงบประมาณ 2560 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 

 (1) ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ประกอบดวย S1 รับนักศึกษาไมไดตามเปาหมายในเชิง

ปริมาณ S2 รับนักศึกษาไมไดตามเปาหมายในเชิงคุณภาพ S3 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไมเปนท่ีรูจัก รับรู 

 (2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ประกอบดวย 

O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไมไดตามเปาหมาย/แผนงาน O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากร

สายปฏิบัติการ ไมไดตามเปาหมาย/แผนงาน O3 บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติดานคุณภาพไมเอ้ือตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติดานคุณภาพไมเอ้ือตอการพัฒนา

มหาวิทยาลยัในระยะยาว 

(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)F1 การบริหารจัดการการเงินเพ่ือใหเกิดความ

ม่ันคงความเสี่ยง 

 (4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk)  

C1 การบริหารกฎระเบียบใหเกิดความโปรงใส 

 ท้ังนี้ ในปนี้ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเขากับมาตรฐาน

การบริหารความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
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มาตรฐาน ส่ิงท่ีดําเนินการ 

1. หนวยงานของรัฐตองจัด

ใหมีการบริหารจัดการความ

เส่ียง เพ่ื อใหความเชื่ อมั่ น

อยางสมเหตุสมผลแก  ผู มี

สวนไดเสียของหนวยงานวา

ห น ว ย งาน ได ดํ า เนิ น การ

บริหาร จัดการความ เส่ี ยง

อยางเหมาะสม 

 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดวางระบบการบริหารความเส่ียงในรูปแบบคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบดวย  

             1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมี อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนาสวนแผนงาน

และยุทธศาสตร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูอํานวยการศูนยบริหาร

ทรัพยสิน เปนกรรมการ 

              2) คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความส่ียงฯ ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 7 ทาน เปนประธานกรรมการและ

คณะกรรมการ 

     ซ่ึงในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยไดประยุกตใชระบบ COSO ERM ในการบริหารความเส่ียง 

โดยแบงการวิเคราะหความเส่ียงเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ 2) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 3) ความเส่ียงดานการเงิน 4) ความเส่ียงดาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ  

    นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในสถานการณฉุกเฉิน ประกอบดวย  

1) แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย 2) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ

วินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด 4) แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

    และไดมีการสํารวจความเส่ียงจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทําการระบุความเส่ียง

เพ่ิมเติมระหวางป การประเมินความเส่ียง และการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงเปนประจํา ปละ 1 ครั้ง 

ซ่ึงมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแลการ

บริหารความเส่ียงทุก 2 เดือน 

2. ฝายบริหารของหนวยงาน

ข อ ง รั ฐ ต อ ง จั ด ใ ห มี

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอ

การบริหารจัดการความเส่ียง

ภายในองค กร อย างน อย

ประกอบดวย การมอบหมาย

ผูรับผิดชอบเรื่องการบริหาร

จัดการความเส่ียงการกําหนด

วัฒนธรรมของหนวยงานของ

รั ฐ ท่ี ส ง เส ริ ม ก ารบ ริ ห า ร

จัดการความเส่ียง รวมถึงการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ

หรือผูรับผิดชอบงาน ดานการบริหารความเส่ียง โดยทําหนาท่ีบริหารความเส่ียงภายในหนวยงานและ

รายงานผลการดําเนิน ตอสวนแผนงานและยุทธศาสตรซ่ึงมีเจาหนารับผิดชอบในงานดานการบริหารความ

เส่ียง ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล จากหนวยงานตางๆ เพ่ือบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยใหอยูสภาวะปกติ และมีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาท่ีสอบทานการบริหารความเส่ียงอีก

ครั้งหน่ึง กอนการรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ คณะกรรมบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับ

ดูแลบริหารความเส่ียง และสภามหาวิทยาลัย 

   นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงกับ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความตระหนักถึงการ

บริหารความเส่ียง และการรับมือกับความเส่ียงเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

3. หนวยงานของรัฐตองมี

การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ

ใชในการบริหารจัดการความ

เส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการ

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง โดยคํานึงถึงเปาหมายการ

ดําเนินงาน ความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกร และการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย ท่ีมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย        

    ท้ังน้ี จะมีการขออนุมัติในหลักการตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทบทวนการกําหนด

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 155 

 

 



มาตรฐาน ส่ิงท่ีดําเนินการ 

ส่ือสารการบริหารจัดการ

ความเส่ียงของวัตถุประสงค

ด าน ต างๆ  ต อ บุ คลากร ท่ี

เก่ียวของ 

 

วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียงใหมีความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

4. การบริหารจัดการความ

เส่ียงตองดําเนินการในทุก

ระดับของหนวยงานของรัฐ 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเส่ียงในทุกหนวยงาน ประกอบดวย 13 สํานักวิชา 4 วิทยาลัย และ

หนวยงานสนับสนุนจํานวน 33 หนวยงาน รวมท้ังหมด 50 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ท่ีมีการ

ดําเนินการดานการบริหารความเส่ียง 

5. การบริหารจัดการความ

เ ส่ี ย ง  อ ย า ง น อ ย ต อ ง

ประกอบดวย การระบุความ

เส่ียง การประเมินความเส่ียง 

และการตอบสนองความเส่ียง 

 

 

   การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย โดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรไดมีการสํารวจความเส่ียงจาก

ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปละ 2 ครั้ง เพ่ือรวบรวมขอมูลปจจัยเส่ียงท่ีหนวยงานเสมอมา นําไป

วิเคราะหและระบุความเส่ียง กอนประเมินความเส่ียง เพ่ือทบทวนแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

ใหสามารถตอบสนองตอความเส่ียงในดานตางๆ และสามารถบริหารจัดการกับความเส่ียงน้ันใหอยูใน

สภาวะท่ียอมรับไดหรือสภาวะปกติ 

   ท้ังน้ี ในการดําเนินงานแตละขั้นตอนจะมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง ทุกขั้นตอนอยางตอเน่ือง 

6 . หน วย งาน ของรั ฐต อ ง

จัด ทํ าแผนบริห าร จัดการ

ความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง

และตองมีการส่ือสารแผน

บริหารจัดการความเส่ียงกับ

ผูเก่ียวของทุกฝาย 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกป และมีการเผยแพรแผน

บริหารความเส่ียง ผานเว็บไซต ระบบบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(https://risk.wu.ac.th/) 

7. หนวยงานของภาครัฐตอง

มีการติดตามประเมินผลการ

บริหารจัดการความเส่ียงและ

ท บ ท วน แ ผ น การบ ริห า ร

จั ด ก า รค ว าม เส่ี ย งอ ย า ง

สม่ําเสมอ 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงปละ 2 ครั้ง โดยมีการ

รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง

อยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีการทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกป 

8. หนวยงานของรัฐตองมี

ก า ร ร าย งาน ก ารบ ริ ห า ร

จั ด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง

หนวยงานตอผูเก่ียวของ 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ได มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียงเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุก 2 

เดือน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ สภามหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง รวมถึงรายงานผลตอสํานัก

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (สํานักงาน ป.ป.ช.) ปละ 1 ครั้ง อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป     

9. หนวยงานของรัฐสามารถ

พิจารณานําเครื่องมือการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม

มาประยุกตใชกับหนวยงาน 

  มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ   ได นํ าระบบการบริหารความเส่ีย งระดับองคกร (Enterprise Risk 

Management) หรือ  COSO ERM มาประยุกต ใช ในการบริหารความเส่ียงกับมหาวิทยาลัย ผ าน

กระบวนการท่ีบุคลากรท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความเส่ียงดังกลาว ใหอยูในระดับท่ี
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มาตรฐาน ส่ิงท่ีดําเนินการ 

เพ่ื อ ให การบริหารจัดการ

ความเส่ียงของหนวยงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

เหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุในวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และพันธ

กิจขององคกร 

   การบริหารความเส่ียงตามระบบ COSO ประกอบดวย 8 องคประกอบ ครอบคลุมแนวทางการกําหนด

นโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเส่ียง ดังน้ี 

1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (InternalEnvironment) 2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective 

Setting) 3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

5) ก ารตอบสนองความ เส่ี ย ง (Risk Response) 6 ) กิ จก รรมก ารควบ คุม  (Control Activities)  

7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 8) การติดตามประเมินผล 

(Monitoring)    ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงขององคกร 2 แผนงาน เพ่ือ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยใหอยูในระดับปกติหรือระดับท่ียอมรับได ประกอบดวย 

1. แผนบริหารความเส่ียงตามระบบปกติ  

เปนแผนบริหารความเส่ียง ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามเหตุการณปกติ โดย

แบงการวิเคราะหออกเปน 4 ดาน ไดแก  

 1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

เปนความเส่ียงเกี่ยวของกับแผนกลยุทธ แผนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณทางสังคมของ

มหาวิทยาลัย ท่ีความเส่ียงน้ันอาจจะสงผลกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกรหรือการ

เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

      2) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 

(Operation Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน กระบวนการการทํางาน เทคโนโลยี บุคลากร 

การพัสดุ การจัดหาและการใชประโยชนทรัพยสิน รวมถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

การจัดการขอมูล ท่ีความเส่ียงน้ันอาจจะสงผลกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกรหรือ

การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

        3) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับระบบทางการเงิน 

งบประมาณ การลงทุน การกูยืม การจัดการทางการเงิน ท่ีความเส่ียงน้ันอาจจะสงผลกระทบตอความ

ตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

       4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) 

เปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับ กฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบภายใน ท่ีความเส่ียงน้ันอาจจะสงผลกระทบ

ตอความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2. แผนบริหารความเส่ียงในสถานการณฉุกเฉิน 

เปนแผนเพ่ือตอบสนองเหตุการณท่ีเรงดวน หรือ เหตุการณในเชิงภัยพิบัติท่ีตองการการเตรียมความพรอม

และการรับมือหากสถานการณตางๆ ซ่ึงกําหนดเปนกระบวนการวิธีการในการรับมือ จํานวน 4 แผนงาน 

ไดแก 1) แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย  2) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ

วินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด 4) แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยลักษณไดปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ ของ

กรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
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 หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

 ดวยพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหาร

จัดการความเสีย่ง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑปฏิบัตกิารบริหารจัดการความ

เสี่ยง เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี  

 ขอ 1 ในหลักเกณฑน้ี  

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  

  (1) สวนราชการ 

  (2) รัฐวิสาหกิจ  

  (3) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ 

องคกรอัยการ 

  (4) องคการมหาชน  

  (5) ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิตบุิคคล 

  (6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (7) หนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคล หรือคณะบุคคล ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับ   

บัญชาของหนวยงานของรัฐ 

  “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ 

  “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานของรัฐ 

  “ผูรับผิดชอบ” หมายความวา คณะบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ  

  “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและ

สงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมถึงเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ 

  “ความเสี่ยง” หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 

หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเส่ียง 

โดยใชมาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับ

หนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการความเส่ียง 

 

 

             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการบริหารความเส่ียงโดยประยุกตใช

ระบบ COSO ERM มาใชในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได และสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานการบริหารจัดการความ เส่ีย งสําหรับหน วยงานของรัฐ ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับ

องคกรของรัฐ 

ขอ 3 ใหหนวยงานของรัฐตามขอ 1 (1) และ (3) -(7) ถือ

ปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ความเส่ียงอื่นมาประยุกตใชกับหนวยงาน และหนวยงานของ

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดนําระบบ COSO ERM มาประยุกตใชในการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการจัดทําแผนบริหารเส่ียงจํานวน 

2 แผน คือ 
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หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

รัฐตามขอ 1 (2) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

และคูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจกําหนด 

 

1. แผนบริหารความเส่ียงตามระบบปกต ิ

ครอบคลุมการดําเนินงาน 4 ดานคือ  

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ  

2) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน  

3) ความเส่ียงดานการเงิน  

4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ  

2.แผนบริหารความเส่ียงในสถานการณฉุกเฉิน 

ประกอบดวย  

1) แผนปองกนัอุทกภัยและวาตภัย  

2) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย  

3) แผนบริหารจัดการเหตุการณวินาศกรรม การกอความไมสงบ เหตุระเบิด  

4) แผนรับมือสถานการณฉุกเฉนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐ จัดให มีผู รับผิดชอบซึ่ งตอง

ประกอบดวยฝายบริหาร และบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารความเส่ียงของ

หนวยงานของรัฐดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการความ

เส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ ไมควรเปนผูตรวจสอบ

ภายในของหนวยงานของรัฐ 

 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดวางระบบการบริหารความเส่ียงในรูปแบบ

คณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบดวย  

       1) คณ ะกรรมการบริหารความ เส่ี ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ซ่ึงมี อธิการบดี เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนาสวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

และผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน เปนกรรมการ 

        2) คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความส่ียง ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับ

ดูแลการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเปนประธานกรรมการและคณะกรรมการ 

 

ขอ 5 ผูรับผิดชอบมีหนาท่ี ดังนี้  

(1) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 

(3) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกําหนดใหมีบุคลากรและคณะบุคคลทําหนาท่ี

ในการบริหารความเส่ียงในดานตางๆ ดังน้ี 

(1) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  

สวนแผนงานและยุทธศาสตร  

(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 

หน วย งาน ท่ี รับ ผิดชอบ  : 1 ) คณ ะกรรมการบริห ารความ เส่ี ย ง 2 ) 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง 3) สภามหาวิทยาลัย และ  

4) หนวยตรวจสอบภายใน 

(3) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ : สวนแผนงานและยุทธศาสตร  

(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ : 1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2) คณะกรรมการกํากับดูแล

การบริหารความเส่ียง และ 3) สภามหาวิทยาลัย 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 159 

 

 



หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ขอ 6 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเปนประจํา

ทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดวัตถุประคงคของแผนบริหารความเส่ียงท่ี

สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสู

เปาหมาย โดยมีการเช่ือมโยงกับ Risk Map  

ขอ 7 ใหหัวหนาหนวยงานและผูกํากับดูแลแลวแตกรณี กํากับ

ดูแลฝายบริหารความเส่ียง และบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีการ

บริหารความเส่ียงใหเปนไปตามแผนการบริหารจัดการความ

เส่ียงท่ีกําหนดไว 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในทุก

หนวยงานและมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมี อธิการบดี เปนประธาน

กรรมการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา เปน

กรรมการและเลขานุการ หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูอํานวยการศูนยบริหาร

ทรัพยสิน เปนกรรมการ และมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความส่ียงฯ  

ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวน 7 ทาน เปนประธานกรรมการและคณะกรรมการ 

ขอ 8 ใหฝายบริหารและผูรับผิดชอบตองจัดใหมีการติดตาม

ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง โดยติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเปน

รายครั้งหรือใช ท้ั งสองวิธีรวมกัน กรณีพบขอบกพรองท่ี มี

สาระสําคัญใหรายงานทันที 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดใหมีติดตามผลการดําเนินงานการ

บริหารความเส่ียงเปนประจําทุก 2 เดือน ซ่ึงมีการรายงานผลการติดตามการ

ดําเนินงานตอ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแล

การบริหารความเส่ียง อยางตอเน่ือง 

     และถาหากมีขอบกพรองในการบริหารความเส่ียง สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตรจะรายงานตอประธานกรรมการบริหารความเส่ียงในทันที เพ่ือให

สามารถรับมือกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

ขอ 9 ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการ

บริหารความเส่ียงและเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูกํากับ

ดูแลแลวแตกรณี พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการจัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยปละ 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

ความเส่ียง ตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมี อธิการบดีเปนประธาน

กรรมการ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลการ

บริหารความเส่ียงเปนประจําทุก 2 เดือน 

ขอ 10 หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูกับกําดูแลแลวแตกรณี 

สามารถกําหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานการ

บริหารจัดการความเส่ียง 

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารความ

เส่ี ย งภ าย ในห น วย งาน  และกํ าห นด ให มี ก ารราย งานผลต อ คณ ะ

กรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยป 2 ครั้ง 

 

ขอ 11 กรณีกรมบัญชีกลางขอใหหนวยงานของรัฐ ตามขอ 

1(1) และขอ (3)-(7) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจขอใหหนวยงาน ตามขอ 1(2) จัดสงรายงาน

แผนการบริหารความเส่ียง ตามขอ 6 และรายงานผลการ

บริหารจัดการความเส่ียง ตามขอ 9 หรือขอมูลอื่นๆ เพ่ิมเติม

เก่ียวกับกระบวนการการบริหารความเส่ียง ใหหนวยงานของ

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีความพรอมท่ีจะจัดสงรายงานแผนการบริหาร

จั ด ก า รค ว าม เ ส่ี ย งป  2 5 6 2  ต อ ก รม บั ญ ชี ก ล า ง  แ ล ะ สํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 160 

 

 



หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

รัฐดังกลาวดําเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ี

กรมบัญชีกลาง หรือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจกําหนด 

ขอ 12 กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐได 

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงได

ตามหลักเกณฑการปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

ไดครอบคลุมทุกหลักเกณฑการปฏิบัติ 

ขอ 13 หนวยงานของรัฐท่ีไดดําเนินการหรืออยูระหวางการ

บริหารความเส่ียงใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และ

ให ถือปฏิ บั ติต ามหลักเกณ ฑ การบริหารฉบับนี้ ใน รอบ

ระยะเวลาปญชีถัดไป สําหรับหนวยงานท่ียังไมไดดําเนินการ

บริหารความเส่ียงใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารความ

เส่ียงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะดําเนินงานการบริหารความเส่ียงขององคกร ตาม

หลักปฏิบัติของกรมบัญชีกลางอยางตอเน่ือง จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปถัดไป 

 

จากการดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว ทําใหความเสี่ยงของแตละ

ประเด็นมีระดบัความเสี่ยงท่ีลดลงจากเดิมในหลายกรณี ดังมีรายละเอียดการรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ

ปงบประมาณ 2561 ตามเอกสารประกอบ 3.3 และไดมีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง อยางตอเน่ืองในป 2562 ดังเอกสาร

ประกอบ 3.4 แผนบริหารความเสี่ยง ป 2562 ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ืองทําใหประเด็นความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยสวนใหญ มีระดับความเสี่ยงท่ีลดลงอยางตอเน่ือง เมื่อเทียบในป 2560 , 2561 และ 2562 รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบ 3.5 

 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

3.1) คูมือการบริหารความเส่ียง 

3.2) แผนบริหารความเส่ียง ป 2561 

3.3) รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง รอบปงบประมาณ 2561 

3.4) แผนบริหารความเส่ียง ป 2562 

3.5) สรุปขอมูลการวิเคราะหประเมินความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปรียบเทียบตนปงบประมาณ 2562, 2561 และ 2560 

3.6) มาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐของกรมบัญชีกลาง 

3.7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 2/2562  

    3.8) การบริหารงานความเส่ียงตามแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน 

 

 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุงเนนการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล” โดย

ในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 161 
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ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได

กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

รัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก รวมท้ัง

มีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ และมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดย

ในปการศึกษษ 2561 สรุปผลการดําเนินงานตามหลัก 10 ประการ ไดดังนี้ 

ขอ 1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิด

ผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ไดแก 

 1.1  มหาวิทยาลัยใชระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมี

ความรวดเร็วโดยเฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายในการเรงรัดการจัดซ้ือจัดหาให

หนวยงานดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2 และใหทุกหนวยงานตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทุกแหลงงบประมาณ รวมถึงใหวางแผนการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน หากมี

งบประมาณคงเหลือใหสงคืนมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจากการปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางตอเนื่อง สงผลใหปงบประมาณ 2561 และ 2562 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดหาได

แลวเสร็จรอยละ 100  

1.2  ปรับปรุงระบบการจางเหมาบริการ ไดแก ระบบยานพาหนะ พัฒนาระบบการขอ

ใชรถ  e-Car Walailak University เพ่ือใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วท้ังผูขอใชบริการและผูใหบริการ ลด

การทํางานท่ีซํ้าซอนและทันตอการดําเนินกิจกรรม   ตาง ๆ บริหารจัดการดานการใหบริการเชารถสาธารณะ

ทดแทนรถท่ีใหบริการไมเพียงพอ และชวยลดตนทุนการเชาเหมาบริการรถสาธารณะ  และปรับปรุงระบบรกัษา

ความสะอาด  ระบบจางซอมเครื่องปรับอากาศ  ระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System) ท้ังอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล   

1.3  จัดตั้งศูนยบริหารทรัพยสินเพ่ือดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยสินและโครงการ

ตาง ๆ เพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย เชน บริหารจัดการโรงอาหาร สงเสริมการตลาดและการใหบริการของ

ศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ และการใหบริการดานสถานท่ีและท่ีพักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม

ผานงานหอพักและเรือนวลัย เปนตน  รวมท้ังสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยใน 4 โครงการ 

ไดแก (1) โครงการรวมทุนพ้ืนท่ีพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (2) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากร

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 162 
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ทางการแพทย โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (3) โครงการรวมทุนโซลาฟารม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (4) โครงการออกแบบผังแมบทโซนพ้ืนท่ีธุรกิจศูนยการแพทยฯ ซ่ีงเปนสวนหนึ่งของ

โครงการ WU Complex  

1.4  สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือนําไปสูการเปน Paperless Office ทําใหลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และลดภาระคาใชจาย โดยไดพัฒนาระบบ e-Payment ระบบสวัสดิการออนไลน e-Meeting ระบบติดตาม

งานของผูบริหาร ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office พัฒนาระบบบริหารงบประมาณออนไลน  พัฒนา

และเริ่มใชระบบ E-Signature ระบบการลงลายมือชื่ออิเลกทรอนิกส 

ขอ 2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายกํากับติดตามงานใหบรรลุผล

ตามเปาหมายอยางเครงครัด โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน

อยางตอเนื่องผานกระบวนการหลากหลาย ไดแก 

   2.1 พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย

คุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีควบคุม กํากับ

ติดตามการดําเนินงานท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามระบบกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พรอมจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเพ่ือพัฒนาการ

ดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

2.2 แตงตั้ งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 เพ่ือทําหนาท่ีสรุปรวบรวมขอมูลและ

เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับ

หลักสูตรและสํานักวิชาในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนไปดวยความเรียบรอย 

โดยคณะกรรมการชุดนี้ ทําหนานี้ ตรวจประเมินการดําเนินงานของสถาบันตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ศึกษาและวิเคราะห

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 และเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร และเพ่ือรองรับ

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 163 

 

 



ระบบการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรท้ังระบบ ตลอดจนปรับปรุงกลไกการบริหารและ

พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective)  

ขอ 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนสูการเปนองคกร

สมรรถนะสูง “High performance Organization” เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ มีการ

บริหารจัดการท่ีรวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการ ไดแก การประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การประเมินความคิดเห็นบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการดานการบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใหผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานระบบ

ประเมินออนไลน แลวนําขอมูลไปใชประกอบการประเมินหนวยงานดวย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินความเสี่ยงและนําปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มาบริหาร

จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

ขอ 4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability)   มหาวิทยาลัยจัดกลไก

และระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน และกําหนดภารกิจ/

ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผูบริหารทุกระดับ และกําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานประจําป จัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติงานท่ีมีการเสนอแผนงานตั้งแตตนปประเมิน มีการติดตามความกาวหนาของภารกิจตาม

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานในท่ีประชุมบริหารประจําเดือน 

และจัดใหมีระบบการทําขอตกลงผลงานกอนการปฏิบัติงานระดับบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคลปละ 1 ครั้ง รวมท้ังมีการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป    

 ท้ังนี้  ความรับผิดชอบดานสังคมมหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะ “เปนหลักในถ่ิน” โดยสนับสนุนให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ ไปเผยแพรเพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมและชุมชน รวมท้ังมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  

ขอ 5. หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีกลไกและ

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ

ชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบปองกันการ

ทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  โดย  

5.1  ผูบริหารสูงสุดไดประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ มหาวิทยาลัยยึด

ม่ันหลักการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล การมุงสูมหาวิทยาลัยสีขาว โดยไดสื่อสาร
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การประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ชุมชนรายรอบและผูมีสวน

ไดสวนเสียรับรูผานชองทางสื่อตางๆ      

5.2  มหาวิทยาลัยประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติท้ัง 6 ดาน ไดแก (1) ดานความโปรงใส (2) ดานความพรอมรับ

ผิด (3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร (5) ดาน

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน อันเปนการประกาศเจตจํานงในการ

ปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สรางความตระหนักรูคานิยมในการตอตานการ

ทุจริตคอรัปชั่น และกอใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัย โดยใน

ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึง

ไดรับผลการประเมินตามคะแนนดัชนีดานความโปรงใสในภาพรวมเทากับ 78.16 คะแนน และในปงบประมาณ 

2561 ไดรับผลประเมินรอยละ 81.34 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน ในระดับสูงมาก 

5.3 มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยการดําเนินงานตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 10 หลัก 

5.4  มีการประชาสัมพันธสื่อสารภาพลักษณองคกรผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือให

กลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ทุกเพศ ทุกวัย ไดรับรู

และรูจักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมากข้ึน โดยดําเนินการเผยแพรกิจกรรม/ขาวสาร ผาน social media/สื่ออิ

เลกทรอนิกส เชน Facebook รายการ @walailak Walailak Channel   จัดแถลงขาวกิจกรรมสําคัญ จัดทํา

จดหมายขาว“สารวลัยลักษณ” รายการโทรทัศน “บายนี้มีคําตอบ” รายการ “เชานี้ท่ีเมืองนคร” เปนตน 

ท้ั งนี้   มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ เรื่องการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส  

ตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 

สามารถตรวจสอบการดําเนินของมหาวิทยาลัยตามนโยบายท่ีประกาศใหไว  เพ่ือยกระดับไปสูการมีสวนรวมในการ

ประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ  รวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส 

ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       

ขอ 6. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร

และการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  และสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของไดรับรูผานชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก  (e-office)  ระบบเว็บไซดของ

มหาวิทยาลัย (Internet /Intranet ) ระบบโทรศัพท/โทรสาร เปนตน รวมท้ังปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยเฉพาะในป 2560-

2562 มีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวนมากกวา 70 เรื่อง เชน ประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2562  ประกาศ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร

ท่ัวไป ปงบประมาณ 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจาง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ.2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 เปนตน 

นอกจากนี้ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยก็ไดยึดหลักใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและ

เปนหลักประกันความเปนธรรมแกพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย  กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณวาดวยการอุทธรณ รองทุกข และการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข พ.ศ.2558 ใหทุกคนไดยึดถึอเปนห

ลักปฏิบัติเดียวกัน 

ขอ 7. หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร

จัดการ  โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน  รวมถึงการ

ปฏิบัติตอนักเรียน  นักศึกษา ผูขาย  ผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย   รวมท้ังเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยไมมีการแบงแยกดานชายหญิง  ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ  ภาษา 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  และคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึง

บริการของมหาวิทยาลัยของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม โดยเปดโอกาสในการรับผูพิการเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  พรอมจัดพ้ืนท่ีในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหรองรับการใชบริการของผูพิการ 

ขอ 8. หลักกระจายอํานาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและกระจาย

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยมี

โครงสรางการบริหารงาน 4 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี (2) ผูบริหารวิชาการระดับหนวยงาน ไดแก คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน รองคณบดี รอง

ผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา (3) ผูบริหารระดับบริหารจัดการ ไดแก หัวหนาสวน/หนวย หัวหนาฝาย หัวหนา

งาน และ (4) พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยไดมีการกระจายและมอบอํานาจการบริหาร

ใหแกผูบริหารในระดับตางๆ ตามความเหมาะสม  เชน  การมอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุ  การเงิน   

การบริหารงานบุคคล เปนตน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติตามหลักการมอบ

อํานาจไวเปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวนหลักเกณฑการมอบอํานาจใหเหมาะสมกับสถานการณอยาง

สมํ่าเสมอ 

ขอ 9. หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากร

ทุกภาคสวน และจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีหลากหลายชองทางพรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นท้ังภายใน

และภายนอก ไดแก   
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 9.1  เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหาร  โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยจะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการซ่ึงมาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย    

จัดประชุมพิจารณาแผน รวมท้ังชี้แจงตอผูบริหารหนวยงานภายในทุกหนวยงานทราบเพ่ือใหขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และประกาศใหทุกหนวยงานทราบอยางท่ัวถึง และจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการ

ชุดตางๆ เชน การประชุมสภาวิชาการ การเสวนาคณบดี  การประชุมบริหาร การประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชา  เปนตน  เพ่ือจัดใหมีกระบวนการแสดงขอคิดเห็น  เปดชองทางการสื่อสาร  เพ่ือใหขอเสนอแนะ

และติชมเรื่องราวตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังไดพัฒนาระบบ 5ส มาใชเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของทุกหนวยงาน ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยไดจัดใหบุคลากร นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตลอดจนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ   

9.2  พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานและชุมชนภายนอก โดยเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

เพ่ือรวมกันพัฒนาให เกิดความกาวหนาท้ังดานการเรียนการสอนและการวิจัย  อีกท้ังมีการประสาน

ความสัมพันธกับผูนําชุมชนท้ังกํานัน ผูใหญบาน นายก อบต. เพ่ือใหมีความเขาใจอันดีตอกันระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยจัดประชุมพบปะระหวางอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูนําชุมชนทุก 2 เดือน 

เพ่ือเปนเวทีในการหารือเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและรับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชนราย

รอบมหาวิทยาลัย  

ขอ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality /Ethic) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางจิตสํานึกความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม รวมท้ังยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร คือ

“WALAILAK for All – วลัยลักษณเพ่ือปวงชน” ไดแก 

W - Wisdom : มุงสูปญญา 

A - Advancement : ล้ําหนาสรางสิ่งใหม  

L - Loyalty : มอบใจใหองคกร 

A - Altruism :  เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 

I - Integrity : ยืนบนฐานความซ่ือสัตย 

L - Lean : กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา 

A - Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ 

K - Knowledge : ใฝรูรอบมอบแบงปน  

ท้ังนี้   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกรักองคกรและการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับผานการสอดแทรกในกิจกรรมและการอบรม

หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม (มีการกําหนดเนื้อหาในเรื่อง
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คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร)  และการยกยองเชิดชูนักศึกษา

และบคุลากรของมหาวิทยาลัยในการทําหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เร่ืองนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2561 

4 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561  

6 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัยและการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562  

7 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการจางและการส้ินสุดสัญญา

จางของ  พนักงานตําแหนงวิชาการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 พ.ศ. 2561  

8 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2562  ฉบับลงวันที่  

29 มกราคม พ.ศ. 2562 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 

2561 ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2562 

10. คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 28 

มกราคม 2562 
 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักในการดําเนินการดานการจัดการความรูตามกรอบแนวคิดของ 

ก.พ.ร. ซ่ึงมี 4 องคประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ 1) การกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับองคการ 2) การถายทอด

ความรูท่ีจับตองไมได (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีจับตองได (Explicit Knowledge) และจัดเก็บใหเปน

ระบบ 3) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปน สรางคุณคาเพ่ิมของความรูใหใหมและทันสมัย 4) ดําเนินการ

ใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการนํายุทธศาสตรไปสูความสําเร็จ  

จากกรอบแนวคิดดานการจัดการความรูดังกลาว สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจึงไดจัดทําแผนการ

ดําเนินงานดานการจัดการความรูประจําป พ.ศ. 2562 โดยมีการประกาศแผนการดําเนินงานดังกลาวผานทาง

เว็บไซตของหนวยงานพรอมท้ังประกาศแจงแผนดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดรับรู ท้ังนี้ 

ในสวนของการกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับองคการนั้น สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดกําหนดองค

ความรูหลักของแตละหนวยงานโดยเทียบเคียงตามบทบาทหนาท่ีหลักของแตละหนวยงานท่ีสอดคลองกับ

ภารกิจหลัก  4 ดาน ของมหาวิทยาลัย คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม พรอมท้ังใหสอดรับกับภารกิจหนาท่ีของหนวยงานในการสนับสนุนภารกิจดังกลาวขางตน

ภายใตระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ของหนวยงานสนับสนุน สําหรับในดานของการถายทอดความรูท่ี

จับตองไมไดใหกลายเปนความรูท่ีจับตองไดนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูตาง ๆ ผาน

ระบบการสืบคนออนไลนเพ่ือใหชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนไดสะดวกและ

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 168 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1R0TsjE7SMxj0sM_p-L887_-opNrT23_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIsgUMs_WLL89jtzBjYlFjN08iHMb9oT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LKyKgBEs1HLQuKPlEBby4DyQ-tbqcnEE
https://drive.google.com/file/d/1tQcx7TNm5d0aOi6k0zambp1Qh9wiwjgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLiUPPxX76fD61Rx8uDoWyK0hdVWYQ_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNnjEv4j6j5zDdVsd2rkLsdd38jXRTFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNnjEv4j6j5zDdVsd2rkLsdd38jXRTFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18ISzyO6CXCop0QyT6RzToRRgiYNW4x6g
https://drive.google.com/open?id=18ISzyO6CXCop0QyT6RzToRRgiYNW4x6g
https://drive.google.com/open?id=1H1FmHvfMcPT836oILsUtyLBIzl26m2WO
https://drive.google.com/open?id=1H1FmHvfMcPT836oILsUtyLBIzl26m2WO
https://drive.google.com/open?id=1I3qs0CCVxi5o35mPK27htiOCcAiUtZFx
https://drive.google.com/open?id=1I3qs0CCVxi5o35mPK27htiOCcAiUtZFx


รวดเร็วยิ่งข้ึน อาทิ ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนระบบ Web based Application ท่ีใหบุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถคนหาและดูรายงานผูเชี่ยวชาญได โดยระบบจะแสดงขอมูลเก่ียวกับ ประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา การทําวิจัย การบริการวิชาการ และความเชี่ยวชาญพิเศษในดานตาง ๆ ฐานขอมูล

คลังความรูองคการ เปนตน สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการยกระดับและตอยอดความรูของคนในองคการ

นั้น มหาวิทยาลัยใหความสําคัญยิ่งกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของการคนในองคการผานเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีการ

ประชุมประจําเดือนของแตละหนวยงาน การประชุมของท่ีประชุมเสวนาคณบดี การประชุมผูบริหาร

มหาวิทยาลัย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายจัดการ

ความรูระหวางมหาวิทยาลัย เปนตน อีกท้ังมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายใหทุกสํานักวิชาตองมีการจัดเวที

การประชุมวิชาการเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานวิชาการของนักศึกษาและนักวิจัยท้ังภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัยในชวงกิจกรรม WALAILAK Day หรือในชวงวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ไปสูความสําเร็จในการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) แผนการจัดการความรู  

2) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ  

3) การจัดประชุมวิชาการของสํานักวิชา 

4) ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5) ระเบียบวาระการประชุมเสวนาคณบดี 

6) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 36 

7) ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ (http://expert.wu.ac.th/html) 

8) ฐานขอมูลคลังความรู (https://km.wu.ac.th/) 
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https://drive.google.com/open?id=1UhTiGust4Jtu2ehcL1DYKDhdhHKqCgCo
https://drive.google.com/open?id=1uEBan_Lb29A0CQ8uJhk9YYTxCjOylb04
https://drive.google.com/open?id=1bJtnfHJSYiuTPORaH9ta3EkRymrifLZj
https://drive.google.com/open?id=1NtLVgkYmushDbZ8Mpn4ERYGR4kNKldZC
https://drive.google.com/open?id=1F-DEr34Ggeg9FaurKS8zGgJ85QjFcw38
http://expert.wu.ac.th/html
https://km.wu.ac.th/


 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 

    มหาวิทยาลัยนํากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มาใชเปน

เครื่องมือในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของพนักงานและหนวยงานใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงในรอบปงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไดพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังการ

ประเมินพนักงานรายบุคคลและการประเมินหนวยงานใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เปนการประเมินแบบมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินแบบวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) 

กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ผลสําเรจ็งานของพนักงานและผลสําเร็จของหนวยงานใชเปนเกณฑการประเมินหนวยงาน

ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานและทิศทาง เปาหมาย แผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการผานกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง

เปาหมายมหาวิทยาลัยกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลดวย ซ่ึงวิธีปฏิบัตินั้นใหผูบังคับบัญชากํากับ

ติดตามงาน อยางใกลชิด เชน ใหพนักงานบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวันในระบบประเมินออนไลน ให

ผูบังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา และพัฒนาการทํางานตามความเหมาะสม และในสวนของเกณฑการ

ประเมินหนวยงานนั้น พิจารณาถึงผลสําเร็จของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยภารกิจหลักของ

หนวยงานและผลสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน พิจารณาถึง รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของหนวยงาน รอยละของผลสําเร็จการใชระบบ WU e-Office  รอยละการบันทึกงานประจําวันของ

พนักงาน รอยละหรือคะแนนประเมิน 5 ส  รอยละการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การประจําป  รอยละผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบริการ และรอยละการประหยัดพลังงาน เปนตน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะเปน In-house Training  โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีการเรียนรูและพัฒนาในรูปแบบตางๆ โดยจัดสรร

งบประมาณการพัฒนาศักยภาพมาไวท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจํานวน 3,000,000 บาท และ

กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในดานตางๆ ท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนไดดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตร

ตางๆ พบวา มีหนวยงานท่ีไดจัดทําขอเสนอโครงการสําหรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหกับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยจํานวน 9 หนวยงาน  49 หลักสูตร โดยมีวงเงินงบประมาณสําหรับการจัดอบรมดังกลาว 

จํานวน 2,282,300 บาท 
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1. ศูนยนวัตกรรมการเรียน

และการสอน 

 

1. โครงทางดานการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF 

   1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ UKPSF รุนท่ี 2 

   1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาส่ือการสอนดวยมัลติมีเดีย 

   1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือและแอปพลิเคชันกูเกิ้ลเพ่ือ

การศึกษา 

   1.4 การสนับสนุนการเขยีน Application UKPSF สําหรับผูเขาอบรม UKPSF 

รุนท่ี2 

   1.5 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณการเรียนการสอน 

        ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 

   1.6 การอบรมการใชงานระบบ TQF รูปแบบใหม (UKPSF+AUN-QA) 

   1.7 การเขียน Course syllabus รูปแบบใหม 

   1.8 การสนับสนุนคาสมัครในการสง Application UKPSF 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ AUN-QA 

   2.1 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ AUN-QA  

        ระดับหลักสูตร 

       - การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (จํานวน 4 รุน) 

       - OBE สําหรับอาจารยผูสอน (จํานวน 2 รุน) 

       - AUN-QA Internal Assessors (จํานวน 2 รุน) 

   2.2 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ AUN-QA  

        ระดับคณะ/สถาบัน 

      - AUN-QA Overview 

      - AUN-QA Gap Analysis  (จํานวน 3 รุน)  

 

ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. 

กุมภาพันธ 

กุมภาพันธ 

 

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. 

 

มกราคม – กันยายน 

 

 

มกราคม – กันยายน 

มีนาคม – ตุลาคม 

 

มีนาคม – กรกฎาคม 

พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 

มิถุนายน – สิงหาคม 

 

 

พฤษภาคม 

มิถุนายน – กันยายน 

2. ศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการใชหองเรียนอัจฉริยะ  

   (Smart Classroom) 

   1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการใชงานควบคุมหองเรียน Smart 

Classroom ระดับ Basic (จํานวน 10 ครั้ง) 

   1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการใชงานควบคุมหองเรียน Smart 

Classroom ระดับ Advance (จํานวน 8 ครั้ง) 

   1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกการเรียนการสอนดวยตนเอง

อยางงายดวยอุปกรณ Swivl Robot (จํานวน 6 ครั้ง) 

   1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตส่ือการสอนอยางงายดวย

โปรแกรม Adobe Captivate 9 เบ้ืองตน (จํานวน 2 ครั้ง) 

   1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตส่ือการสอนอยางงายดวย

โปรแกรม Adobe Presenter (จํานวน 2 ครั้ง) 

   1.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอุปกรณและ Application สําหรับ

 

 

มกราคม – กันยายน 

 

มกราคม – กันยายน 

 

มกราคม – กันยายน 

 

กุมภาพันธ – มิถุนายน 

 

กุมภาพันธ – มิถุนายน 

 

มกราคม – กรกฎาคม 
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ทดสอบและประเมินผลภายในหองเรียน Smart Classroom 

(จํานวน 4 ครั้ง)  

    1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิต Graphic เบ้ืองตนดวยโปรแกรม 

Adobe Illustrator เพ่ือประกอบส่ือและเอกสารประกอบการสอน 

(จํานวน 3 ครั้ง) 

 

กุมภาพันธ – 

กรกฎาคม 

3. ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 1. โครงการใหความรูผูดูแลระบบเว็บไซตหนวยงาน 

2. โครงการใหความรูผูดูแลระบบเว็บไซตหนวยงาน Advance 

ไตรมาส 2, 3 

ไตรมาส 2, 3 

4. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

 

1. โครงการบรรยายแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการใหไดรับทุน  ครั้งท่ี1 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการ  ใหไดรับทุน 

ครั้งท่ี2  

3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและประชาสัมพันธทุน สวทน.  

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและประชาสัมพันธทุน สวก. 

5. กิจกรรม 24 ช่ัวโมง (จํานวน 6 ครั้ง) 

6. การจัดเวทีชี้แจงโจทยวิจัยเชิงพ้ืนท่ีกิจกรรมเตรียมความพรอม 

   เพ่ือนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 

7. สกว.พบปะประชาคมวิจัย 

8. กิจกรรมการเขียนและสงบทความเพ่ือตีพิมพวารสาร 

9. กิจกรรมเพ่ือนเอื้อเพ่ือน (จํานวน 3 ครั้ง) 

10.กิจกรรมการสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) 

11.การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานฐานขอมูล Scopus 

กุมภาพันธ 

มีนาคม – เมษายน 

 

มีนาคม 

พฤษภาคม 

กุมภาพันธ – สิงหาคม 

มกราคม 

 

มกราคม 

มกราคม 

กุมภาพันธ – สิงหาคม 

กุมภาพันธ 

เมษายน 

5. สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ 

 

1. โครงการแหลงทุนภายนอกพบนักวิจัย (จํานวน 2 ครั้ง) 

2. โครงการเขียนบทความตีพิมพ (24 ช่ัวโมง) เพ่ือนักวิจัยหนาใหม  

(จํานวน 3 ครั้ง) 

3. โครงการ Hackathon เพ่ือการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย  (จํานวน 2 

ครั้ง) 

4. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย Human Subject 

Protection 

ไตรมาส 2, 4 

ไตรมาส 2, 3, 4 

ไตรมาส 3, 4 

ไตรมาส 3 

6. สถาบันภาษามหาวิทยาลัย 

   วลัยลักษณ 

1. โครงการเสริมสรางสมรรถนะการสอนโดยใชภาษาอังกฤษของพนักงาน

สายวิชาการ 

ไตรมาส 2, 3 

7. สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร 

1. โครงการพัฒนาผูนําเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

2. โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. โครงการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการขอตําแหนงชํานาญการฯ 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

5. โครงการมุงผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

6. โครงการพัฒนาความกาวหนาตามสายอาชีพ 

7. โครงการเสริมสรางสมรรถนะหลักขององคกร 

ไตรมาส 3, 4 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 3 
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8. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

9. โครงการจัดการความรูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 2, 3, 4 

8. สวนนิติการ 1. โครงการกฎหมายปกครองกับการบริหารหนวยงานของรัฐ  มิถุนายน 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 1. โครงการใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม: การปองกันผลประโยชนทับซอน กุมภาพันธ – มีนาคม 
 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการท่ีมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทใหมีวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมากข้ึน โดยการสนับสนุนทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และท่ีไดรับการจัดสรรจากหนวยงานภายนอก  อีกท้ังยังมีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพโดยการใหไปฝกอบรม ดูงาน 

และปฏิบัติการวิจัย เพ่ือใหพนักงานสายวิชาการไดมีประสบการณทางการวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

และสามารถนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตลอดจนการ

การบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาระดับปริญญาเอก สําหรับพนักงานสายวิชาการ และทุน

ระดับปริญญาโท สําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณหรือบุคคลท่ัวไป เพ่ือพัฒนากลับมาเปนอาจารย  ดังนี้ 

1. ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีมีการจัดสรรประจําปปงบประมาณ  ดังนี้ 

1) ทุนสนับสนุนบางสวนเพ่ือการศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับคณาจารย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

2) ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

3) การพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก 5 ป) เพ่ือศึกษาใน

ประเทศสําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม 

4) การพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท เพ่ือศึกษาในประเทศสําหรับผูท่ี

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีเดน/เกียรตินิยม 

5) ทุนทดแทนสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศท่ีกําลังศึกษาชั้นป

สุดทายหรือใกลสําเร็จการศึกษา เปนโครงการใหทุนในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เพ่ือรองรับบุคคลท่ีผานการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 

ท้ังนี้ จะไมมีการบรรจุเขาปฏิบัติงานจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน

ตางประเทศ   

6) การพัฒนาบุคลากร สาขาขาดแคลน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือรองรับการพัฒนา

คุณวุฒิพนักงานสายวิชาการในสาขาขาดแคลน โดยการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะใหมีการ

พัฒนาคุณวุฒิในชวงเวลาท่ีจําเปน  

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 173 

 

 



2. ทุนหนวยงานภายนอก เปนทุนท่ีไดรับการจัดสรรตามความตองการของมหาวิทยาลัยแตละป และ

การจัดสรรทุนจะเปนไปตามกระบวนการคัดเลือกของหนวยงานท่ีเปนเจาของทุน และแหลงทุน ดังนี้  

1) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2) ทุนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

3) ทุนรัฐบาลตางประเทศ หรือทุนหนวยงานภายนอก   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีการประกาศทุนเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับพนักงานสายวิชาการ

ประจําทุกป  สําหรับพนักงานสายวิชาการท่ีมีความพรอมเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติตาม

เกณฑประกาศใหทุนกําหนดแลว  ซ่ึงสามารถท่ีจะยื่นขอทุนมหาวิทยาลัยไดตามกระบวนการ โดยระหวางลา

ศึกษาตอมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสํานักวิชาฯ แตงตั้งคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาและตรวจสอบผลการศึกษาของ

แตละรายข้ึนมา เพ่ือติดตามความกาวหนาทุกภาคการศึกษาตามระเบียบฯ กําหนด 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพนักงานสายวิชาการ และนักเรียนทุน  อยูระหวางศึกษาตอ  ฝกอบรมเฉพาะ

ทาง ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  ดังนี้ 

1. พนักงานสายวิชาการ ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
สังกัดสํานักวิชา ปริญ

ญา

เอก 

ฝกอบรม

วุฒิบัตร 

ฝกอบรม

แพทยประจาํ

บาน 

ทุน

รัฐบาล 

ทุน 

มวล. 

ทุน  

ภายนอก/

ทุนสวนตว 

ศึกษา            

ใน

ประเทศ 

ศึกษา

ตาง   

ประเทศ 

ลาเต็ม

เวลา 

กลับเขา

ปฏิบตัิงาน 

แตยงัไมจบ 

ศิลปศาสตร 8  -  - 1 2 5 4 4 6 2 

รัฐศาสตรและนิติศาสตร 3 - - 1 1 1 1 2 3 - 

การจัดการ 7 - - 1 2 4 3 4 2 5 

สารสนเทศศาสตร 7 - - 3 4 - 4 3 6 1 

วิทยาศาสตร 1 - - 1 - - 1  1 - 

วิศวกรรมศาสตรฯ 3 - - 3 - - 1 2 1 2 

สหเวชศาสตร 13 - - 1 8 4 13 - 6 7 

สาธารณศาสตร 3 - - 2 1 - 3 - 1 2 

พยาบาลศาสตร 3 - - - 3 - 3 - 1 2 

สถาปตยกรรมศาสตรฯ 5 - - - 1 4 5 - 3 2 

เภสัชศาสตร 8 3 - 2 7 2 7 4 10 1 

แพทยศาสตร 3 - 7 1 - 9 9 1 8 2 

รวม 64 3 7 16 29 29 54 20 48 26 
 

2. นักเรียนทุน ตามความตองการของสํานักวิชาฯ ท่ีไดรับทุนรัฐบาล ระดับปรญิญาตร-ีโท-เอก / โท-เอก  ดวยทุน

รัฐบาล และทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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สังกัดสํานักวิชา ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

ทุนรัฐบาล 

 

ทุน มวล. ศึกษา            

ในประเทศ 

ศึกษา

ตางประเทศ 

ศิลปศาสตร - - 1 1 - - 1 

รัฐศาสตรและนิติศาสตร - - 1 1 - - 1 

การจัดการ 2 - - 2 - - 2 

สารสนเทศศาสตร - - 1 1 - - 1 

วิทยาศาสตร - - 1 1 - - 1 

เทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 1 - - 1 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี - 1 - 1 - - 1 

พยาบาลศาสตร - 1 - - 1 1 - 

รวม 3 2 4 8 1 1 8 

 

สําหรับพนักงานท่ีไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  ฝกอบรมเฉพาะทางท่ีไดรับวุฒิบัตร การฝกอบรม ดูงาน 

และปฏิบัติการวิจัย และการไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ จะมีระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของ ดังนี้   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2545  

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2554  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สําหรับ

พนักงานสายวิชาการท่ีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ป 2560 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑ  การสรรหาคัดเลือก และการบรรจุผูรับทุนเขา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามความตองการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2560   

5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการขยายเวลาการลาศึกษาและการยุติการศึกษา

ของพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2561   

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจายและงดจายเงินประจําตําแหนง เงิน

คาตอบแทนวิชาชีพ เงินคาตอบแทนพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 2562  

7. ประกาศหลักเกณฑใหทุนสนับสนุนบางสวนเพ่ือการศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับคณาจารย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

8. ประกาศทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่อง ทุนทดแทนสําหรับผู ท่ี กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก  

ณ ตางประเทศท่ีกําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือใกลสําเร็จการศึกษา 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สาขาขาดแคลน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

11. โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก 5 ป) เพ่ือศึกษาใน

ประเทศ สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม 
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12. โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท เพ่ือศึกษาในประเทศสําหรับผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีเดน/เกียรตินิยม 

ในดานของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นั้น สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด

นโยบายใหพนักงานสายวิชาการจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล มหาวิทยาลัยจึง

ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของพนักงานตําแหนงบริหาร

วิชาการ พนักงานตําแหนงวิชาการ และพนักงานตําแหนงวิชาการท่ีอยูระหวางทดลองงาน จะตองเขารับการอบรม

หรือสัมมนาตามกําหนดระยะเวลาการอบรมหรือสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในหลักสูตรเสนทางสูการเปน

อาจารยมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล: Pre-UKPSF และหลักสูตรฝกอบรมหรือสัมมนาอ่ืนๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด   เชน การออกแบบรายวิชาและการเขียน Course Outline ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

การวัดและการประเมินผลแบบ Formative Assessment และ Summative Assessment บทบาทของอาจารย

ตอการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสม การพัฒนาสื่อการสอนผานระบบ E-Learning และการใช 

Smart Classroom ความเปนสากล (ภาษาอังกฤษ) เปนตน 

ในเบื้องตน เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายเรงดวนของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังกลาว  

ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนจึงไดจัดอบรมหลักสูตรกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการสนับสนุนการ

เรียนรู ท่ี มี คุณ ภาพของประเทศอั งกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)   

ของ The Higher Education Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ือประเมินและรับรองหลักสูตรการ

พัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารยใหกับพนักงานสายวิชาการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 2 รุนๆ ละ  60 คน และ

ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการจัดอบรมรุนท่ี 3 อีกท้ังไดจัดอบรมหลักสูตรเสนทางสูการเปนอาจารยมืออาชีพตาม

กรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF ใหกับพนักงานสายวิชาการทุกระดับ ท้ังนี้ จากการจัดอบรมดังกลาว

สงผลใหมหาวิทยาลัยมีจํานวนพนักงานสายวิชาการท่ีผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการ

สนับสนุนการเรียนรู ท่ี มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework 

(UKPSF) จํานวน 48 คน โดยแยกเปนการไดรับการรับรองระดับ Senior Fellow จํานวน 11 คน และ ระดับ 

Fellow จํานวน 37 คน 

ท้ังนี้ ในสวนของการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรสายวิชาการในดานของการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณมีเปาหมายท่ีจะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยจึงไดกําหนดนโยบายใหคณาจารยทุกคนตองมีภาระงาน

ดานการวิจัย ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัย ท้ังอาจารยรุนใหม ท่ียังไมเคยเปนหัวหนา

โครงการวิจัย อาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยท่ีสนใจเพ่ิมพูนความรูดานงานวิจัย มีความรูความ

เขาใจในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางผลงานวิจัยไดตอเนื่อง รวมท้ังเปนโอกาสให

นักวิจัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นําไปสูการสรางทีมวิจัยในอนาคต สถาบันวิจัยและนวัตกรรมในฐานะ

หนวยงานสนับสนุนดานการวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจึงกําหนดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ข้ึน 
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โดยในโครงการจัดใหมีกิจกรรม 3 ครั้ง ไดแก “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” “การเพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงการวิจัย” และ “การเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ” 

ประกาศท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมใหกับพนักงานสายวิชาการ  ดังนี้   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเขารับการอบรม หลักสูตร 

“เสนทางสูการเปนอาจารยมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล: Pre-UKPSF (The United 

Kingdom Professional Standards Framework, UKPSF)”  
 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอสภา

มหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังในดานของการพัฒนานักวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีมี

สมรรถนะสูงซ่ึงในเบื้องตน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือใชเปน

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกร

สมรรถนะสูง เปน 1 ใน 9 ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น ในเบื้องตน งานพัฒนา

บุคลากรและองคกร สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ไดนํากรอบแนวคิดดานการพัฒนาองคกรและบริหารทุน

มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงขางตน มาจัดทําเปนแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) พรอมท้ังไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร 

(หลักสูตรการอบรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนาองคกร ซ่ึงไดมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรใน 5 ดาน คือ 

1. การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

2. การสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานและชื่นชมคุณคาบุคลากร 

3. การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ 

4. การจัดการความรูและสรางเครือขายการทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (In-House Training) 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดอบรมโครงการตาง ๆ ไปบางแลว ดังนี้ 

• กิจกรรม Big Cleaning (พฤศจิกายน 2561) 

• อบรมหลักสูตรพัสดุ (ธันวาคม 2562) 

• กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม (มกราคม 2562) 

• อบรมหลักสูตรการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รุนท่ี 2 (มกราคม - กุมภาพันธ 2562) 

• อบรม 5ส Train the Trainer (มกราคม 2562) 
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• รวมเสวนาเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 36 (มกราคม 2562) 

• กิจกรรมสายใยผูกพันรักม่ันองคองคสํานักวิชาพยาบาลศาสตร (กุมภาพันธ 2562) 

• กิจกรรม Big Cleaning (กุมภาพันธ 2562) 

• กิจกรรมตรวจประเมินหนวยงานตามมาตรฐาน 5ส (กุมภาพันธ 2562) 

• หลักสูตรเตรียมความพรอมรับการประเมินองคกรโปรงใสใหกับบุคลากร (ITA) (มีนาคม 2562) 

• จัดเวทีอธิการบดีพบพนักงานสายวิชาการเม่ือมอบนโยบายดานการวิจัย (มีนาคม 2562) 

• กิจกรรมเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากรเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ป แหงการสถาปนา

มหาวิทยาลัย (มีนาคม 2562) 

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Best Practice ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี (พฤษภาคม 2562) 

• หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะหและวิจัย (พฤษภาคม 2562) 

• หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องตนและการฝกซอมอพยพหนีไฟ (มิถุนายน 2562) 

• หลักสูตรการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนท่ี4 ระยะท่ี 1 (มิถุนายน 2562) 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ 2561 และฉบับท่ีปรับปรุงใหม ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2562 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง เกณฑการประเมินหนวยงาน ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560   

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2545 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑ การสรรหาคัดเลือก และการบรรจุผูรับทุนเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2560 

6) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การกําหนดมาตรฐานผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สําหรับพนักงานสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 

7) แผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

8) แผนการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง นโยบายการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของพนักงานตําแหนงบริหารวิชาการ พนักงาน

ตําแหนงวิชาการและพนักงานตําแหนงวิชาการที่อยูระหวางการทดลองงาน 

10) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การพัฒนาพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

ปงบประมาณ 2562 

11) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

12) ผลการอนุมัติขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

ประจําปงบประมาณ 2562 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 178 
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7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานท้ังสํานักวิชา และ

หนวยงานสนับสนุนมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเปนประธาน 

รองอธิการบดีและผูบริหารหนวยงานทุกหนวยงานเปนกรรมการ โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 1) กําหนดแนวทาง 

วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment) 3) พิจารณาตรวจสอบรายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 4) จัดใหมีการเผยแพรระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ 5) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

ระดับสํานักวิชาและหลักสูตร 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา เพ่ือทําหนาท่ี ควบคุม กํากับ 

และติดตามการดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตรใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสํานักวิชา

และหลักสูตร เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใช

เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

  2. มีประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยระบุไว

ในขอ 1.4 ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดระบบและกลไกในการควบคุม กํากับ และติดตามผลใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับสํานักวิชาและหลักสูตรใหอยูในระดับดีมากข้ึนไปตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย  

  3. มีการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพในระดับสํานักวิชาและระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณมีนโยบายท่ีจะพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกสํานักวิชาและทุกหลักสูตรใหบรรลุ

เปาหมายอยูในระดับดีมาก โดยในระดับสํานักวิชา ตองมีคะแนนตั้งแต 4.51 ข้ึนไป และในระดับหลักสูตร  

ตองมีคะแนนตั้งแต 4.01 ข้ึนไป จึงไดกําหนดใหสํานักวิชาและหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินใน ปการศึกษา 

2560 ต่ํากวาระดับดีมาก จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2561 และนําเสนอแผนพัฒนาฯ  

ตออธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และ

รายงานความกาวหนาของแผนพัฒนาฯ ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 และ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562  
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4. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับสํานัก

วิชาและระดับหลักสูตร โดยกําหนดใหทุกสํานักวิชาและหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตออธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2562 (รอบครึ่งปการศึกษา 2561) และครั้งท่ี 2 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

(เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 2561)  

5. มีการกําหนดเกณฑการประเมินสํานักวิชาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกําหนดใหคะแนนผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชาและระดับหลักสูตร เปนสวนหนึ่งของตัวบงชี้ในการ

ประเมินผลสําเร็จของงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและภารกิจหลักของสํานักวิชา  

6. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปการศึกษา โดยมีบทบาทหนาท่ี 

ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะหรายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 2) ตรวจประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 3) ตรวจสอบ

ขอมูลท่ีไดระบุในรายงาน และรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม และ 4) วิเคราะห สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับหลักสูตร/สํานักวิชาใหมท่ีเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 ใหสามารถ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไดอยางถูกตอง โดยจัดเม่ือวันท่ี 14–16 กุมภาพันธ 2562 มีผู เขารวมอบรมประมาณ 70 คน โดยมี  

ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร เปนวิทยากร 

8. มีการกําหนดหลักสูตร/แผนการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ AUN-QA เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2562 โดยจัดอบรมจํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

   1) หลักสูตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19– 20 มีนาคม 2562 กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม ประกอบดวย คณะกรรมการสภา

วิชาการ คณะกรรมการวิชาการ หัวหนาสาขาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมท้ังนักวิชาการ/เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไปท่ีสนับสนุนงานหลักสูตร โดยมี ดร.พีระพงศ ตริยเจริญ และ รศ.จันทนี เพชรานนท เปน

วิทยากร จํานวนผูเขารวมอบรมประมาณ 95 คน 

  2) หลักสูตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

รุนท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 14– 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีผูเขารวมอบรมประมาณ 144 คน โดยมี ดร.พีระพงศ ตริย

เจริญ และ รศ.จันทนี เพชรานนท เปนวิทยากร 
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  3) หลักสูตรท่ี 2 : Outcome-Based Education (OBE) สําหรับอาจารยผูสอน รุนท่ี 1 จัด

เม่ือวันท่ี 16– 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีผูเขารวมอบรมประมาณ 80 คน โดยมี ดร.พีระพงศ ตริยเจริญ และ 

รศ.จันทนี เพชรานนท เปนวิทยากร 

  4) หลักสูตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

รุนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 – 21 มิถุนายน 2562 จํานวนผูเขารวมอบรมประมาณ 152 คน โดยมี ดร.พีระพงศ ตริย

เจริญ และรองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท เปนวิทยากร 

  5) หลักสูตรท่ี 3 : AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุนท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 

27– 28 มิถุนายน 2562 เพ่ือเตรียมความพรอมผูบริหารและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจะ

คัดเลือกเขารับการประเมินตามเกณฑ AUN-QA ในปการศึกษา 2562 ใหมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและ

สาระของเกณฑ AUN-QA สามารถนํากรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการ

หลักสูตร มีจํานวนผูเขารวมอบรมประมาณ 78 คน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ 

เปนวิทยากรหลัก และมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน และดร.วัลลภ ใจดี เปนวิทยากรผูชวย 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (WUQA) เพ่ือใชสําหรับปการศึกษา 2562 โดยมีการจัดทํา 

(ราง) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WUQA-P) ปการศึกษา 2562 ระดับ

หลักสูตร สํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนระบบท่ีสอดประสานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร รูปแบบ

การเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF และกรอบการบริหารงานบุคคล 

ระดับหนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี 124/2562  

สั่ง ณ วันท่ี 28 มกราคม 2562) โดยมีตัวแทนจากหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกลไกในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดย

คณะกรรมการชุดดังกลาวมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 1) ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพในตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ 2) สรุปรวบรวมขอมูลและเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตออธิการบดี

และรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 2 ครั้ง คือ เม่ือสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2562 

และเม่ือสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึงภายหลังจากท่ีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวแลว 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2561 ไปยังคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้ฯ (ตามหนังสือท่ี ศธ 57240300/155 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562) 
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โดยแจงกรอบระยะเวลาติดตาม จํานวน 2 ครั้ง คือ เม่ือสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2562 และเม่ือสิ้นสุดเดือน

มิถุนายน 2562 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้ฯ จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) ประชุมเพ่ือแจงใหทราบถึง

บทบาท/หนาท่ี และแผนในการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 (2) ประชุมเพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1 รอบครึ่งปการศึกษา 

2561 วันท่ี 9 เมษายน 2562 และ (3) ประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2 รอบปการศึกษา 2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1. คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 124/2562 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

2. คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ 886/2562 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 และ

ปการศึกษา 2562 

3.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง เกณฑการประเมินหนวยงาน  

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชา มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 7 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
7 ขอ 

ครบท้ัง 7 ขอ  5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ    
 

ตัวบงช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 

  การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักวิชา ปการศึกษา 2561 ดําเนินการตามหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ภายใตองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริการจัดการ โดยมีตัวบงชี้ยอยรวมท้ังสิ้น จํานวน 13 ตัวบงชี้ 

ประกอบดวย 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.3 

อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี2.1 ระบบและกลไก

การบริหารและพัฒนางานวิ จั ยหรืองานสร างสรรค  2.2 เงินสนั บสนุ นงานวิ จั ยและงานสร างสรรค  
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2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 4.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ และ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชา 

ระหวางวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2562 ผลการบริหารงานของสํานักวิชาตามตัวบงชี้นี้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผล

การประเมินจากทุกสํานักวิชา พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 

3. การ

บริการ

วิชาการ 

4. การทํานุ

บํารุงศิลปะ/

วัฒนธรรม 

5. การบริการ

จัดการ 
คะแนน

เฉล่ีย 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 

1. วิทยาศาสตร 4.13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.86 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ 3.85 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.83 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 4.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.78 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 4.02 0.98 1.96 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.30 

5. สหเวชศาสตรฯ 4.15 5.00 2.86 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.77 

6. สาธารณสุขศาสตร 4.11 5.00 3.10 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40 

7. พยาบาลศาสตร 4.25 4.16 2.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.66 

8. เภสัชศาสตร 3.61 5.00 1.97 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.58 

9. แพทยศาสตร ใชเกณฑ EdPEx 

10. สารสนเทศศาสตร 4.17 5.00 2.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 

11. การจัดการ 4.07 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.77 

12. ศิลปศาสตร 4.13 3.98 1.52 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.59 

13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 3.90 4.69 2.71 2.50 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 3.13 5.00 1.39 5.00 3.00 5.00 5.00 N/A N/A 3.00 2.00 4.00 4.00 3.68 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 4.06 5.00 3.47 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A 5.00 N/A N/A 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 4.58 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
4.51 

4.58 4.58  

2. การประเมินโดยกรรมการ    

ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา 
 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชาใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีระบบกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา ดังนี้ 

     1) กําหนดใหหลักสูตรและสํานักวิชารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เม่ือสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2562 และครั้งท่ี 2  

เม่ือสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือใหหลักสูตรและสํานักวิชาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและไดประเมินตนเองกอนรับการตรวจประเมินจริง โดยการรายงานผลการดําเนินงาน 

ครั้งท่ี 1 รอบครึ่งปการศึกษา จัดข้ึนในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให 

สํานักวิชาและหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 ตํ่ากวาระดับดีมาก  

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2561 และนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตออธิการบดีในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานครั้งท่ี 2 รอบปการศึกษา 

จัดข้ึนในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

    2) กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในทุก

หลักสูตร ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 15 หลักสูตร  ดังนี้ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการ

ทองเท่ียวและ การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

อาหาร และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5 ) ศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาภาษาอั งกฤษ  หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูต รปรับปรุง พ .ศ . 2562)  

6) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 7) หลักสูตรภูมิ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 8) 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอรและบรรจุภัณฑ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 9) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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2562) 10) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 14) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค

การแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

     3) กําหนดใหมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ัง

ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการ

แจงแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหทุกสํานักวิชาและหลักสูตรทราบผานทางบันทึกขอความกอน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะนําผล

การประเมินฯ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีประชุมสภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ กอนนําผลสง สกอ. ผานระบบฐานขอมูล CHEQA Online ตอไป 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) หนังสือที่ ศธ 57240300/153 เร่ือง แจงแผนการดําเนินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 

2) หนังสือที่ ศธ 57240300/166 เร่ือง การติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบคร่ึงปการศึกษา 2561  

3) หนังสือที่ ศธ 57240300/254 เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1 รอบปการศึกษา 2561 และ 

หนังสือที่ ศธ 57240300/296 เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงวนัรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1 รอบ

คร่ึงปการศึกษา 2561 

4) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2561 รอบคร่ึงปการศึกษา 2561 

5) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2561 รอบปการศึกษา 2561 

 6) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังที่ 1/2562 
 

 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1. และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไก พรอมท้ังรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาดังนี้  

      1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วางระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุม การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พิจารณาตรวจสอบรายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการเผยแพรระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 185 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1jcip1wSHGA-EIacSEmtFCkndmvQ84eNd
https://drive.google.com/open?id=1mRGzM8yP92JlSI6IvDnwtySHB7749tOB
https://drive.google.com/open?id=1F01tDCuWmftf1b8cdRN0RP1QnE-D2wVu
https://drive.google.com/open?id=1bliHLf401MOuqH9CFK04MKpGmQp_zjVD
https://drive.google.com/open?id=1bliHLf401MOuqH9CFK04MKpGmQp_zjVD
https://drive.google.com/open?id=13OPvNzVWmbGE0mMCeDJIgZIcTCDgNVJy
https://drive.google.com/open?id=13OPvNzVWmbGE0mMCeDJIgZIcTCDgNVJy
https://drive.google.com/open?id=160fsBepssub0wRuQBuFhFaZ5y0-KsdEX
https://drive.google.com/open?id=160fsBepssub0wRuQBuFhFaZ5y0-KsdEX
https://drive.google.com/open?id=1AkzJRaBvIkWUZ0lKkx5yBM0m_971p_Fo


 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชา ทําหนาท่ีควบคุม กํากับ และติดตามการ

ดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตรใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับ

หลักสูตร ดําเนินการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับหลักสูตร 

และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใชเพ่ือการพัฒนาการ

ดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

        3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีหนาท่ีในการศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตรวจประเมินผลการ

ดําเนินงานในระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 ของ สกอ. และภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัยเสร็จ

สิ้น มหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลการประเมินในทุกระดับนําเสนอตอ  ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

รวมถึงการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา 

      4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. โดยมีการประเมินเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา นอกจากนี้สําหรับ

หลักสูตรวิชาชีพยังมีการกํากับและติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดวย 

  นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชา โดยใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดระบบและกลไกในการควบคุม กํากับ และติดตามผล

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับสํานักวิชาและหลักสูตรใหอยูในระดับดีมากข้ึนไปตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย  
      หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

3) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 124/2562 .เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

4) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ 886/2562 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา ปการศึกษา 2561 

และปการศึกษา 2562 

5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง อํานาจหนาที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 
 

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 186 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-wwwscH2THPY3FzgnaNH1wSWdWKdkKCA
https://drive.google.com/open?id=1-wwwscH2THPY3FzgnaNH1wSWdWKdkKCA
https://drive.google.com/open?id=1ApPasP7to176MfBAWHxjoFagBkyd8257
https://drive.google.com/open?id=1ApPasP7to176MfBAWHxjoFagBkyd8257
https://drive.google.com/open?id=1hl50x5PUJKex2cEZ-gnJKvdTXN510aoQ
https://drive.google.com/open?id=1cHxAmc4HkhAf67qXjy_2y7_O17WR5NdN
https://drive.google.com/open?id=1cHxAmc4HkhAf67qXjy_2y7_O17WR5NdN
https://drive.google.com/file/d/1Yqa8q_zFSmNPnYlBydedIWGtYt9f6bAY/view?usp=sharing


2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1. และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไก พรอมท้ังรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาดังนี้  

      1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วางระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุม การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พิจารณาตรวจสอบรายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการเผยแพรระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชา ทําหนาท่ีควบคุม กํากับ และติดตามการ

ดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตรใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับ

หลักสูตร ดําเนินการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับหลักสูตร 

และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใชเพ่ือการพัฒนาการ

ดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

        3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีหนาท่ีในการศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตรวจประเมินผลการ

ดําเนินงานในระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 ของ สกอ. และภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัยเสร็จ

สิ้น มหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลการประเมินในทุกระดับนําเสนอตอ  ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

รวมถึงการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา 

      4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักวิชาและหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. โดยมีการประเมินเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา นอกจากนี้สําหรับ

หลักสูตรวิชาชีพยังมีการกํากับและติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดวย 

  นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชา โดยใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดระบบและกลไกในการควบคุม กํากับ และติดตามผล

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับสํานักวิชาและหลักสูตรใหอยูในระดับดีมากข้ึนไปตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย  

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ปการศึกษา 2561 187 

 

 



 

      หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง อํานาจหนาที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 

2)  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

4) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 886/2562 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 

5) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 413/2562 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชา ปการศึกษา 2561 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและสํานักวิชาใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินของหลักสูตรและสํานักวิชาเพ่ือใหเกิดผล

การดําเนินงานท่ีดีตามองคประกอบการประกันคุณภาพ โดยงบประมาณท่ีจัดสรร เชน งบพัฒนาวิชาการ (ตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย) ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ งบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการจัดทํา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งบประมาณในการจัดกิจกรรมอาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังในระดับหลักสูตรและสํานักวิชา สําหรับดานทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยไดมีการอนุมัติอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  

หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1) หนังสือที่ อว 75240300/438 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา 

และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561   
 

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

   ในปการศึกษา 2560 มีการนําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกสํานักวิชาท่ีผานการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเสนอเปนวาระเพ่ือพิจารณาตอท่ี

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันพุธท่ี 31 ตุลาคม 2561 และนําเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบายตอ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 9/2561 ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ท้ังนี้ สําหรับผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรและทุกสํานักวิชา ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด

แผนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในเดือนตุลาคม 2562 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของสํานัก

วิชาใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

   มหาวิทยาลัยไดนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 มาพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสํานักวิชาดีข้ึน ดังนี้ 

      1) มีการกําหนดใหสํานักวิชาและหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560  

ต่ํากวาระดับดีมาก จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2561 โดยมีการกํากับติดตามแผนพัฒนา

คุณภาพ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 สําหรับรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562   

 2) มีกระบวนการกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับ

หลักสูตร และระดับสํานักวิชา ปละ 2 ครั้ง (ตามหนังสือ ศธ 57240300/155 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562) 

โดยครั้งท่ี 1 รายงานผลในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 2 กําหนดจัดในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562   

3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

สํานักวิชา และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 เพ่ือทําหนาท่ีสรุปรวบรวมขอมูลและเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับหลักสูตรและสํานัก

วิชาในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  

4) มีการกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

ผานท่ีประชุมตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

การประชุมสภาวิชาการ เปนตน เพ่ือใหทุกหลักสูตร ผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

   จากผลการดําเนินงานขางตน พบวา ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ท้ังในระดับสํานักวิชาและ

ระดับหลักสูตร โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ในรอบปการศึกษา 2557-2561  

มีการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ระดับสํานักวิชา  

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 

3. การ

บริการ

วิชาการ 

4. การทํานุ

บํารุงศิลปะ/

วัฒนธรรม 

5. การบริการ

จัดการ 
คะแนน

เฉล่ีย 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 

1. วิทยาศาสตร 4.13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.86 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ 3.85 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.83 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 4.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.78 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 4.02 0.98 1.96 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.30 

5. สหเวชศาสตรฯ 4.15 5.00 2.86 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.77 

6. สาธารณสุขศาสตร 4.11 5.00 3.10 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40 

7. พยาบาลศาสตร 4.25 4.16 2.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.66 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย 
1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 

3. การ

บริการ

วิชาการ 

4. การทํานุ

บํารุงศิลปะ/

วัฒนธรรม 

5. การบริการ

จัดการ 
คะแนน

เฉล่ีย 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 

8. เภสัชศาสตร 3.61 5.00 1.97 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.58 

9. แพทยศาสตร ใชเกณฑ EdPEx 

10. สารสนเทศศาสตร 4.17 5.00 2.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 

11. การจัดการ 4.07 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.77 

12. ศิลปศาสตร 4.13 3.98 1.52 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.59 

13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 3.90 4.69 2.71 2.50 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 3.13 5.00 1.39 5.00 3.00 5.00 5.00 N/A N/A 3.00 2.00 4.00 4.00 3.68 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 4.06 5.00 3.47 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A 5.00 N/A N/A 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 4.58 
 

 

ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.22 (ดี) 4.09 (ดีมาก) 4.03 (ดีมาก) 4.13 (ดีมาก) 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 
0.00(ไมไดมาตรฐาน) 

0.00 

(ไมไดมาตรฐาน) 
4.10 (ดีมาก) 4.11 (ดีมาก) 4.15 (ดีมาก) 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ไมประเมิน 3.14 (ดี) 3.91 (ดี) 3.91 (ดี) 4.13 (ดีมาก) 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกส 1.96 (นอย) 3.09 (ดี) 3.69 (ดี) 4.00 (ดี)  4.20 (ดีมาก) 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 3.00 (ปานกลาง) 3.09 (ดี) 4.00 (ดีมาก) 3.50 (ดี) 3.90 (ดี) 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี 2.87 (ปานกลาง) 3.50 (ดี) 4.16 (ดีมาก) 3.57 (ดี) 4.52 (ดีมาก) 

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส 2.05 (ปานกลาง) 3.09 (ดี) 3.72 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 4.27 (ดีมาก) 

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 2.98 (ปานกลาง) 3.40 (ดี) 4.09 (ดีมาก) 3.95 (ดี) 3.88 (ดี) 

9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) - - - - 4.00 (ดี) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 2.61 (ปานกลาง) 3.60 (ดี) 4.02 (ดีมาก) 4.11 (ดีมาก) 4.07 (ดีมาก) 

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 2.64 (ปานกลาง) 2.98 (ปานกลาง) 3.75 (ดี) 4.06 (ดีมาก)  4.14 (ดีมาก) 

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 2.67 (ปานกลาง) 3.79 (ดี) 3.73 (ดี) 3.95 (ดี) 4.11 (ดีมาก) 

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  2.18 (ปานกลาง) 3.58 (ดี) 4.06 (ดีมาก) 4.03 (ดีมาก) 4.06 (ดีมาก) 

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพอลิเมอร 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.49 (ดี) 3.98 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 4.11 (ดีมาก) 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม  

0.00 

(ไมไดมาตรฐาน) 
3.64 (ดี) 4.09 (ดีมาก) 3.98 (ดี) 4.02 (ดีมาก) 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 2.47 (ปานกลาง) 3.22 (ดี) 3.64 (ดี) 3.80 (ดี) 3.42 (ดี) 
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หลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

0.00  

(ไมไดมาตรฐาน) 

0.00  

(ไมไดมาตรฐาน) 
3.47 (ดี) 3.51 (ดี) 3.80 (ดี) 

9. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมเคม ี - - - - 3.43 (ดี) 

10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 2.50 (ปานกลาง) 3.06 (ดี) 3.56 (ดี) 3.70 (ดี) 3.60 (ดี) 

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 
0.00 

(ไมไดมาตรฐาน) 

0.00 

(ไมไดมาตรฐาน) 
3.13 (ดี) 3.58 (ดี) 3.73 (ดี) 

12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร หลักสูตร

นานาชาติ  
- - - - 3.80 (ดี) 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการ

ประกอบการ 
2.71 (ปานกลาง) 3.23 (ดี) 3.41 (ดี) 3.55 (ดี) 4.27 (ดีมาก) 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 2.62 (ปานกลาง) 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.85 (ดี) 3.43 (ดี) 4.04 (ดีมาก) 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.46 (ดี) 3.57 (ดี) 2.96 (ปานกลาง) 4.12 (ดีมาก) 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 2.85 (ปานกลาง) 3.64 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 3.73 (ดี) 4.12 (ดีมาก) 

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเกษตรศาสตร หลักสูตร

นานาชาติ 
2.41 (ปานกลาง) 3.33 (ดี) 3.45 (ดี) 2.42 (ปานกลาง) 4.21 (ดีมาก) 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 2.41 (ปานกลาง) 3.66 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 3.60 (ดี) 4.09 (ดีมาก) 

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

1. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 3.15 (ดี) 4.10 (ดีมาก) 3.74 (ดี) 3.40 (ดี) 4.34 (ดีมาก) 

2. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และบรรจุภณัฑ 
2.26 (ปานกลาง) 3.06 (ดี) 3.70 (ดี) 3.97 (ดี) 4.10 (ดีมาก) 

3. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) - - - 3.15 (ดี) 3.79 (ดี) 

4. ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
- - - 3.70 (ดี) 3.84 (ดี) 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 3.22 (ดี) 3.38 (ดี) 3.99 (ดี) ใชเกณฑสภาเทคนิคการแพทย 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาํบัด 2.66 (ปานกลาง) 3.50 (ดี) ใชเกณฑสภากายภาพบําบัด 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร 3.01 (ดี) 3.96 (ดี) 4.07 (ดีมาก) 3.97 (ดี) 4.20 (ดีมาก) 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชวีเวชศาสตร 2.95 (ปานกลาง) 3.92 (ดี) 3.96 (ดี) 3.78 (ดี)  4.09 (ดีมาก) 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม 3.27 (ดี) 3.32 (ดี) 3.63 (ดี) 4.14 (ดีมาก)  4.26 (ดีมาก) 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 3.57 (ดี) 3.83 (ดี) 3.70 (ดี) 4.16 (ดีมาก 4.28 (ดีมาก) 

3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต NA 2.78 (ปานกลาง) 3.03 (ดี) 3.99 (ดี)  4.17 (ดีมาก) 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3.06 (ดี) 3.56 (ดี) 4.11 (ดีมาก) 4.22 (ดีมาก)  4.26 (ดีมาก) 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 

 

- - - - 3.88 (ดี) 
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หลักสูตร 
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6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอมความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 
- - - - 3.85 (ดี) 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.40 (ดี) 3.91 (ดี) ใชเกณฑสภาการพยาบาล 

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ 3.41 (ดี) 3.50 (ดี) 3.64 (ดี) 3.69 (ดี)  4.08 (ดีมาก) 

3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน 3.26 (ดี) 3.62 (ดี) 4.06 (ดีมาก) 3.87 (ดี) 4.41 (ดีมาก) 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 3.91 (ดี) 4.14 (ดีมาก) ใชเกณฑสภาเภสัชกรรม 

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและ

เคร่ืองสําอาง 
2.39 (ปานกลาง) 3.39 (ดี) 3.46 (ดี) 3.31 (ดี) 3.61 (ดี) 

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและเคร่ืองสําอาง NA 2.49 (ปานกลาง) 3.80 (ดี) 3.05 (ดี) 3.60 (ดี) 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 2.72 (ปานกลาง) 3.24 (ดี) ใชเกณฑ WFME 

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  - - - 2.86 (ปานกลาง) 4.16 (ดีมาก) 

3. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  - - - 2.73 (ปานกลาง) 4.06 (ดีมาก) 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

1. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร 3.30 (ดี) 4.04 (ดีมาก) 4.16 (ดีมาก) 4.07 (ดีมาก) 4.19 (ดีมาก) 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 3.84 (ดี) 4.11 (ดีมาก) 4.39 (ดีมาก) 4.08 (ดีมาก) 4.18 (ดีมาก) 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3.56 (ดี) 3.72 (ดี) 3.96 (ดี) 4.08 (ดีมาก) 4.09 (ดีมาก) 

4. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3.47 (ดี) 4.27 (ดีมาก) 4.34 (ดีมาก) 4.02 (ดีมาก) 4.49 (ดีมาก) 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.38 (ดี) 3.69 (ดี) 3.97 (ดี) 4.04 (ดีมาก) 4.04 (ดีมาก) 

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดัการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.69 (ดี) 3.84 (ดี) 3.87 (ดี) 4.05 (ดีมาก) 4.09 (ดีมาก) 

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.59 (ดี) 4.00 (ดี) 3.91 (ดี) 4.12 (ดีมาก) 4.18 (ดีมาก) 

สํานักวิชาการจดัการ 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 2.59 (ปานกลาง) 3.30 (ดี) 3.47 (ดี) 4.00 (ดีมาก) 

2. บัญชีบัณฑิต 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.10 (ดี) 3.64 (ดี) 4.04 (ดีมาก) 4.25 (ดีมาก) 

3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.31 (ปานกลาง) 2.80 (ปานกลาง) 3.27 (ดี) 3.92 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.13 (ดี) 3.60 (ดี) 3.96 (ดี) 4.03 (ดีมาก) 

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกจิ 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.28 (ดี) 3.34 (ดี) 4.01 (ดีมาก) 4.07 (ดีมาก) 

6. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ - - - - 4.07 (ดีมาก) 

7. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการจัดการนวตักรรมและพัฒนาธุรกจิ 0.00(ไมไดมาตรฐาน) 3.11 (ดี) 3.30 (ดี) 3.88 (ดี) 4.05 (ดีมาก) 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ 2.61 (ปานกลาง) 3.56 (ดี) 4.13 (ดีมาก) 4.22 (ดีมาก)  4.03 (ดีมาก) 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 1.09 (นอย) 3.52 (ดี) 3.97 (ดี) 3.96 (ดี)  4.14 (ดีมาก) 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 2.85 (ปานกลาง) 2.70 (ปานกลาง) 
2.91 

(ปานกลาง) 
3.28 (ดี) 4.02 (ดีมาก) 
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หลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามปการศึกษา 
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4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา 2.88 (ปานกลาง) 2.97 (ปานกลาง) 3.97 (ดี) 4.43 (ดีมาก)  4.34 (ดีมาก) 

5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ 2.35 (ปานกลาง) 2.83 (ปานกลาง) 
2.70  

(ปานกลาง) 
3.68 (ดี) 4.10 (ดีมาก) 

6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 3.34 (ดี) 3.46 (ดี) 4.10 (ดีมาก) 4.27 (ดีมาก)  4.14 (ดีมาก) 

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา 3.07 (ดี) 3.98 (ดี) 4.04 (ดีมาก) 4.03 (ดีมาก)  4.12 (ดีมาก) 

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

1. รัฐศาสตรบัณฑิต 3.07 (ดี) 3.20 (ดี) 3.93 (ดี) 4.08 (ดีมาก)  3.60 (ดี) 

2. นิติศาสตรบัณฑิต ยังไมเปดสอน 0.00 (ไมไดมาตรฐาน) 3.64 (ดี) 4.24 (ดีมาก) 4.04 (ดีมาก) 

วิทยาลยัสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

1. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ - - - - 3.13 (ดี) 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและ 

การจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ 
- - - - 4.09 (ดีมาก) 

2. วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล  

หลักสูตรนานาชาติ  

- 

- 
- - 4.09 (ดีมาก) 

3. นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎมายประยกุต หลักสูตรนานาชาติ - - - - 4.02 (ดี) 

บัณฑิตวิทยาลยั 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ - - - - 3.51 (ดี) 

คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสตูร 2.30 (ปานกลาง) 3.16 (ดี) 3.78 (ดี) 3.80 (ด)ี 4.03 (ดีมาก) 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

   ปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวน 78 หลักสูตร ประเมินดวยเกณฑ สกอ. 73 หลักสูตร 

ท้ังนี้มีจํานวน 5 หลักสูตรท่ีไมประเมินตามเกณฑของ สกอ. คือ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ประเมินดวย

เกณฑ WFME) 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใชระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาล)  

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ใชระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม) 4.หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (ใชระบบการรับรองหลักสูตรของสภากายภาพบําบัด) และ 5. หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (ใชระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย) 

ท้ังนี้สําหรับหลักสูตรท่ีประเมินดวยเกณฑ สกอ. 73 หลักสูตร ในปการศึกษา 2561 พบวา มีผลการ

ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมิน เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. การประเมินตนเอง 
6 ขอ 

6 ขอ  5.00  

2. การประเมินโดยกรรมการ    
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมิน  

จุดเดน และจุดทีค่วรพัฒนา 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

 จากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้ของ สกอ. โดยอิง

เกณฑการประเมิน และเปาหมายในรอบปปจจุบัน ดังท่ีไดรายงานไวในสวนท่ี 2 สามารถนําผลการประเมินมา

พิจารณาตามมิติมุมมองตางๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด ไดแก การรายงานเปน

รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  

   ท้ังนี้ การแปลความหมายของคะแนนการประเมินเฉลี่ยเปนรายองคประกอบ มาตรฐาน ไดมีการ

กําหนดชวงคะแนนการประเมินเฉลี่ย และความหมายของผลการประเมิน ดังนี้ (อางอิงคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนา 154) 

 คาเฉลี่ย   ความหมาย 

  0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

  3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

      ผลการประเมินเปนรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 และ 7  
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ตาราง 6 สรุปผลการประเมินเปนรายตัวบงชี้ 

ตัวบงชีคุ้ณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนผล

การประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4.01 294.48/73 4.03  4.03 (ดี) 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

40% (307.5/539.5)x100 57.00%  5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

40% (201/537.5)x100 37.39%  3.12 (พอใช) 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ  5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ  5.00 (ดีมาก) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ - 6 ขอ  5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.51 65/13 5.00  5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

4.51 65 /13 5.00  5.00 (ดีมาก) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ - 6 ขอ  5.00 (ดีมาก) 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

7 ขอ - 7 ขอ 

 

 5.00 (ดีมาก) 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้  5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพั นธกิ จ กลุ มสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 

7 ขอ - 7 ขอ  5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของสํานักวิชา 4.51 68.74/16 4.58  4.58 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และสํานักวิชา 

6 ขอ - 6 ขอ 

 

 5.00 (ดีมาก) 

เฉล่ียทุกตัวบงชี ้     4.75 (ดีมาก) 
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ตาราง 7 สรุปผลการประเมินเปนองคประกอบคุณภาพ 

 

จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

  จุดเดน 

 1. มีกิจกรรมพบปะศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางตอเนื่องเพ่ือแจงขาวสาร สรางสายสัมพันธ 

และรวมกอตั้งกลุมศิษยเกาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

  2. มีการดําเนินการเชิงรุกโดยการประสานรวมกับสํานักวิชาและงานหอพักในการคัดกรองและเขาถึง

นักศึกษา สํารวจปญหาเพ่ือรวมดูแลชวยเหลือพัฒนาศักยภาพดานการเรียนแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 

2.00  และไดการประชุมรวมกับสํานักวิชาและดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา 

  3. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา กอนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการรวมกับ

สํานักวิชาและภาคีท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา โดยสามารถเตรียมความ

พรอมนักศึกษาไดตรงกับความสนใจและสอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน 

  4. อาจารยและบุคลากรมีความพรอมและมีประสบการณในการจัดสหกิจศึกษา อีกท้ังมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณมีผลงานเปนท่ีประจักษไดรับรางวัลระดับชาติท่ีมีการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน และนักศึกษาสห

กิจศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัลระดับระดับชาติอยางตอเนื่อง  

  5. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 

Thai Mooc โดยปการศึกษา 2561 ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีชั่วโมงเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษารายวิชาเตรียม 

สหกิจ 6 ชั่วโมง จากท้ังหมด 24 ชั่วโมง (25%) ท้ังนี้ปการศึกษา 2562 กําหนดเปาหมายสัดสวนการเรียนใน

ระบบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาผานระบบออนไลนใหเปน 12 ชั่วโมง (รอยละ 50)  

6. การรณรงค สงเสริมวินัยจราจรเพ่ือการขับข่ีท่ีปลอดภัย เปนผลใหนักศึกษาสวนใหญรอยละ 96.65 

จากจํานวน 7,655 คน มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา 
ปจจัย

กระบวนการ 

ปจจัย

ผลลัพธ 
คะแนนเฉล่ีย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 4.05 5.00 4.03 4.43 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.58 4.86 ดีมาก 

รวม 13 4.37 5.00 4.54 4.75 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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7. การจัดตั้งศูนยอาสาวลัยลักษณ เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเขมแข็ง เปนแหลงรวม

ทรัพยากรระดมกําลังจิตอาสา อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือสังคมมีกิจกรรมตอเนื่องตลอดป เชน จัดตั้งโรงครัวผลิต

อาหาร จัดทําถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบภัยพายุปาปก คายอาสาพัฒนาฟนฟูชวยเหลือโรงเรียนในพ้ืนท่ีประสบ

ภัย รวมถึงจิตอาสา “คนละไม คนละมือ” พัฒนาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย  

8. มีการประสานความรวมมือกับสํานักวิชาอยางใกลชิดในการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา เชน 

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือใหเกง ดีและมีความสุข (Smile & 

Smart Center) , การรวมลงนาม MOU รณรงคขับข่ีปลอดภัย สรางวินัยจราจร อุบัติเหตุเปนศูนย  โดย

ตัวแทนอาจารยและนักศึกษาจากทุกสํานักวิชาเพ่ือจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพนักศึกษา  

กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก รวมกับสํานักวิชาพยาบาลศาสตรรวมกับสํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร การจัดฝกซอมอพยพหนีไฟนักศึกษาหอพัก เปนตน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. จัดทํากลยุทธในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในตางประเทศมากยิ่งข้ึน 

  2. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลนเพ่ือรองรับการบริการนักศึกษา สถานประกอบการท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

 3. สงเสริมการเรียนรูแกนักศึกษาทุกชั้นป เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะใหนักศึกษาเปนผูมีความกตัญู  

รูวินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผูนํา  

4. ประสานสนับสนุนสํานักวิชาใหนักศึกษาดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนการวิจัยผานสถานวิจัยมีกระบวนการพัฒนาขอเสนอแนะโครงการวิจัย

อยางเขมขนและกระบวนการกํากับติดตามผลงานวิจัยทุก 3 เดือน จากการดําเนินงานตามกระบวนการใน

ขางตน สงผลใหการวิจัยมีทิศทางและไดขอเสนอโครงการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

2. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีการเผยแพรผลงานวิชาการในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติมากข้ึนในรูปแบบตางๆ เชน การสนับสนุนรางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย การสนับสนุนคาใชจาย

ในการตีพิมพบทความวิจัย การสนับสนุนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภทบุคคล โดยผลการวิจัยตองไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI และการใหรางวัลบทความ

วิจัยและนวัตกรรมดีเดน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

 1 พัฒนากระบวนการประเมินผลลัพธผลกระทบจากงานวิจัย 

2 พัฒนาการสื่อสารงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมการรับรูแกประชาคมและสังคม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 จุดเดน 

1. หนวยงานระดับสํานักวิชาเขารวมทุกสํานักวิชาเพ่ือดําเนินโครงการวิชาการรับใชสังคม และมี

คณาจารยสนใจงานบริการวิชาการสังคมมากยิ่งข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรท่ีเอ้ือตอการใหความสําคัญของงานวิชาการเพ่ือชุมชน โดยเทียบภาระ

งานโครงการวิชาการรับใชสังคม เทียบเทาภาระงานวิจัย ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหกับคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยและเปนการไดประโยชนรวมกันในการทํางาน ท้ังชุมชน คณาจารยและมหาวิทยาลัย 

3. การจัดโครงการวิชาการรับใชสังคมมีการจัดท่ีครบกระบวนการ ตั้งแต การสํารวจความตองการของ

ชุมชน เขียนโครงรางงานวิจัย ประชุมรายงานความกาวหนา การวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและแหลง

ทุน เวทีระชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใชสังคม ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีนําไปสูการตีพิมพและใชประโยชน  

4. โครงการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 3-5 ป เพ่ือสรางความตอเนื่องของงานท่ีนํามาสูการยกระดับ

ความเปนอยูของชุมชนเชิงประจักษ   

5. มหาวิทยาสรางชุมชนตนแบบรายรอบมหาวิทยาลัยและในพ้ืนท่ีใกลเคียงอยางตอเนื่อง โดยมีชุมชน

ตนแบบท่ีสามารถเปนแรงจูงใจใหชุมชนรูสึกอยากจับมือรวมกันพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม โดยนําวิชาการไป

ใชประโยชนเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชน ชุมชนตนแบบท่ีสมหาวิทยาลัยทํางานดวยอยางตอเนื่อง เชน 

ชุมชนบานไสฝาย  ชุมชนบานทุงวัวแลน ชุมชนบานพิตําชุมชนบานพรุสมภารชุมชนบานเขาวัง โรงเรียนชุมชน

ใหม ชุมชนบานในถุง ชุมชนบานแสงวิมาน ชุมชนบานวังอาง และชุมชนบานทาซัก เปนตน 

6. การดําเนินงานตามภารกิจบริการวิชาการ ไดมีการบูรณาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  

โครงการตางๆท่ีดําเนินการไดการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และทุกโครงการมีการบูรณาการกับ

หนวยงานภายในและภายนอก ท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เขาหาแหลงทุนเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือจัดหางบประมาณมาดําเนินการใชวิชาการเพ่ือตอบโจทยความ

ตองการของชุมชน  

2. จัดทํา website ประชาสัมพันธผลงานวิชาการรับใชสังคม เพ่ือสรางการรับรู และประชาสัมพันธ

คณาจารยเพ่ือเปนท่ีรับรูของแหลงทุน 
 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดเดน 

  1. มีการสรางเสริมศักยภาพและสมรรถนะอาเซียนในการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือการ

เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

  2. แมจะมีบุคลากรในสังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณคอนขางนอยเพียง 5 อัตรา ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับภารกิจในฐานะหนวยงานระดับศูนยท่ีรับผิดชอบพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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และผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีปรากฏ ถือวาเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานและมีความโดดเดนในการใชเทคนิคกระบวนการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวม

สนับสนุนงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหบรรลุผลตามแผนงานและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไดอยางนาชื่นชม 

สอดคลองกับคําขวัญของหนวยงานท่ีวา “เล็กแตเขมแข็ง” (Small But Strong ) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. สรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใน

ตางประเทศเพ่ือยกระดับการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมสูระดับสากล เกิดเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมกับตางชาติเพ่ือเปดมุมมองและเตรียมความพรอมใหนักศึกษาและบุคลากร

ในการกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้  

  2. จัดสรรอัตรากําลังสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองเหมาะสม

กับโครงสรางการบริหารงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และการแบงฝายงานตามแผนปฏิบัติการและ

ตัวชี้วัดตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถบรรลุผลตามแผนงาน และ

มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 จุดเดน 

1. มีแผนยุทธศาสตร 20 ป ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ทําใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

ท่ีบรรลุถึงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยจะสามารถบรรลุถึงยุทธศาสตรชาติไดดวย 

2. มีระบบกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ผานระบบการรายงานผลท่ีทันสมัยสะดวกตอผูใชงานโดยกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ใน 3 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับลาง รายงานผลในระบบทุกๆเดือน (2) ผูบริหารระดับกลางรายงานผลตอ

ผูบริหารระดับสูงทุกๆ 6 เดือนผานการจัดการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และ (3) 

ผูบริหารระดับสูงรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาสผานท่ีประชุมขับเคลื่อนงบประมาณ 

3. มีการใชงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตามแผนงบประมาณมากกวา 90% โดยมีผลมาจากแนว

ปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ (1) การกําหนดใหรายงานผลงบประมาณทุกเดือนในท่ีประชุมบริหาร และ (2) การควบคุมการ

ใชจายงบประมาณของหนวยงานวิสาหกิจ โดยจัดทํารายงานแผนรับแผนจายจริงของหนวยงานวิสาหกิจทุกๆ 

ไตรมาส การรายงานผลการใชจายงบประมาณผานท่ีประชุมขับเคลื่อนประสิทธิภาพการใชงบประมาณทุกๆ 

ไตรมาส 

  4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมมีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องในทุกป

การศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย 
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  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ปรับตัวชี้วัดบางตัวตามแผนยุทธศาสตรทุกๆ ป เพ่ือใหสะทอนถึงการวัดผลการดําเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปรับแผนปฎิบั ติการจาก 4 ป  เปน  3 ป  เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการของรัฐบาลตาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
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