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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
  ปการศึกษา 2562 เปนปแรกท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายใตระบบ 
“Walailak University Quality Assurance” หรือ “ระบบ WUQA” ซึ่งเปนระบบท่ีพัฒนามาจากพื้นฐานของ
กรอบแนวคิดของเกณฑ AUN-QA ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เปนกรอบท่ีมหาวิทยาลัยนํามาใช
ออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังในระดับหลักสูตร (WUQA-P) สํานักวิชา (WUQA-S) 
และมหาวิทยาลัย (WUQA-U) โดยระบบ WUQA ท่ีพัฒนาข้ึนยังเปนระบบท่ีตอบสนองตอแผนขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งมีตัวชี้วัดผลลัพธท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร สําหรับกรอบแนวคิดของประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย หรือ 
WUQA-U ประกอบดวย 6 เกณฑหลัก 25 เกณฑยอย ซึ่งแตละเกณฑท่ีกําหนดข้ึนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
เกณฑ AUN-QA ระดบัสถาบัน ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 
  ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยตามระบบ WUQA-U ตามท่ีปรากฎในรายงานประจําปเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ เปนรายงานการประเมินตนเองในภาพรวม
ระดับสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในรอบปการศึกษา 2562 (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 
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2562 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) และขอมูลบางสวนเปนตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดมีการ
รายงานผลตามรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2563)  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 2-3 
ธันวาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมิน จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย (1) รศ.ดร.บุญอนันต พินัยทรัพย 
(ประธานคณะกรรมการ) (2) รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว (กรรมการ) (3) ผศ. ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร 
(กรรมการ) (4) รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ (กรรมการ) และ (5) ผศ.ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (กรรมการ
และเลขานุการ) โดยมีผลการประเมินสรุปดังนี้ (รายละเอียดดังปรากฎในสวนท่ี 1) 
 

เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน 

การประเมินตนเอง 
การประเมินโดย
คณะกรรมการ 

U1 การนําองคกร   

U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 5 5 

U1.2 การกํากับดูแลองคกร 5 5 

U1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร 5 5 

U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ 5 5 

U1.5 นโยบายตามภารกิจหลัก  5 5 

U1.6 การสรางเครือขายและความสัมพันธกับภายนอก 5 5 

U1.7 ผลลัพธดานการนําองคกร 4.91 4.91 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1  4.99 (ดีมาก) 4.99 (ดีมาก) 

U2 การจัดการศึกษา   

U2.1 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา  5 5 

U2.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  5 5 

U2.3 การจัดการเรียนและการสอน  5 5 

U2.4 การประเมินนักศึกษา  3 3 

U2.5 การสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา  5 5 

U2.6 ผลลพัธดานการจัดการศึกษา 4.56 4.56 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2 4.59 (ดมีาก) 4.59 (ดีมาก) 

U3 การวิจัย   

U3.1 การจัดการงานวิจัย  5 5 

U3.2 การจัดการทรัพยสินทางปญญา  5 5 

U3.3 ความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือ  5 5 

U3.4 ผลลัพธดานการวิจัย 3.98 3.98 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U3 4.74 (ดีมาก) 4.74 (ดีมาก) 

U4 การบริการวิชาการ   

U4.1 การบริการวิชาการ 5 5 

U4.2 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ 5.00 5.00 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U4 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

U5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

U5.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 

U5.2 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.98 4.98 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U5 4.99 (ดีมาก) 4.99 (ดีมาก) 
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน 

การประเมินตนเอง 
การประเมินโดย
คณะกรรมการ 

U6 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ   

U6.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย  5 5 

U6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ  5 5 

U6.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา  4 4 

U6.4 ผลลพัธดานการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 4.64 4.64 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U6 4.66 (ดีมาก) 4.66 (ดีมาก) 

ภาพรวม (Overall) 4.80 (ดีมาก) 4.80 (ดีมาก) 
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สวนที่ 1 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 
 

 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 ตามเกณฑ 

WUQA – U เม่ือวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมิน จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย (1) 

รศ.ดร.บุญอนันต พินัยทรัพย (ประธานคณะกรรมการ) (2) รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว (กรรมการ) (3) ผศ. 

ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร (กรรมการ) (4) รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ (กรรมการ) และ (5) ผศ.ดร.

นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (กรรมการและเลขานกุาร) ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

U1 การนําองคกร     
U1.1 วิสัยทัศน พันธกจิ และ
วัฒนธรรมองคกร (AUN-QA 
1) 

5 5 ผูนําองคกรสรางความมั่นใจในวิสัยทศัน 
พันธกิจ องคกรดวยการกาํหนด
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ โครงการ 
และมี Stakeholder กลุมตางๆ เขารวม 
เชน รองอธกิาร คณบด ี

สัดสวนของ Stakeholder 
อาจจะมกีารกระจายไปยัง
กลุมตางๆ ดวย 

U1.2 การกาํกับดูแลองคกร 
(AUN-QA 2) 

5 5 (1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ 
เพื่อกํากับติดตาม ดูแลการดําเนินงาน
ดานตางๆ เชน คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินการดําเนินงาน 
คณะกรรมการพจิารณาตาํแหนงทาง
วิชาการใหทุกฝายดําเนินงานได
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
(2) สงเสริมใหทุกคนยึดมั่นใน 
“WALAILAK for All” ผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ปฐมนิเทศ รางวัลสําหรับ
บุคลากรและนักศึกษา 

(1) เพิ่มกิจกรรมที่สงเสรมิให
ทุกคนยึดมั่นในวิสัยทศันของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(2) ปรับปรุงชองวางระหวาง
สภามหาวิทยาลัยกับฝาย
บริหารใหแคบลง 
 
 
 
 
 

U1.3 ภาวะผูนําและการ
บริหาร (AUN-QA 3) 

5 5 ผูนํา เชน อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการ มีการส่ือสารผาน
ชองทางตางๆ ทั้งในและนอกองคกร 
เชน Facebook หรือ  Website การ
ประชุมระดับสํานักวชิา การประชุม
ระดับผูบริหาร 

เขียนใหเปน Flowchart จะ
เปนภาพชัดเจนมากกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 

Mission 

Strategy 
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรืองทีสามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ 
(AUN-QA 4) 

5 5 มีการจัดประชุมทบทวนวิสัยทศัน พันธ
กิจและวัฒนธรรมสม่าํเสมอ 
 

ขอใหทําแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการใหเชื่อมโยง
และชัดเจนมากกวานี ้

U1.5 นโยบายตามภารกิจหลัก
ขององคกร (AUN-QA 5) 

5 5 มีการปรับปรุง/ทบทวนวิสัยทศันเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่สําคัญและ
ความพึงพอใจของ Stakeholders 
สม่ําเสมอ 

เพิ่มตารางการปรับปรุงการ
ตอบสนองความตองการ เชน 
Content Stake 

holder 
Implement 

   
   
  

U1.6 การสรางเครอืขายและ
ความสัมพันธกับภายนอก 
(AUN-QA 8) 

5 5 มีความเขมแข็งในการสรางพัฒนา
เครือขายและความสัมพันธอยางมาก 
เชน เครือขายงานวิจัย มศีูนยความเปน
เลิศทางวิจัย สรางเครือขายของสถาน
ประกอบการ พัฒนาเครือขายการเรยีน
การสอน เครือขายหองสมุด ศูนย
กิจการนานาชาติ ศูนยบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนแมขาย
ของภาคใตตอนบน 

-ขอใหเพิ่มอาจารย Senior 
มากขึ้น เพื่อชวยพัฒนา
อาจารยใหมๆ ใหมี
ความสามารถในการทําวจิัย
และตีพิมพใน Q1 

 

U1.7 ผลลัพธดานการนํา
องคกร 

4.91 4.91 รอยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตรบรรลุ
เปาหมายตามแผน 
 

ขอใหมีการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานผลสัมฤทธิข์อง
หนวยงาน ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส เพื่อให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

คะแนนเฉลียของเกณฑ U1  4.99  
(ดีมาก) 

4.99  
(ดีมาก) 

  

U2 การจัดการศึกษา     
U2.1 การรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษา (AUN-QA 
13) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย 
และแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกและ
เชิงรับเพื่อการรับสมัครและคัดเลือกทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร  
2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับเพื่อ
การรับสมัครและคัดเลือกทั้งในระดับ
สถาบันและระดับหลักสูตร เชน การ
จัดทาํคายเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เกิดประสบการณกอนการเขาเรียน  
3. มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประชาสัมพันธ
หลักสูตรอยางไมเปนทางการ เพื่อให
มั่นใจวานักเรียนที่มาสมัครจะ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเปนนักศึกษา 
4. มีการกาํหนดเกณฑในการคัดเลือก
นักศึกษาทีม่ีคุณภาพโดยเกณฑในการ
คัดเลือกเปนไปตามกรอบมาตรฐานวฒิุ
ระดับปริญญาตรี และมีชองทางในการ
รับสมัครหลากหลาย เชน การรับตรง 
การรับแบบโควตา การรับแบบทุน  
5. มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาสง 
Portforlio ที่ประกอบดวยขอมูลดาน
คะแนนเฉล่ีย ผลการศึกษา และรางวลั 

1. พิจารณาพัฒนาชอง
ทางการประชาสัมพันธผาน
ส่ือสังคมออนไลนใหเกิดการ
มีสวนรวมและการ
ปฏิสัมพันธเพิ่มมากขึ้น 
เพราะเปนชองทางสําคัญที่
นักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนนิยม
ใชงาน 
2. พิจารณาเพิ่มเติมการ
ประชาสัมพันธรายละเอียด
หลักสูตรแตละหลักสูตรอยาง
ละเอียดและทั่วถึงใหกับ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย 
เพื่อใหนักเรียนเกิดการรับรู
เกี่ยวกับหลักสูตร 
3. หากมีการวางหลักเกณฑ
หรือกําหนดนโยบายใหม 
เชน การจัดระบบ Credit 
Bank มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาในการกําหนดและ
ตรวจสอบคุณภาพกอนการ
รับเขาเพือ่รักษาคุณภาพการ
รับเขาของนักศึกษา 
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรืองทีสามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญในการพิจารณา
ตัดสินใจรับนักศึกษาชวยใหขอมูล 
6. มีกระบวนการในการกาํกับการ
ดําเนินงานรับสมัครนักศึกษา 
7. มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อกํากับและ
ติดตามความสําเร็จของการรับนักศึกษา 
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ของสมาชิก ทปอ. ตลอดจนการ
กําหนดคะแนนขั้นตอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานของประเทศ 
8. มีการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุงการ
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา โดย
ผานการพิจารณาจากที่ประชุมและ
นําไปปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 

U2.2 การจัดทาํและพัฒนา
หลักสูตร (AUN-QA 14) 

5 5 1. มีการกําหนดแผน นโยบายเพื่อให
ทุกหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและ
รายวิชาทีมุ่งเนนผลการเรียนรูที่
คาดหวัง รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน 
UKPSF ที่มุงพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา 
2. มีการดําเนินการทบทวนการ
ออกแบบหลักสูตรอยางเปนระบบและ
เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 
3. มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่
ทันสมัย 

1. หากตองการนาํหลักสูตร
เขาสูกระบวนการตรวจ
ประเมินแบบ AUN-QA 
มหาวิทยาลัยควรพจิารณา
กระตุนใหทุกหลักสูตร
ดําเนินการ เรื่องการปรับปรุง
ระบบการพัฒนาหลักสูตร
โดยยึดจากหลัก แบบ 
Outcome Based Education 
ที่ใหความสําคัญกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียในทุกภาคสวน ไดแก 
ผูใชบัณฑิต นักศกึษาเกา 
และนักศึกษาใหม หลังจาก
นั้นจึงนํามาดําเนินการตาม
ขั้นตอน ไดแก (1) สรางผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 
(Expected Learning 
Outcomes, ELOs) ที่
สอดคลองกับความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
นโยบายของมหาวทิยาลัย 
ทั้งนี้หากหลักสูตรที่มีสภา
วิชาชพีรับรองตองการเขาสู
กระบวนการตรวจประเมิน
แบบ AUN-QA สามารถ
พิจารณามาตรฐานวิชาชพี
เปนหนึ่งในความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (2) 
ออกแบบหลักสูตรและ
รายวิชาที่สอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และ 
(3) ออกแบบเนื้อหารายวิชา 
รูปแบบการเรียนการสอน
และการประเมินผลให
สอดคลองและสามารถ
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรืองทีสามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. พิจารณาปรับปรุงใหทกุ
หลักสูตรนําผลจากความ
ตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อจัดทาํผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตรและ
รายวิชา 
3. กําหนดแผนการเรียนการ
สอนและกระบวนการที่
กระตุนใหแตละหลักสูตร
ส่ือสารถายทอดผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง และวิธีการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ใหกับนักศึกษา 
4. พิจารณากาํหนดใหแตละ
หลักสูตรทบทวนการ
ออกแบบดวยการ
เปรียบเทียบกับคูเทียบใน
หลักสูตรอื่นๆ 

U2.3 การจัดการเรียนการ
สอน (AUN-QA 15) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมรีะบบการเลือก
กิจกรรมการเรียนเพื่อสอดคลองกับ
ปรัชญาการศึกษา 
2. มีระบบการคัดเลือกและจางงาน
อาจารยทีม่ีความเชี่ยวชาญสอดคลอง
กับความตองการของหลักสูตร 
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต  
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม
และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

1. พิจารณาเพิ่มเติมการ
ประเมินจากผูใชบณัฑิตใน
กระบวนการเลือกกิจกรรม
การเรียนและการสอน 
2. พิจารณาจัดทําระบบการ
ติดตามเพื่อปรับปรุงปรชัญา
การศึกษาและการเรียนการ
สอนเพื่อใหบรรลุผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 

U2.4 การประเมินนกัศึกษา 
(AUN-QA 16) 

3 3 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบ
การประเมินนักศึกษาแตละหลักสูตร 
และมีกระบวนการและกิจกรรมที่เอื้อให
อาจารยแบงปนประสบการณในการวดั
ประเมินผล 
2. มีกระบวนการและระบบที่เที่ยงตรง
ผานการจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ Exit exam ทุกหลักสูตรที่
เริ่มใชตัง้แตป 61 เปนตนไป  
3. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรงุ
วิธีการประเมิน เพื่อใหเกิดความถูกตอง
และนาเชื่อถือ 

1. พิจารณากําหนดการ
ประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาโดยออกแบบเพื่อให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. พิจารณาทบทวนการ
ประเมินใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 

U2.5 การสงเสริมและ
ใหบริการแกนักศึกษา (AUN-
QA 17) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการดาน
การบริการนักศกึษาในสวนของ
กิจกรรมนักศกึษา ตลอดจนการ
ดําเนินงานเพื่อกํากับติดตามนกัศึกษา
อยางเปนระบบ 
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
เชน หอพัก และภูมิทัศนเพื่อสงเสริมให
เกิดการประสิทธิภาพในการเรียนรู 

1. พิจารณาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและสัญญาณ
อินเทอรเน็ตใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อเอื้อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการเรียน 
2. จัดใหมีการประเมินแบบ 
Real time ผาน QR Code 
เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการใหบริการ
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรืองทีสามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการดาน
ตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษาทัง้ดานสุขภาวะทางกายและ
ทางจติ ดวยการจดัทาํระบบการให
คําปรึกษา ผานอาจารยที่ปรกึษาและ
รุนพี่ นอกจากนั้นยังมรีะบบคัดกรอง 
ระบบสงตอ ชองทางการส่ือสารแบบ
สายตรง เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษามี
สภาพจิตที่พรอมสําหรับการเรียน เชน 
Smile Smart Center   
4. มหาวิทยาลัยมีระบบใหความดูแล
ดานวิชาการผานอาจารยที่ปรึกษา 
5. มีระบบติดตามและประเมินความพึง
พอใจของผูใหบริการดานตางๆ แก
นักศึกษา เพื่อนํามาสูการปรับปรุงการ
ใหบริการที่สนับสนุนการเรียนรูแก
นักศึกษา 
6. มีการดาํเนินการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองความ
ตองการของนักศึกษา 

นักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

U2.6 ผลลัพธดานการจัด
การศึกษา (AUN-QA 22) 

4.56 4.56   

คะแนนเฉลียของเกณฑ U2  4.59  
(ดีมาก) 

4.59  
(ดีมาก) 

  

U3 การวิจัย     
U3.1 การจัดการงานวิจัย 
(AUN-QA 18) 

5 5 1. มีระบบการกาํกับดูแลดานการวิจัย
ในระดับมหาวทิยาลัยและระดับศูนย 
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
แกอาจารยที่ไมสามารถขอทุนจาก
ภายนอกได เพื่อใหตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูล  
3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใน
ดานตางๆ เพื่อใหอาจารยสามารถ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติได เชน การใหรางวัล การ
ทําวิจัยรวมกันระหวางสาขาวชิาแบบ
บูรณาการ การจัดทําระบบพี่เล้ียงการ
จัดอบรมให ทาํใหมีชองทางในการ
ตีพิมพมากขึ้น เชน โครงการเพื่อนเอือ้
เพื่อน มีการจัดประชุมเพื่อใหสามารถ
ผลิตผลงานตีพิมพออกมาได 
4. มีการดาํเนินการเชงิกลยุทธเพือ่
สรางความเปนเลิศดานการวิจัยตาม
พันธกิจของมหาวทิยาลัย ในการ
ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหมใหสามารถ
นําไปใชในการผลิตใหมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการ
พึ่งตนเองและการแขงขันในระดับ
นานาชาต ิ

ดําเนินการส่ือสารเพื่อสราง
ความเขาใจกับอาจารยในทุก
ระดับเพื่อลดแรงเสียดทาน 
(หมายเหตุ ในเรื่องการนาํ
ตัวชี้วัดมาใชประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการวจิัยทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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เกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง 

(Strengths) 
 

เรืองทีสามารถปรับปรุงได 
(Areas for 

Improvement) 
ประเมิน
ตนเอง 

โดยคณะ 
กรรมการ 

5. มีการกาํหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
การดาํเนินงานการวิจัยและฟงเสียง
สะทอนจากเวทีทีท่ํางาน หัวหนาสถาน
วิจัย และใชในเกณฑการประเมิน  
6. มีการดาํเนินการเปรียบเทียบกับคู
เทียบ (Benchmarking) จาก
มหาวิทยาลัยทีม่ีลักษณะการดําเนินงาน
เหมือนกัน และวางมาตรฐานให
สอดคลองกับ World Ranking 
7. มีนโยบายสนับสนุนและยกระดับ
การวิจัย 

U3.2 การจัดการทรพัยสินทาง
ปญญา (AUN-QA 19) 

5 5 1. มีการจัดตั้งฝายบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และคณะกรรมการ
จัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ 
2. มีระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูล
ทรัพยสินทางปญญา  
3. มีระบบทบทวนการดําเนินการเพื่อ
จัดการทรัพยสินทางปญญา ทุก 6 เดือน 
4. มีการปรับปรุงระบบเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

- 

U3.3 ความรวมมือในการวิจัย
และคูความรวมมือ (AUN-QA 
20) 

5 5 1. มีระบบการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
2. มีระบบการสรางความรวมมือและ
ดําเนินการวิจัยกับภาคเอกชน 
3. มีแผนและการดําเนินงานตามแผน
เพื่อสรางความรวมมือในการดาํเนินการ
วิจัย 

- 

U3.4 ผลลัพธดานการวิจัย 
(AUN-QA 23) 

3.98 3.98  1. สงเสริมใหอาจารยใชระบบ
ติดตามเพื่อตรวจสอบการ 
Citation เชน ระบบ Google 
Scholar เพื่อใหอาจารย
สามารถประเมินตนเอง
จํานวนการอางถึงงานวิจัยได 
2. เพิ่ม Citation ของ
บทความตพีิมพในระดับ
นานาชาติ ดวยการผลักดัน
ใหอาจารยในมหาวิทยาลัยที่
อยูในสํานักวิชาหรือสาขาวิชา
เดียวกันอางถึงบทความวิจัยที่
ผานมาของมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาปรับปรงุสัดสวน
การตั้งเปาหมายการวจิัยหรือ
นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาให
สอดคลองกับการวางแผน
เรื่องการวิจัยและงบประมาณ
ในแตละป 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ S3 4.74  
(ดีมาก) 

4.74  
(ดีมาก) 
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โดยคณะ 
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U4 การบริการวิชาการ     
U4.1 การบรกิารวิชาการ 
(AUN-QA 21) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้ศูนยบรกิาร
วิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยจดัทาํโครงการตนไม
แหงความสุข มวล. 
3. มหาวิทยาลัยจัดทาํรายงาน
ความกาวหนา WU Social 
Engagement 
4. มหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการ โดย
มีความตอเนื่อง 3-5 ป 

แนวทางการจดัการโครงการ
บริการวิชาการ และ
รายละเอียดเรื่องอัตราสวน
แบงจูงใจ 

U4.2 ผลลัพธดานการบริการ
วิชาการ (AUN-QA 24) 

5.00 5.00   

คะแนนเฉลียของเกณฑ U4 5.00  
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีมาก) 

  

U5 การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

    

U5.1 การทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้อาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ 
2. มหาวิทยาลัยจดัทาํรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ดานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมนิ
ความพึงพอใจโครงการดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการมี
สวนรวมของนักศึกษาและ
บุคลากรในกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

U5.2 ผลลัพธดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.98 4.98  มหาวิทยาลัยควรพยายาม
เพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

คะแนนเฉลี่ยของเกณฑ U5 4.99  
(ดีมาก) 

4.99  
(ดีมาก) 

  

U6 การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพ 

    

U6.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(AUN-QA 6) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการดวยหลัก 
“แผนงาน แผนเงิน และแผนคน” 
2. มหาวิทยาลัยมีการออกประกาศที่
เกี่ยวของกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการ
พัฒนาบุคลากร 
5. มหาวิทยาลัยจัดใหมีกจิกรรมเชดิชู
เกียรติประวตัิในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 
6. มีการกาํหนดเปาหมาย “1 ใน 100 
มหาวิทยาลัย” ของโลกภายในป พ.ศ.
2570 

- 

U6.2 การบริหารทรพัยากร
ทางการเงินและกายภาพ 
(AUN-QA 7) 

5 5 1. มหาวิทยาลัยมขีอบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พ.ศ.2559 ในดานการ
บริหารทรัพยาการทางเงิน 
2. มหาวิทยาลัยมีแผนการดาํเนินงาน
ประจําปดานตางๆ ในดานส่ิงอาํนวย

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง
สวนตอหลังคาเชื่อมทางเดิน
ระหวางอาคารเรียนและ
หอพัก รวมถึงจัดหารถไฟฟา
ใหเพียงพอตามความตองการ
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กรรมการ 

ความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสรางพื้นฐาน 
3. มีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. มีศูนยบรรณสารและส่ือการศกึษา
สามารถดาํเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพในดานทรัพยากรดาน
วิชาการ เชน ทรัพยากรภายใน
หองสมุด ส่ือการสอน ฐานขอมูล
ออนไลน เปนตน 
5. มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงดาน
อาคารสถานที่ และดําเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ของนักศึกษา 

U6.3 การบริหารการประกัน
คุณภาพการศกึษา (AUN-QA 
9,10,11,12) 

4 4 มหาวิทยาลัยมรีะบบประกันคุณภาพ 
“WUQA” 

จัดระบบและวางแผน
ดําเนินการโดยมีเอกสาร
หลักฐานผลลัพธที่คาดหวัง 

U6.4 ผลลัพธทางการบริหาร
การจดัการและการประกัน
คุณภาพการศกึษา (AUN-QA 
25) 

4.64 4.64  1. ควรเพิ่มจํานวนตําแหนง
วิชาการของอาจารยใหมากขึน้ 
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
ผลการดําเนินงานในดานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับสํานักวิชา 

คะแนนเฉลียของเกณฑ U6 4.66  
(ดีมาก) 

4.66  
(ดีมาก) 

  

คะแนนเฉลี่ย U1-U6  4.80  
(ดีมาก) 

4.80  
(ดีมาก) 
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สวนที่ 2 
ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

 

 

 

ประวัติความเปนมา 
 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 
  สมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เม่ือมีการริเร่ิมจัดการศึกษาสมัยใหมในสวนของภาคใตนั้นได 
เร่ิมข้ึนท่ีนครศรีธรรมราชกอน โดยมีพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธัชโช) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์ ผูอํานวยการ
การศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปตตานีเปนคนอํานวยการ ความดําริจะใหมีมหาวิทยาลัยท่ี
นครศรีธรรมราชก็มีมาชานาน เชนเดียวกันผูจุดประกายคือ ครูนอม อุปรมัย (ผูแทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองสภาผูแทนราษฎร) ซึ่งเคยเปนครู
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปนผูริเร่ิมในการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูนครศรีธรรมราช ทานเห็นความสําคัญของการ
มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเสนอรัฐบาลใหพิจารณาจัดตั้ง แตก็ไมสามารถผลักดันความคิดให
เปนจริงได ตอมาในป พ.ศ. 2518 อาจารยจรัส โพธิศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชได
นําเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อ "มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช" 
โดยมีหลักการใหยกฐานะวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชข้ึนเปนมหาวิทยาลัย รางพระราชบัญญัติฉบับนั้นไมผาน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา อยางไรก็ดีหลังจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราชตกไป ป พ.ศ. 2523 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการ
พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีกคร้ังหนึ่งโดยเสนอรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
เปน "มหาวิทยาลัยศรีธรรมาโศกราช" แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป เพราะมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร
เสียกอน ตอมาประชาชนชาวนครศรีธรรมราชไดรวมตัวกันเปนคณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชใหจงได โดยมีนายวัชรา หงสประภัศร เปนประธานคณะกรรมการรณรงค และประจวบกับ
รัฐบาลโดยทบวงมหาวิทยาลัย (ป พ.ศ. 2526) มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาสูภูมิภาค 
สําห รับภาคใต กํ าหนดไว ท่ี จั งหวัดนครศรีธรรมราชและจั งหวัดใกล เคียง เชน จั งหวัดสุ ราษฎรธานี  
จากนโยบายดังกลาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยระยะแรกใหมีฐานะเปน 
"วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ข้ึนกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" โดยใชวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเปนสํานักงาน
อธิการบดี และมีพื้นท่ีขยายงานของมหาวิทยาลัยท่ีบานมวงงาม ตําบลรอนพิบูลย (10,000 ไร) พื้นท่ีชวงปาก
พนัง-ระโนด อําเภอปากพนัง 3,000 ไร และพื้นท่ีในเขตอําเภอหัวไทรอีกแหงหนึ่งดวย อีกท้ังไดพิจารณารูปแบบ
การบริหารและหลักสูตรท่ีจะเปดสอน โดยระยะเร่ิมแรกจะเปดสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การเกษตร การประมง วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ท้ังนี้จะเร่ิมรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 แตดวยขอจํากัดในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสูความเปนเลิศทบวงมหาวิทยาลัย
จึงไดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติเดิม และขออนุมัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย   ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชเปนเอกเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชข้ึน โดยมีศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนประธาน และไดมีการดําเนินการจนไดรับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2534 จากนั้นไดนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทาน
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ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยไดพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแหงนี้วา "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" อัน
เปนสรอยพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
 

แนวคิดและรูปแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดตั้งข้ึนตามฐานความคิดและความตองการของชุมชนทองถิ่น โดยเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับรัฐบาลซึ่งเม่ือพัฒนาเต็มรูปแบบแลวจะมีลักษณะเปน “มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 
(Comprehensive University)” ซึ่งจะมีการพัฒนาสถานะทางกายภาพและส่ิงแวดลอมใหมีลักษณะเปน “เมือง
มหาวิทยาลัย (Residential University)” 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังมีเจตนารมณในการกอต้ังท่ีมีลักษณะพิเศษเปนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียว 
แตสามารถมีสถานท่ีปฏิบัติการกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ไดโดยไมจําเปนตองตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน 

จากสภาพพื้นท่ีท่ีกวางขวางถึง 9,000 ไร เปนแหลงธรรมชาติ แหลงการศึกษา แหลงภูมิปญญาชาวบาน 
แหลงวัฒนธรรม และแหลงวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการ "อุทยานการศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ " เนื่ องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ป กาญจนาภิ เษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2539) เพื่อเทิดพระเกียรติและ
สนองแนวพระราชดําริตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานส่ิงแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยอุทยานการศึกษาฯ ประกอบดวย หอเฉลิมพระเกียรติ อุทยานเทิดพระเกียรติ อุทยานสัมมนา
สาธิต อุทยานไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน อุทยานพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานโบราณคดี อุทยาน
ส่ิงแวดลอม อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขตการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ฟารมมหาวิทยาลัย และ
ศูนยการแพทย 
 การกอต้ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ิมตั้งแตปพุทธศักราช 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใน
หลักการใหใชท่ีดินสาธารณะประโยชนทุงคลองปุด ทุงหาดทรายขาว ทุงบอนิง และท่ีดินสงวนเล้ียงสัตวทุงบานไผ
รวมเนื้อท่ีประมาณ 13,786 ไร โดยใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 9,000 ไร สวนพื้นท่ีท่ีเหลือ
ประมาณ 3,600 ไร จัดสรรเปนท่ี สปก. ใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินครัวเรือนละ 5 ไร และตั้งชื่อวา "ชุมชนสาธิต
วลัยลักษณพัฒนา" ปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงต้ังอยู ณ เลขท่ี 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดสรรงบประมาณคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2538 
จากคณะรัฐมนตรีจํานวน 1,635.5 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจํานวน 135 หลัง 
ตอจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีพัฒนาการมาตามลําดับ 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 
 

 ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถายทอดความรูเพื่อสรางสรรค 

จรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความ
เรืองปญญา และคุณธรรม เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนท้ัง 
"คนดีและคนเกง" โดยเนน 
  1) ความเปนคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และมีทัศนะ
ท่ีกวางไกล 
  2) ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาวิชาท่ีศึกษาลึกซึ้ง
และประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ความเปน “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สามารถดําเนินชีวิตและดํารงอยูใน
สังคมไดดี 

  วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล 
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 พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใตและของประเทศ 
  2) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 
   3) ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานการใหคําปรึกษาและ
แนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและการพัฒนาอันกอใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
   4) อนุ รักษและฟ นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี  รวมท้ังศิลปะบริสุทธ์ิและ
ศิลปะประยุกต เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
 

สัญลักษณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

  
 
ตราประจํามหาวิทยาลัย 
ตราประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนตราสัญลักษณท่ีอัญเชิญตราพระนามยอ "จภ" ภายใตจุล

มงกุฎซึ่งเปนตราพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประดิษฐานท่ี
ก่ึงกลาง อักษร "จ" เปนสีแสดและอักษร "ภ" เปนสีขาว มีพื้นสีมวงรองรับ และมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบสีทอง
รองรับอยูเบ้ืองลางพรอมอักษรสีมวง คําวา "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" ประดับอยูภายในแพรแถบ 

สีประจํามหาวิทยาลัย 
สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีแสดมวง  "สีแสด" เปนสีประจําวันพฤหัสบดีซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี "สีมวง" เปนสีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
สีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง-รัตนธัชโช-เปรียญ) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์และผูอํานวยการการศึกษามณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลปตตานี (ในสมัยรัชกาลท่ี 5) ท่ีชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกยองวาเปนผูจัดการ
ศึกษาสมัยใหมของเมืองนี้ 

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

ทางภาคใต เปนไมท่ีนิยมปลูกใหรมเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหนาจวนเจาเมืองซึ่งรูจัก
กันในนาม “ศาลาประดูหก” 

 

ปรัชญาการศึกษา อัตลักษณ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
   

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการกําหนดปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) และอัตลักษณ 
(Identity) โดยเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุมคร้ังพิเศษ/2563 เม่ือวันท่ี 22 
ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

  ปรัชญาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการ

แขงขันสูง ภายใตกรอบแนวคิด “เกงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิ บั ติ” (Academic Excellence with 
Professional Skills) 
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เกงวิชาการ (Academic Excellence) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อใหบัณฑิตมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหและการคิดสรางสรรคส่ิงใหม 

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติการฝก
ภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

 

  อัตลักษณ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมุงสรางบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงเปนท้ัง “คนดีและคนเกง” 
  คนด ีหมายถึง บัณฑิตท่ีมีความกตัญูมีวินัย มีจิตอาสา และมีคุณธรรมจริยธรรมสําคัญ ท่ีสอดคลอง
กับการประกอบอาชีพ 

คนเกง หมายถึง บัณฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหคิดสรางสรรคมีภาวะความเปนผูนํา และ
มีทักษะในการปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในสถานการณจริงไดอยางเชี่ยวชาญ  

 

  วัฒนธรรม 
  วลัยลักษณเพือ่ปวงชน (WALAILAK for All) โดยมีความหมายดังนี ้
   W -  Wisdom        มุงสูปญญา 
      A  -  Advancement         ลํ้าหนา สรางส่ิงใหม 
     L    -  Loyalty               มอบใจใหองคกร 
     A    -  Altruism              เอื้ออาทรตอผูอื่น 
      I   -   Integrity              ยืนบนฐานความซือ่สัตย 
      L   -  Lean                 กะทัดรัด เดนชดัในคุณคา 
      A   -  Accountability         ตรวจตราความรับผิดชอบ 
      K   -  Knowledge Sharing   ใฝรูรอบ มอบแบงปน 
 
 

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลในภาคใตตอนบน มีสภาพเปน
นิติบุคคลมีฐานะเปนกรมในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและ
ความชํานาญการของบุคลากรแบบรวมศูนย เรียกวา “รวมบริการ ประสานภารกิจ” หนวยงานกลางท่ีเปนศูนย
และสวนจึงทําหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไมแยกตามสํานักวิชาหรือหนวยงาน โดยมี
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดงัแผนภูมิตอไปนี ้
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  - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
- ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- สวนอาคารสถานท่ี 
 

- สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

- สํานักวิชา 
- ศูนยบริการการศึกษา 
- ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 
- วิทยาลัยนานาชาติ 
 
 
 
 
 

 

- ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและ    
  เทคโนโลยี 
- ศูนยสมารทฟารม 
- สวนอํานวยการและสารบรรณ 
- สวนบริการกลาง 
- สวนภูมิสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม 
- หนวยประสานงานมหาวิทยาลัย 
  วลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 
- โครงการบริหารจัดการของเสีย  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- สวนแผนงานและยุทธศาสตร 
- สวนการเงินและบัญชี 
- อุทยานพฤกษศาสตร 
- ศูนยบริหารทรัพยสิน 
- ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
- โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัย
ระดับแนวหนาของโลก (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 - งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  
  สวนกิจการนักศึกษา 

 

- สถาบันวิจัยและนวัตรรม 
- อุทยานวิทยาศาสตรและ  
  เทคโนโลยี 
- สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
- ศูนยบริการวิชาการ 

 

- สวนกิจการนักศึกษา 
- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
- ศูนยบรรณสารส่ือการศึกษา 

 

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี หนวยตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 

รองอธิการบดี 
ฝายบริหาร 

รองอธิการบดี 
ฝายวิจัยและบริการสังคม 

รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายบริหารงานบุคคล 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายบริหาร 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายส่ือสารองคกร 

- สวนพัสดุ 

 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

 

รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ 

- ศูนยกิจการนานาชาติ 

 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายสงเสริมกีฬา 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายบริหารโครงการกอสราง 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายกฎหมายและประชา

 
-- สวนนิติการ 
- ฝายประชาสังคมและชุมชน 
ศูนยบริการวิชาการ  
(การแกปญหาท่ีดินโคงการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
- งานพิทักทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยและจราจร (สวน
บริการกลาง) 
 
 
 

 

- ฝายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต (ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
- งานพัฒนาหลักุตร (หลักสูตรพันธุใหม) (ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
- ฝายประมวลผล (ศูนยบริการการศึกษา) 
- ฝายบริการการสอนและการสอบ (ศูนยบริการการศึกษา) 
- ฝายงานทะเบียน (ศูนยบริการการศึกษา) 
 
 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายพัฒนาการเรียนการสอน 

- ฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและ
การสอน (ศูนยนวัตกรรมการเรียนและ
การสอน) 

 

- สวนส่ือสารองคกร 

 

ผูชวยอธิการบดี 
ฝายส่ือสารองคกร 

[Type here] 

 



  1. องคกรบริหารสูงสดุของมหาวิทยาลัย 
   1) สภามหาวิทยาลัย 
   มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การวางนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การเงินและทรัพยสิน การออกแบบระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร 
และการอนุมัติปริญญา 

 2) สภาวิชาการ 
   มีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลทางดานวิชาการ เชน หลักสูตรการสอน การวัดผล การให
ปริญญา การใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จัดหาวิธีการทําใหการศึกษา 
การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งข้ึน 
 2. การแบงสวนงาน 

1) สํานักงานอธิการบดี 
  หนวยงานท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดีมี 11 สวน 2 หนวย 1 สํานักงาน และ 2 โครงการมี
ภารกิจหลักในการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยทุกๆ ดาน โดยประสานงานกับสวนงานบริหารในสํานักวิชา ศูนย 
และสถาบัน 
  2) สํานักวิชา/วิทยาลัย 
  - 14 สํานักวิชา ประกอบดวย สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ สํานักวิชาสหเวชศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเภสัช
ศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาศิลปศาสตร 
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร และสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
   - 4 วิทยาลัย ประกอบดวย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ วิทยาลัยสัตว
แพทยศาสตรอัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบัณฑิตวิทยาลัย 
   3) ศูนย/สถาบัน/หนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา 
  มี 17 หนวยงาน คือ ศูนยบริการวิชาการ ศูนยบริการการศึกษา ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ศูนยกิจการนานาชาติ ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนยบริหารทรัพยสิน ศูนยสมารทฟารม อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อุทยานพฤกษศาสตร สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซึ่งหนวยงานดังกลาวสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวทิยาลัยท้ัง
ภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4) โครงการ  
   มี 3 โครงการ คือ โครงการบริการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โครงการมหาวิทยาลัย
สีเขียว และโครงการ UKPSF 
 

รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภา  
1. สภามหาวิทยาลัย  
 1) นายกสภามหาวิทยาลัย 
   ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
  2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ศ.ดร.โกวิทย โปษยานนท 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง                                                                  
 ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ   อธิการบด ี
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 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อานนัท กาญจนพนัธุ 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล 
ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 
นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 

5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงต้ัง 
ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
นายธีระชัย เชมนะสิริ 
นายแพทยนพพร  ชืน่กล่ิน 

6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒจิากภาคใต 
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ 
นายรุจาธิตย  สุชาโต 

   6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ 
 รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ 
 อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธ เพชรชวย 
 7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 อาจารยนายแพทยชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร 
 รศ.ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี 
 8) เลขานุการ 
 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ ์สุขสอาด       รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

2. สภาวิชาการ 
  1) ประธานสภาวิชาการ 
 ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ   อธิการบดี 
 2) กรรมการโดยตําแหนง 
 ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ  คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
 อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
 อาจารย ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
 ผศ.ดร.นพินธ ทิพยศรีนิมิต  คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 
 ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานชิ  คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง  คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต  คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ  คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
 รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสํานักวิชาการจดัการ 
 รศ.ดร.นฤมล มาแทน   รักษาการแทนคณบดีสํานักวชิาเทคโนโลยีการเกษตรและ 
       อุตสาหกรรมอาหาร 
 ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร   คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสิน ี  คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ  คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 
 ศ.ดร.ทันตแพทยสิทธิชยั ขุนทองแกว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติฯ 
 ศ.คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร  
         รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
 อาจารย ดร.จติติมา ศังขมณ ี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
 รศ.ดร.พงษพิชิต จนัทรนุย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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 ผศ.ดร.ภวูดล บางรักษ   ผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ผศ.ดร.ศิวนาถ นนัทพชิัย   ผูอํานวยการศนูยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
 อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง  ผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา 
 ดร.เปรมฤดี นุนสังข    ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีดิจทัิล 
 อาจารย ดร.อัตนนัท เตโชพศิาลวงศ ผูอํานวยการศนูยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 ผศ.ดร.อนุรักษ ถุงทอง   ผูอํานวยการอุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 นายแพทยลิขิต มาตระกูล   รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยการแพทยฯ 
 ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต   ผูอํานวยการศนูยกิจการนานาชาติ 
 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย   ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
 ผศ.ดร.อมรศักดิ ์สวัสด ี   ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป   รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยบริหารทรัพยสิน 
 นายอุทัย แกลวกลา    รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยสมารทฟารม 
 ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ ์   รักษาการแทนผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
 ผศ.ดร.นายแพทยอุดมศักดิ ์แซโงว รักษาการแทนผูอาํนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน   รักษาการแทนผูอาํนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
 อาจารยสุธีระ ทองขาว   รักษาการแทนผูอาํนวยการอุทยานพฤกษศาสตร 
 ศ.ดร.ธวัชชัย ศภุดิษฐ   ศาสตราจารย 
 ศ.ดร.ทันตแพทยสิทธิชยั ขุนทองแกว ศาสตราจารย 
 ศ.พิเศษ ดร.ทันตแพทยจีรศักดิ์ นพคุณ ศาสตราจารย 
 ศ.ทันตแพทยจนิตกร คูวัฒนสุชาติ ศาสตราจารย 
 ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร   ศาสตราจารย 
 ศ.คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ศาสตราจารย 
 ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ ์   ศาสตราจารย 
   3) กรรมการจากคณาจารยประจาํสํานักวิชา 
 อาจารย ดร.สุขุมาล กลํ่าแสงใส อาจารยประจําสํานกัวชิาการจัดการ 
  อาจารยฮุชเซ็น นยิมเดชา  อาจารยประจําสํานกัวชิาการจัดการ 
  รศ.ดร.วาริน อินทนา   อาจารยประจําสํานกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  ผศ.ดร.วิสาขะ อนนัธวชั   อาจารยประจําสํานกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล   อาจารยประจําสํานกัวชิาพยาบาลศาสตร 
  รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ   อาจารยประจําสํานกัวชิาพยาบาลศาสตร 
  อาจารย ดร.ฮารีซอล ขุนอนิคีรี อาจารยประจําสํานกัวชิาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
  อาจารยพชิญสินี เควด  อาจารยประจําสํานกัวชิาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
  รศ.ดร.พิชชานีย จริยพงศ   อาจารยประจําสํานกัวชิาแพทยศาสตร 
  อาจารย แพทยหญิงนนทพรรณ ผาสุข อาจารยประจําสํานกัวชิาแพทยศาสตร 
  ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน   อาจารยประจําสํานกัวชิาเภสัชศาสตร 
  อาจารยอภิชญา ชนะวงศ  อาจารยประจําสํานกัวชิาเภสัชศาสตร 
  รศ.ดร.สกล บุญสิน   อาจารยประจําสํานกัวชิารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
  ผศ.สุรัช คมพจน    อาจารยประจําสํานกัวชิารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
  ผศ.ดร.จรรยารักษ ทองสมพร  อาจารยประจําสํานกัวชิาวิทยาศาสตร 
  ผศ.ดร.อปัสร บุญยัง   อาจารยประจําสํานกัวชิาวิทยาศาสตร 
  รศ.ดร.ณัฐวิทย วัฒนสกุลพงศ   อาจารยประจําสํานกัวชิาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
  รศ.ดร.พรรณนภิา เชาวนะ   อาจารยประจําสํานกัวชิาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
  อาจารย ดร.สมรักษ ชัยสิงหกานานนท อาจารยประจําสํานกัวชิาศิลปศาสตร 
  ผศ.ดร.พชัรี อิ่มศรี    อาจารยประจําสํานกัวชิาศิลปศาสตร 
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  ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ       อาจารยประจําสํานกัวชิาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
  ผศ.ดร.พวงทิพย ภูพงษ  อาจารยประจําสํานกัวชิาสหเวชศาสตร 
  อาจารย ดร.วันทนีย โยชนชัยสาร อาจารยประจําสํานกัวชิาสหเวชศาสตร 
  อาจารย ดร.สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง อาจารยประจําสํานกัวชิาสาธารณสุขศาสตร 
  ผศ.วิศรุฬห วงบุญ    อาจารยประจําสํานกัวชิาสาธารณสุขศาสตร 
  ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ  อาจารยประจําสํานกัวชิาสารสนเทศศาสตร 
  อาจารย ดร.ณิชนันทน กิตติพฒันบวร อาจารยประจําสํานกัวชิาสารสนเทศศาสตร 
 4) เลขานุการ 
  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ/เลขานุการฯ 
  ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย   ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน/ ผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะผูบริหาร 
 1) อธิการบดี 
  ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ   อธิการบดี 
 2) รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบด ี 
  ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ ์   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 รศ.ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด   รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 
 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ผศ.ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ ์สุขสอาด  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
  นายจารุ คัตตพันธ    ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารโครงการกอสราง 
  ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
  อาจารยนรากร สุวรรณโชติ   ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา 
  นายสมพร ศิลปสุวรรณ   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 
  พ.ต.อ.ประสิทธิ ์เผาช ู  ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม 
  ผศ.ดร.วิจิตรา เพช็รกิจ  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 
  ผศ.ดร.สุธัญญา ดวงอินทร  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน 
  ผศ.ดชิิตชยั  เมตตาริกานนท  ผูชวยอธิการบดีฝายส่ือสารองคกร 
 3) คณบดี/รองคณบด ี
  ผศ.ดร.นพินธ ทิพยศรีนิมิต  คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 
  ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ   รองคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 
  ผศ.ดร.ภัทรนรินทร ศภุกร  รองคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 
  ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ  คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
  อาจารย ดร.อรเพญ็ สุขะวัลลิ  รองคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
  ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต   คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  อาจารย ดร.สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง  รองคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  อาจารย อุไรวรรณ หมัดอาดัม รองคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ เพชรชวย  คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
  อาจารย นพ.สุรศักดิ ์วิจิตรพงศจินดา รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
  ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชือ้  รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
  อาจารย ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ  คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
  ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน   รองคณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
  รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง   คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
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  ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์  รองคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
  ผศ.ดร.นิธิตา ปยอมรพนัธุ  รองคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
  รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ  คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
  อาจารย ดร.สิริวัจนา แกวผนึก รองคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
  รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช   คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
  ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ผศ.ดร.สมจินตนา คุมภัย   รองคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
  รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส  คณบดีสํานักวิชาการจดัการ 
  อาจารยกนกวรรณ มีสุข  รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 
  อาจารย ดร.นิษฐิดา สุดใหม  รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 
  รศ.ดร.นฤมล มาแทน  รักษาการแทนคณบดีสํานักวชิาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  รศ.ดร.วาริน อินทนา  รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสิน ี  คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
  ผศ.จันทิรา รัตนรัตน   รองคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
  รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ  คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
  ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก  รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
 อาจารย ดร.มนเทียร เสร็จกิจ  รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
  ศ.ดร.ทันตแพทย สิทธชิัย ขุนทองแกว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ
  ศ.(พิเศษ) ดร.ทันตแพทย จีรศกัดิ์ นพคุณ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ
  ศ.(คลินกิ) ดร.นายสัตวแพทย สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
  รศ. สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา   รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
  อาจารย ดร.จติติมา ศังขมณ ี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
  รศ.ดร.พงษพิชิต จนัทรนุย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ผศ.ดร.อภิรักษ พยัคฆา   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา รักษาการคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
  อาจารย ดร.ฮารีซอล ขุนอนิคีรี รักษาการรองคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
 4) ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ  
  ผศ.ดร.ภวูดล บางรักษ  ผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ผศ.ดร.พิจักษณ สัมพันธ   รองผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ดร.เปรมฤดี นุนสังข    ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีดิจทัิล 
  นายชยัรัตน กาญจนอารี  รองผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยดีิจิทัล 
  ผศ.ดร.ศิวนาถ นนัทพชิัย   ผูอํานวยการศนูยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
  ผศ.ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ   รองผูอํานวยการศนูยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
  อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง  ผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา 
  อาจารย ดร.กาญจนนัฐฐา ไชยศรียา รองผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา 
  อาจารย ดร.อัตนนัท เตโชพศิาลวงศ ผูอํานวยการศนูยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ ์   รักษาการแทนผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  ผศ.ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ  รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  ผศ.ดร.อมรศักดิ ์สวัสด ี   ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
  รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน  รักษาการแทนผูอาํนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
  นายแพทยลิขิต มาตระกูล  รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยการแพทยฯ 
  อาจารย นพ.สุรศักดิ ์วิจิตรพงศจินดา รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
  ผศ.กําไล สมรักษ   รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
  ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย  ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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  นายอวยพร เรืองศรี   รองผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป   รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยบริหารทรัพยสิน 
  นายอุทัย แกลวกลา    รักษาการแทนผูอาํนวยการศูนยสมารทฟารม 
  ผศ.ดร.อนุรักษ ถุงทอง  ผูอํานวยการอุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  อาจารยสุธีระ ทองขาว  รักษาการแทนผูอาํนวยการอุทยานพฤกษศาสตร 
  ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ ์แซโงว  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
  ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต    ผูอํานวยการศนูยกิจการนานาชาติ 

 

 5) หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย/ผูกํากับดูแล/หัวหนาโครงการ 
  นายสมพร ศิลปสุวรรณ  ผูกํากับดูแลสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร  
  นายสิทธิชยั พนิตอังกูร   หัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
  ผศ.ชติชัย เมตตาริกานนท  รักษาการแทนหัวหนาสวนส่ือสารองคกร 
  นายพิพัฒนพนัธุ สุวรรณอักษร   หัวหนาสวนพัสด ุ
  นายปยวัชน คงอินทร   หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา 
  นางจุฑารัตน ธานีรัตน   หัวหนาสวนการเงินและบัญช ี
  นายทวีศกัดิ์ รัตนวงศเดช  หัวหนาสวนนิติการ 
  นางสาวจิตตนา หนูณะ  หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี 
  นายพิพัฒน ปุเตะ    รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง 
  นางปรีดา โชติชวง    ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน 
  อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร 
  นายบรรจงวิทย ยิง่ยงค   หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  นายอุทัย แกลวกลา   รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม 
  นางสาวอรพนิท ไชยพงศ   รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 6) ผูจัดการ/หัวหนาโครงการ 
   นายไพรวัลย เกิดทองมี   ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย    
 ดร.วีรพงศ โชติชวย   หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดระบบการศึกษาโดยใชระบบหนวยกิต (Credits) จัดการเรียนการสอนแบบ
ไตรภาค (Trimester) โดยหนึ่งปการศึกษามี 3 ภาคการศึกษาๆ ละ 12 สัปดาห ยกเวนหลักสูตรภายใตสังกัด
วิทยาลัยนานาชาติ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค (Semester) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดการศึกษาท้ัง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับในระดับปริญญาตรีกําหนดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีมีการผสมผสานการเรียนของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ เสริมทักษะดานวิชาชีพแกนักศึกษาใหสามารถนํา
ทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงข้ึน และตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะตองออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 2 ภาคการศึกษาตอเนื่อง โดย
คณาจารยรวมกับสถานประกอบการ จะนิเทศงานและประเมินนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพนักศึกษา 
และนําขอมูลท่ีไดจากการนิเทศงานมาพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ปการศึกษา 2562 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด จํานวน 81 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 46 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 18 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
จํานวน 17 หลักสูตร โดยมีจํานวนหลักสูตรรายละเอียดตามกลุมสาขาวิชา/สํานักวิชาตางๆ ดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้  
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กลุมสาขาวิชา/สํานักวิชา 
จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับ 
ปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมท้ังหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14 7 10 31 
   1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 2 2 3 7 
   1.2 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 6 3 2 11 
   1.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 2 2 2 6 
   1.4 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 4 - - 4 
   1.5 บัณฑิตวิทยาลัย - - 3 3 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10 7 4 21 
   2.1 สํานักวิชาสหเวชศาสตร 2 1 1 4 
   2.2 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 3 2 1 6 
   2.3 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 2 - 3 
   2.4 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 - 1 2 
   2.5 สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 1 1 3 
   2.6 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 1 - - 1 
   2.7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 1 1 - 2 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 4 3 29 
   3.1 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 6 1 1 8 
   3.2 สํานักวิชาการจัดการ 6 2 1 9 
   3.3 สํานักวิชาศิลปศาสตร 4 1 1 6 
   3.4 สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 3 - - 3 
   3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 3 - - 3 

รวมท้ังหมด 46 18 17 81 
หมายเหตุ สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปไมมีหลักสูตรที่เปดสอน 
 

  รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักวิชาตางๆ ที่เปดสอน ในปการศึกษา 
2562 ดงัแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. วิทยาศาสตร    1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
   2) วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขา
วิทยาศาสตรทางทะเล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

  1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาฟสิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชิง
คํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 
  2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 
  3)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวทิยาศาสตร หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2561) 

2. วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

  1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
  2) วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2562)  

  1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธาและ
ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 
  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวัสดศุาสตรและวิศวกรรม

  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวศิวกรรมโยธาและ
ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 
  2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวศิวกรรมศาสตร 
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สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  3) วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
  4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร และระบบ
อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2562) 
  5) วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา
วิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
  6) วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

วัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
  3) วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) 
  

3. เทคโนโลยี 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

  1) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา
นวัตกรรมการเกษตรและการ
ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2561) 
  2) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา
วิทยาศาสตรอาหารและนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวทิยาศาสตรการเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
  2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

4. สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

  1) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
สถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  2) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  3) ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  4) สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

- - 

5. สหเวชศาสตร   1) วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขา
กายภาพบาํบดั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 
  2) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2560) 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6. สาธารณสุข
ศาสตร 

  1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2562) 
  2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
  3) วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

  1) สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 
  2) วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) 

1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

7. พยาบาลศาสตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  1) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการพยาบาลผูใหญ 

- 

24 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  2) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

8. เภสัชศาสตร   เภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

-   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมยาและเคร่ืองสําอาง 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

9.แพทยศาสตร   แพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) 

10. สารสนเทศ
ศาสตร 

  1) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตรดิจทิัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
  2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)       
  3) วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และ
เกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  4) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรม
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  5) สารสนเทศศาสตรบัณฑติ สาขา
การจดัการสารสนเทศและส่ือดิจทิัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
  6) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

11. การจัดการ   1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
  2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
  3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ดิจิทัลและการสรางแบรนด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  4) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  5) บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
  6 ) บริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต  สาข า
อุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

  1) บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
พัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) 
  2) การจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2561) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาการ
จัดการนวัตกรรมและพัฒนาธรุกจิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

12. ศิลปศาสตร   1)  ศิ ล ป ศ าส ต ร บัณ ฑิ ต  ส าข า
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2562) 
  2 ) ศิ ล ป ศ าสต รบั ณ ฑิ ต  ส าข า
ภาษาอั งกฤษ ห ลักสูตรนานาชาติ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาเอเชียศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
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สํานักวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  3 ) ศิ ล ป ศ าสต รบั ณ ฑิ ต  ส าข า
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
  4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียน
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

13. รัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

  1) รัฐศาสตรบัณฑิ ต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  2) นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2557) 
  3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

- - 

14. บัณฑิตวิทยาลัย - -   1) ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต 
สาขาวิท ยาศ าสตร สุ ขภ าพ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2561) 
  2 ) ปรั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2561) 
  3) ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวัสดุศาสตรและนวัตกรรม 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 

15. วิทยาลัยสัตว
แพทยศาสตรอัครราช
กุมาร ี

สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 

-  

16.. วทิยาลัยทนัต
แพทยศาสตรนานาชาต ิ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
ทันตแพทยศาสตร หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2562) 

 

17. วิทยาลัยนานาชาต ิ   1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
วิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลาย
เชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2561) 
  2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตร
นานาชาต ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) 
  3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ประยุกต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2561) 

  

รวม 46 หลักสูตร 18 หลักสูตร 17 หลักสูตร 

 
 
 
 

26 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



จํานวนอาจารย และบุคลากร 
 

  พนักงานสายวิชาการ (อาจารย) 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) จํานวนท้ังหมด 630 

คน (นับรวมจํานวนท่ีลาศึกษาตอ) โดยในจํานวนนี้เม่ือพิจารณาตามคุณวฒิุการศึกษา พบวา มีอาจารยประจําท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 352.5 คน (รอยละ 55.95) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 
272.5 คน (รอยละ 43.25) และเปนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 5 คน (รอยละ 12.69) 

เม่ือพิจารณาตามตําแหนงทางวิชาการ พบวา มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) 
รวมท้ังส้ินจํานวน 226.50 คน (รอยละ 35.95) โดยจําแนกเปนตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 8 คน (รอยละ 
1.27) ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 62.5 คน (รอยละ 9.92) และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 156 
คน (รอยละ 24.76) สวนตําแหนงอาจารย มีจํานวน 403 คน (รอยละ 64.05) โดยรายละเอียดจําแนก
ตามกลุมสาขาวิชาและสํานักวิชา รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

กลุมสาขาวิชา/สํานักวิชา 
จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละ) ของอาจารย  
จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จํานวน (รอยละ) ของอาจารยประจํา  
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

เอก โท ตรี ศ. รศ. ผศ. อจ. 
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 วิทยาศาสตร 51 47 (92.16) 4(7.84) - - 10 (19.61) 22 (43.14) 19.0 (37.25) 
1.2 วิศวกรรมศาสตรฯ 42 38 (90.48) 4 (9.52) - - 8 (19.05) 23 (54.76) 11.0 (26.19) 
1.3 เทคโนโลยีการเกษตรฯ 18.5 18.5 (100) - - - 8 (43.24) 6 (32.43) 4.5 (24.32) 
1.4 สถาปตยกรรมศาสตรฯ 21 2 (9.52) 19 (90.48) - - 1 (4.76) 6 (28.57) 14.0 (66.67) 
1.5 บัณฑิตวิทยาลัย 1 - 1 (100) - - - - 1 (100) 
2. วิทยาศาสตรสุขภาพ         
2.1 สหเวชศาสตร 77.5 48.5 (62.58) 29 (37.42) - - 9 (11.61) 19 (24.52) 49.5 (63.87) 
2.2 สาธารณสุขศาสตร 46.5 28.5 (61.29) 18 (38.71) - - 3.5 (7.53) 12 (25.81) 31 (66.67) 
2.3 พยาบาลศาสตร 50.5 16 (31.68) 34.5 (68.32) - - 3 (5.94) 8 (15.84) 39.5 (78.22) 
2.4 เภสัชศาสตร 48 27 (56.25) 21 (43.75) - - 3 (6.25) 7 (14.58) 38 (79.17) 
2.5 แพทยศาสตร 51 31 (60.78) 20 (39.22) - - 4 (7.84) 11 (21.57) 36 (70.59) 
2.6 วิทยาลัยสัตวแพทยฯ 12.5 7 (56.00) 5.5 (44.00) - 1 (8.00) 1 (8.00) 2.5 (20.00) 8 (64.00) 
2.7 วิทยาลัยทันตแพทยฯ 12 7 (58.33) 5 (41.67) - 4 (33.33) 1 (8.33) 1 (8.33) 6 (50.00) 

3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.1 สารสนเทศศาสตร 40 20 (50.00) 20 (5.00) - - 2 (5.00) 10 (25.00) 28 (70.00) 
3.2 การจดัการ 46 25 (54.35) 21 (45.65) - - 3 (6.52) 14 (30.43) 29 (63.04) 
3.3 ศิลปศาสตร 31.5 10.5 (33.33) 21 (66.67) - - 2 (6.35) 3 (9.52) 26.5 (84.13) 
3.4 รัฐศาสตรและนิติศาสตร 22.5 9 (40.00) 12.5 (55.56) 1 (4.44) 1 (4.44) 3 (13.33) 6 (26.67) 12.5 (55.56) 
3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 10 5.5 (55.00) 4.5 (45.00) - 1 (10.00) - 2 (20.00) 7 (70.00) 
3.6 พหภุาษาและการศึกษา
ทั่วไป 

48.5 12 (24.74) 32.5 (67.01) 4 (8.25) 1 (10.00) 1 (2.06) 3.5 (7.22) 43 (88.66) 

ภาพรวมทั้งมหาวทิยาลัย 630 352.5(55.95) 272.5(43.25) 5(12.69) 8(1.27) 62.5(9.92) 156(24.76) 403(64.05) 
หมายเหตุ อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงตาม

พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การนับจํานวนอาจารยประจํา นับตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  
  9 - 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 

  6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

  นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับจํานวนได 
 
 

 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพนักงานประเภทตําแหนงสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารท่ัวไปจากทุกหนวยงาน รวมท้ังหมด 910 คน โดยจําแนกเปนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไป (พนักงานประจํา/พนักงานสัญญาจาง) จํานวน 729 คน (รอยละ 80.10) และเปนลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 181 คน (รอยละ 19.89) 
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เม่ือพิจารณาเฉพาะจํานวนพนกังานสายปฏิบัติการวิชาชพีและบริหารท่ัวไป (พนักงานประจํา/พนักงาน
สัญญาจาง) จํานวน 729 คน พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 432 คน (รอยละ 59.26) 
รองลงไปตามลําดับ คือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 111 คน (รอยละ 165.23) คุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 182 คน (รอยละ 27.97) และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน (รอยละ 0.55) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

หนวยงาน 

จํานวน (รอยละ) พนักงานสายปฏิบัติการฯ 
(ประจํา/สัญญาจาง) จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ลูกจางชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี รวม 
สาย

ปฏิบัติการ 

นักวิชาการ
/นักวิจัย/
ผูชวย
นักวิจัย/ 

ผูชวยสอน 

รวม 

1. สํานักงานอธิการบดี          
  1) หนวยตรวจสอบภายใน - 2 (40.00) 3 (60.00) - 5 - - - 5 
  2) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - 1 (33.33) 2 (66.67) - 3 - - - 3 
  3) สวนอํานวยการและสารบรรณ - 1 (5.00) 14 (70.00) 5 (25.00) 20 - - - 20 
  4) สวนสื่อสารองคกร - 1 (9.09) 10 (90.91) - 11 4 (100) - 4 15 
  5) สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 1 (5.00) - 17 (85.00) 2 (10.00) 20 - - - 20 
  6) สวนการเงินและบัญชี - 4 (16.67) 17 (70.83) 3 (12.5) 24 - - - 24 
  7) สวนอาคารสถานที่ - 2 (5.88) 11 (32.35) 21 (61.76) 34 23 (100) - 23 57 
  8) สวนพัสดุ - 4 (20.00) 12 (60.00) 4 (20.00) 20 - - - 20 
  9) สวนแผนงานและยุทธศาสตร - 7 (63.64) 2 (18.18) 2 (18.18) 11 - - - 11 
  10) สวนกิจการนักศึกษา - 6 (13.64) 35 (79.55) 3 (6.82) 44 - - - 44 
  11) หนวยประสานงาน มวล. กทม. - - 6 (85.71) 1 (14.29) 7 - - - 7 
  12) สวนนิติกร - 4 (50.00) 3 (37.50) 1 (12.50) 8 3 (100) - 3 11 
  13) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 1(33.33) - 1 (33.33) 1(33.33) 3 1 (100) - 1 4 
  14) สวนบริการกลาง - 1 (11.11) 4 (44.44) 4 (44.44) 9 30 (100) - 30 39 
  15) สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม - 1 (11.11) 5 (55.56) 3 (33.33) 9 6 (100) - 6 15 
  16) สํานักงานอธิการบดี - - 1 (100) - 1 - - - 1 
2. ศูนย/สถาบัน          
  1) ศูนยบริการวิชาการ - 3 (30.00) 7 (70.00) - 10 1 (100) - 1 11 
  2) ศูนยบริการการศึกษา - 3 (15.00) 16 (80.00) 1 (5.00) 20 5 (100) - 5 25 
  3) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา - 6 (12.24) 34(69.39) 9 (18.37) 49 2 (100) - 2 51 
  4) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 1 (2.63) 5 (13.16) 21 (55.26) 11 (28.95) 38 32 (100) - 32 70 
  5) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 9 (9.89) 57 (62.64) 25 (27.47) 91 - - - 91 
  6) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 5 (50.00) 4 (40.00) 1 (10.00) 10 - - - 10 
  7) ศูนยกิจการนานาชาติ - 2 (50.00) 2 (50.00) - 4 - - 0 4 
  8) ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน - 3 (27.27) 6 (54.55) 2 (18.18) 11 - - - 11 
  9) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ - - 3 (100) - 3 1 (100) - 1 4 
  10) ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ - 8 (8.42) 20 (21.05) 67 (70.53) 95 12 (100) - 12 107 
  11) ศูนยบริหารทรัพยสิน - - 11 (91.67) 1 (8.33) 12 7 (100) - 7 19 
  12) ศูนยสมารทฟารม - 2  (22.22) 6 (66.67) 1 (11.11) 9 8 (100) - 8 17 
  13) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 1 (25.00) 3 (75.00) - 4 1 (100) - 1 5 
  14) อุทยานพฤกษศาสตร - 5 (55.56) 3 (33.33) 1 (11.11) 9 2 (50.00) 2 (50.00) 4 13 

  15) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม - 4 (57.14) 3 (42.86) -  7 - 2 (100) 2 9 

  16) สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ - 1 (25.00) 3 (75.00) - 4 1 (20.00) 4 (80.00) 5 9 
3. สํานักวิชา          
  1) สํานักวิชาศิลปศาสตร - - 5 (71.43) 2 (28.57) 7 7 (100) - 1 8 
  2) สํานักวิชาการจัดการ - 2 (16.67) 8 (66.67) 2 (16.67) 12 1 (33.33) 2 (66.67) 3 15 
  3) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร - - 15 (88.24) 2 (11.76) 17 1 (100) - 1 18 

  4) สํานักวิชาวิทยาศาสตร - 1 (11.11) 7 (77.78) 1 (11.11) 9 -  2 (100) 2 11 

  5) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - 1 (20.00) 3 (60.00) 1 (20.00) 5 1 (100) - 1 6 
  6) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ - 2 (25.00) 5 (62.50) 1 (12.50) 8 - - 0 8 
  7) สํานักวิชาสหเวชศาสตร - 2 (33.33) 4 (66.67) - 6 2 (50.00) 2 (50.00) 4 10 
  8) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร - - 4 (100) - 4 - - - 4 
  9) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ - - 4 (100) - 4 - - - 4 
  10) สํานักวิชาเภสัชศาสตร - 2 (33.33) 4 (66.67) - 6 - 2 (100) 5 8 
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หนวยงาน 

จํานวน (รอยละ) พนักงานสายปฏิบัติการฯ 
(ประจํา/สัญญาจาง) จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ลูกจางชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี รวม 
สาย

ปฏิบัติการ 

นักวิชาการ
/นักวิจัย/
ผูชวย
นักวิจัย/ 

ผูชวยสอน 

รวม 

  11) สํานักวิชาแพทยศาสตร - - 5 (100) - 5 - 2 (100) 2 7 
  12) สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร - 3 (50.00) 3 (50.00) - 6 - - - 6 
  13) สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร - - 6 (100) - 6 1 (100) - 1 7 
  14) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี - 3 (21.43) 9 (64.29) 2 (14.29) 14 - 6 (100) 6 20 
  15) วิทยาลัยนานาชาติ - 1 (33.33) 2 (66.67) - 3 - - - 3 
  16) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ - - 2 (100) - 2 - 1 (100) 1 3 
  17) บัณฑิตวิทยาลัย 1(33.33) - 1 (33.33) 1 (33.33) 3 - - - 3 
  18) สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 2(33.33) 4 (66.67) - - 6 - - - 6 
4. กลุมโครงการพิเศษ          
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสีย มวล. - 1 (100.00) - - 1 8 (100) - 8 9 

รวมทั้งหมด 
4 (0.55) 111 (15.23) 432 

(59.26) 
182 

(24.97) 
729 156 

(86.19) 
25 

(13.81) 
181 910 

หมายเหตุ ขอมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563 ทัง้น้ี พนักงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ที่ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 หนวยงาน จะไมนับซ้ําในภาพรวม 
 

จํานวนนักศึกษา 
 

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นป รวมท้ังส้ิน 8,024 
คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,922 คน (รอยละ 98.73) ระดับปริญญาโท จํานวน 87 คน 
(รอยละ 1.08) และระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน (รอยละ 0.18) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา 
จํานวนนักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,251 - 11 1,262 
1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 150 - 4 154 
1.2 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 681 - 1 682 
1.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 188 - 1 189 
1.4 สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 232 - - 232 
1.5 บัณฑิตวิทยาลัย - - 5 5 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3,012 46 1 3,059 
2.1 สํานักวิชาสหเวชศาสตร 878 - - 878 
2.2 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 848 12 1 861 
2.3 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 531 13 - 544 
2.4 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 438 - - 438 
2.5 สํานักวิชาแพทยศาสตร 289 - - 289 
2.6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 10 21 - 31 
2.7 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 18 - - 18 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,659 41 3 3,703 
3.1 สํานกัวิชาสารสนเทศศาสตร 693 5 2 700 
3.2 สํานักวิชาการจัดการ 1,298 36 1 1,335 
3.3 สํานักวิชาศิลปศาสตร 868 - - 868 
3.4 สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 770 - - 770 
3.5 วิทยาลัยนานาชาติ 30 - - 30 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 7,922 87 15 8,024 
ที่มา : ขอมูลจาก http://ces.wu.ac.th ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
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ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
 

  จํานวนงบประมาณ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน 2,031,068,214.30 บาท 
และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนนิงาน จํานวน 1,673,887,303.58 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

  งบประมาณ จําแนกตามปงบประมาณ (บาท) 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายได  
 รายไดจากงบประมาณ 1,893,655,100 1,256,513,500 
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 695,635 484,172.50 
 รายไดจากการจดัการศึกษา 412,185,509.71 359,767,150.21 
 รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 4,912,777.25 5,477,189.80 
 รายไดคาบริการรักษาพยาบาล 27,425,728.21 12,448,877.86 
 รายไดจากการใหบริการวิชาการและโครงการ 80,347,541.65 176,171,404.32 
 รายไดสนับสนุนจากหนวยวิสาหกิจ 80,347,541.65 72,557,908.09 
 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 70,597,110.39 74,611,188.61 
 รายไดอ่ืน 73,863,624.76 73,036,822.91 
รวมรายได 2,774,225,113.25 2,031,068,214.30  
 
คาใชจาย  
 คาใชจายบุคลากร 868,381,792.63 745,149,189.11 
 คาตอบแทน 25,513,550.64 23,644,403.02 
 คาใชสอย 185,899,408.83 185,787,606.78 
 คาวัสดุ 78,570,950.06 78,938,571.94 
 คาสาธารณูปโภค 63,717,107.02 59,929,244.49 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 269,960,533.42 340,313,574.15 
 คาครุภัณฑ 6,755,825.52 3,531,494.89 
 เงินอุดหนุน 218,275,036.97 214,769,807.02 
 ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน   
 คาใชจายอ่ืน 16,843,221.06 21,823,412.32 
รวมคาใชจาย 1,733,917,426.15 1,673,887,303.58 
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน 1,040,307,687.10 357,180,910.58 
     ตนทุนทางการเงิน - - 
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ 1,040,307,687.10 357,180,910.58 

(หมายเหตุ เปนงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561) 
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อาคารสถานท่ี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต้ังอยูเลขท่ี 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

พื้นท่ีท้ังหมด 9,000 ไร (เปนพื้นท่ีท่ีเปนท่ีตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยจริง ประมาณ 3,000 ไร) มีการจัดการศึกษา
หลักท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ครอบคลุมพื้นท่ีภาคใตตอนบน) ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย
กลุมอาคารตางๆ ไดแก กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมบริการการศึกษา กลุมท่ีพักอาศัย กลุมบริการท่ัวไป 
อาคารโรงเรือน ฟารมมหาวิทยาลัย โรงเรือน และศูนยกีฬาและสุขภาพ เปนตน ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 
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สวนที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามระบบ WUQA-U 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพฯ ตามระบบ WUQA-U 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (Walailak 
University Quality Assurance at University Level) หรือ ระบบ WUQA-U มาจากพื้นฐานกรอบแนวคิดของ
เกณฑ AUN-QA ระดับสถาบัน Version 2.0 ซึ่งระบบ WUQA-U ไดผานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการตางๆ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2563 (2) สภาวิชาการ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 และ (3) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 รายละเอียดของระบบ WUQA-U ประกอบดวย 6 เกณฑหลัก 
25 เกณฑยอย ดังนี้ 

• U1 การนําองคกร ประกอบดวย 7 เกณฑยอย ไดแก U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรม
องคกร U1.2 การกํากับดูแลองคกร U1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ 
U1.5 นโยบายตามภารกิจหลัก U1.6 การสรางเครือขายและความสัมพันธกับภายนอก และ 
U1.7 ผลลัพธดานการนําองคกร 

• U2 การจัดการศึกษา ประกอบดวย 6 เกณฑยอย ไดแก U2.1 การรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา U2.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร U2.3 การจัดการเรียนและการสอน U2.4 การ
ประเมินนักศึกษา U2.5 การสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา และ U2.6 ผลลัพธดานการจัด
การศึกษา  

• U3 การวิจัย ประกอบดวย 4 เกณฑยอย ไดแก U3.1 การจัดการงานวิจัย U3.2 การจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา U3.3 ความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือ และ U3.4 ผลลัพธดาน
การวิจัย 

• U4 การบริการวิชาการ ประกอบดวย 2 เกณฑยอย ไดแก U4.1 การบริการวิชาการ และ 
U4.2 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ 

• U5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 2 เกณฑยอย ไดแก U5.1 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ U5.2 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• U6 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ ประกอบดวย 4 เกณฑยอย ไดแก U6.1 การ
บริหารทรัพยากรมนุษย U6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ U6.3 การบริหาร
การประกันคุณภาพการศึกษา และ U6.4 ผลลัพธดานการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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แนวทางการใหคะแนน 
 1) เกณฑเชงิกระบวนการ  
  เกณฑท่ีใชวัดเชิงกระบวนการมีท้ังหมด 19 เกณฑยอย ไดแก U1.1, U1.2 U1.3, U1.4, U1.5, U1.6, 
U2.1, U2.2, U2.3, U2.4, U2.5, U3.1, U3.2, U3.3, U4.1, U5.1, U6.1, U6.2 และ U6.3 โดยในแตละเกณฑ
ยอยมี “ประเด็นพิจารณา” ท่ีเก่ียวกับระบบและกลไกการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ตามหลักการ Plan-Do-
Check-Action ซึ่งแนวทางการใหคะแนนแตละเกณฑยอย จะไมสรุปใหคะแนนในแตละประเด็นพิจารณาแลว
นํามาหาคาเฉลี่ย เชน เกณฑยอย U1.1 มีประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น จะไมมีการนําคะแนนจากแตละ
ประเด็นพิจารณามาหาคาเฉล่ีย แตจะเปนการใหคะแนนภาพรวมของเกณฑและใชประเด็นพิจารณามาเปน
เคร่ืองมือเพื่อความสะดวกในการประเมินและใหคะแนนภาพรวมของแตละเกณฑเทานั้น โดยในแตละเกณฑ
ยอยกําหนดระดับคะแนนตั้งแต 1 - 7 ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการใหคะแนนตามเกณฑ AUN-QA ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

คําอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 
ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เนื่องจากขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอ
ในการดําเนินการ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมี
คุณภาพเพียงพอได 
มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ 
พบแนวทางการพัฒนาบาง มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงาน
ยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของมหาวิทยาลัยดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑสงผลให
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เปนตัวอยางในดานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีตีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดี 
และมีแนวโนมผลการดําเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยม หรือเปนตัวอยางในดานแนวปฏิบัติชั้นนํา (Leading) หรือระดับโลก 
(World Class) 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิง
บวกใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติชั้นนําได 

   หมายเหตุ กรณีที่คะแนนภาพรวมของเกณฑยอยใดๆ มีคะแนนที่ไดอยูในระดับ 6 หรือ 7 ทั้งนี้ ใหนําคะแนนเต็ม
สูงสุด 5 คะแนน ไปใชเพื่อการคํานวณคาเฉล่ียในภาพรวมตอไป 
 

 2) เกณฑเชิงผลลัพธ  
 เกณฑท่ีใชวัดเชิงผลลัพธมีท้ังหมด 6 เกณฑยอย ไดแก U1.7, U2.6, U3.4, U4.2, U5.2 และ U6.4 
โดยแตละเกณฑยอยมี “ตัวชี้วัด” ท่ีวัดผลลัพธหรือสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แตละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 
สําหรับแนวทางการใหคะแนนแตละเกณฑยอย จะพิจารณาหาคาเฉล่ียจากคะแนนของแตละตัวชี้วัด  
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การคิดคะแนนและแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย 
  การคิดคะแนนเฉล่ียในแตละเกณฑหลัก จะใชวิธีการหาคาเฉล่ียจากคะแนนของแตละเกณฑยอย สวน
การคิดเฉล่ียในภาพรวม จะใชวิธีการหาคาเฉล่ียจากคะแนนของแตละเกณฑยอย โดยคะแนนเฉล่ียแตละชวงมี
การแปลความหมายดังนี้ 
 

คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
  ผลการดําเนินงานตามระบบ WUQA-U บางเกณฑ/ตัวชี้วัดรวบรวมขอมูลตามปการศึกษา 2562 (1 
สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) และบางเกณฑ/ตัวชี้วัดรวบรวมขอมูลตามปงบประมาณ (1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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U1 การนําองคกร 
 

ขอกําหนดของเกณฑ U1 
 

U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร (AUN-QA 1) 
      (1) ผูนําองคกร (Senior Leaders) ทําใหม่ันใจวาวิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับความตองการท่ีสําคัญและ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยความตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอาจมาจาก
การสํารวจ บทสนทนา การสนทนากลุม การอภิปราย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ เปนตน 
      (2) ผูนําองคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร รวมถึงคานิยมตางๆ ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
      (3) วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรมีความชัดเจน ไดรับการถายทอด และแสดงใหเห็นถึงการนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางชัดเจน โดยท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรจะตองมีความชัดเจนท้ังในเชิงนโยบาย 
แนวปฏิบัติ หลักสูตรตางๆ และมีการสื่อสารเผยแพรผานสื่อหรือชองทางตางๆ เพื่อถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ใหเปนท่ีรับทราบ นอกจากนี้ผูนําองคกรและบุคลากรสายบริหารจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท่ีแสดงใหเห็นถึง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีมุงหวัง 
      (4) มีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกระบวนการทบทวน ไดแก การประชุมเพื่อทบทวนการบริหาร การวางแผนกลยุทธ การ
ประเมินวัฒนธรรมองคกร ผลการปฏิบัติงาน การประเมินหรือตรวจสอบภายในและภายนอก เปนตน 
      (5) มีการปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงกระบวนการพัฒนา เพื่อตอบสนอง
ความตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

U1.2 การกํากับดูแลองคกร (AUN-QA 2) 
      (1) มีระบบการกํากับดูแลองคกร คือการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลชุดตางๆ อาทิ สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธใหเหมาะกับบริบทเฉพาะขององคกร 
อีกท้ังเพื่อใหแนใจวาองคกรมีการกํากับภายใตหลักความรับผิดชอบ ความย่ังยืน และความโปรงใส อันจะเปนการลด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น ระบบการกํากับดูแลองคกร เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบดานทิศทางกลยุทธ แผนทางการเงิน
และทรัพยากร การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ จรรยาบรรณและจริยธรรม 
นโยบายเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) การเปดเผยขอมูล การรายงานและการตรวจสอบ เปนตน 
      (2) มติหรือการพิจารณา (Decisions) จากคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลองคกรถูกแปลงไปเปนแผนปฏิบัติการ 
นโยบายและแนวทางตางๆ เพื่อดูแลองคกรและการจัดการศึกษา รวมถึงระบบการกํากับดูแลเพื่อใหปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคกร ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนองความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
      (3) มีการทบทวนระบบการกํากับดูแลองคกร ท่ีควรมุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงค ความโปรงใส และเปนอิสระ 
      (4) มีการปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรเพื่อประสิทธิผลขององคกรและการจัดการความเสี่ยงท่ีดีขึ้น 

U1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร (AUN-QA 3) 
      (1) ผูนําองคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร พรอมทั้งบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
การสื่อสาร และการรายงาน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร และเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน 
ท้ังนี้ การแตงต้ังท้ังหมดในตําแหนงบริหารไดรับการอนุมัติและพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและ/
หรือขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
      (2) ผูนําองคกรมีสวนรวมในการสื่อสารและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนขับเคลื่อนวิสัยทัศน 
พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร และเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน 
      (3) มีการทบทวนโครงสรางผูนําและการบริหารของสถาบัน โดยการทบทวนอาจพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 
รายงานตางๆ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรในองคกร เปนตน 
      (4) มีการปรับปรุงโครงสรางผูนําและการบริหารขององคกร เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุระดับหรือเปาหมายท่ีองคกรมุงหวัง 

U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ (AUN-QA 4) 
      (1) มีการวางแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร รวมถึงเปาหมายเชิงกลยุทธท้ังใน 
ดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนยุทธศาสตรในดานตางๆ โดยการวางแผนครอบคลุมถึงการ
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พัฒนากลยุทธ (Strategy Development) การนําไปปฏิบั ติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงขีดความสามารถภายในองคกร สภาพแวดลอมภายนอก และขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
มาใชประกอบการวางแผนดวย 
      (2) แผนกลยุทธไดรับการจัดลําดับและแปลงไปสูแผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ในทุกระดับ โดยเปาหมายเชิงกลยุทธไดรับการแปลงและถายทอดไปสูหนวยงานตางๆ ภายในองคกรและเปนรายบุคคล 
      (3) มีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตาง ๆ เพื่อวัดผลการดําเนินงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรและหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรจะตองนําเขาขอมูลเพื่อนําไปสู
การพิจารณาตรวจสอบ 
      (4) มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมายตาง ๆ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

U1.5 นโยบายตามภารกิจหลักขององคกร (AUN-QA 5) 
      (1) มีระบบในการกําหนดนโยบายตางๆ ท้ังในดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมี
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนในการใหคําปรึกษา มีบทบาทหรือสวนรวมกําหนดนโยบายตางๆ เชน จรรยาบรรณ
ทางการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ เสรีภาพทางวิชาการ การคุมครองในมนุษยและสัตว (Protection of Human 
SubjectS and Animals) ดานผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ความรับผิดชอบทางกฎหมายและการเงิน 
ตลอดจนวิธีการท่ีสถาบันมีชวยเหลือหรือรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
      (2) มีเอกสารท่ีระบุถึงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยมีการสื่อสารและนําไปสูการปฏิบัติ 
      (3) มีการทบทวนนโยบายดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกลไกท่ีนํามาใช เชน การพิจารณา
ทบทวนโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญท้ังภายนอกและภายใน การประเมินภายนอก การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบาย และการสังเกตโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ เปนตน นอกจากนี้ ควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีมีความเก่ียวของ
เพื่อนํามาวัดประโยชนท่ีเกิดขึ้นรวมถึงความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
      (4) มีการปรับปรุงนโยบายดานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อประสิทธิภาพขององคกร และ
ตอบสนองความตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

U1.6 การสรางเครือขายและความสัมพันธกับภายนอก (AUN-QA 8) 
      (1) มีการวางแผนเพื่อสรางความสัมพันธภายนอก เครือขาย และคูความรวมมือ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน โดยคูความรวมมือและเครือขาย ไดแก ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา รัฐบาล องคกรเอกชน และองคกรไมแสวงหาผลกําไร เปนตน 
      (2) มีนโยบาย ขั้นตอน และขอตกลงตางๆ เพื่อชวยสงเสริมการสรางความสัมพันธภายนอก เครือขาย และ
คูความรวมมือ โดยกลไกท่ัวไปท่ีใชในการสรางและรักษาความเปนหุนสวนหรือความสัมพันธ เชน บันทึกความเขาใจ 
(MOU) สัญญาหรือขอตกลงความรวมมือ การรวมมือการทํางานรวมกัน สัญญาเชาหรืออนุญาต เปนตน ท้ังนี้ สัญญา
หรือขอตกลงควรมีรายละเอียดท่ีสําคัญ เชน ระยะเวลาของการเปนหุนสวนขอตกลงและเง่ือนไขและความคาดหวังรวมกัน 
เปนตน 
      (3) มีการพิจารณาทบทวนการสรางความสัมพันธภายนอก เครือขาย และคูความรวมมือ 
      (4) มีการปรับปรุงการสรางความสัมพันธภายนอก เครือขาย และคูความรวมมือ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน 
U1.7 ผลลัพธดานการนําองคกร  
      ผลลัพธดานการนําองคกรเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในสวนท่ี
เก่ียวของ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U1 
 

U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 
 

 

(1) ผูนําองคกรทําใหม่ันใจวาวิสัยทัศนและพันธกิจตรงตามความตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 20 ป เพื่อใหการทํางานตอบสนองยุทธศาสตรชาติในระยะยาวและ
คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อใหความคิดเห็นตอวิสัยทัศนและพันธกิจจํานวน 3 คร้ัง 
โดยคร้ังท่ี 1 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา SWOT วันท่ี 13 กันยายน 2559 และประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดลําดับความสําคัญการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยลักษณ วันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 คร้ังท่ี 2 เปนการประชุมทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และจัดทําแผนยุทธศาสตร 
20 ป และกลยุทธ 4 ป ระหวางวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2559 และคร้ังท่ี 3 เปนประชุมระดมความคิดเห็นเชิง
นโยบายกับสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมรวมระหวางวันท่ี 8-9 
พฤษภาคม 2560 ดังนั้น การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีการนําตองการของผูมีสวนไดเสีย 
เชน ชุมชน ทองถิ่นไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง
สะทอนถึงการใหความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสีย 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  
และระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  2) รายงานการประชุมคณะ กรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.2561-
2564)  และระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 
  3) รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ระยะกลาง 4 ป และระยะสั้น 1 ปมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 
  4) โครงการประชุมระดมความ คิดเชิงนโยบาย (Retreat) ระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  5) การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณครั้งที่ 1/2560 

6) แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

(2) ผูนําองคกรปลูกฝงวัฒนธรรมและคานิยมองคกรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจองคกร 
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุ งเน นการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล” โดย 
ในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการ 
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการ 
อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในป 
2562 มหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ ข้ึน 
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยการดําเนินงานตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการท่ีดี 
10 หลัก คือ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได หลักความเปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีสวนรวม หลักกระจายอํานาจ 
และหลักคุณธรรม/จริยธรรม  
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม 
คุณธรรม รวมท้ังยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร คือ “WALAILAK for All – วลัยลักษณ เพื่อปวงชน” (W - 
Wisdom : มุ งสู ป ญญา A - Advancement : ลํ้าหนาสรางส่ิงใหม L - Loyalty : มอบใจให องคกร A - 
Altruism : เอื้ออาทรตอผูอื่น I - Integrity : ยืนบนฐานความซื่อสัตย L - Lean : กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา 
A - Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ และ K - Knowledge : ใฝ รู รอบมอบแบ งป น) โดย
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https://drive.google.com/file/d/1QHuUVHHpvZxDkYUK9y-rwq-yc_GOhk3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QHuUVHHpvZxDkYUK9y-rwq-yc_GOhk3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ricKo_9CqzhjjUE3Llb-V4Yl_JJZ5Vis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ricKo_9CqzhjjUE3Llb-V4Yl_JJZ5Vis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wcg5kAeG5nKEAdEm9AJYx_rBaCk3Jhob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQBOZrV5ETVKG0q__Pu60pV3NHRm4UbY/view?usp=sharing


มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกรักองคกรและการเสริมสราง คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับผานการสอดแทรกในกิจกรรมและการอบรม หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ 
หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม (มีการกําหนดเนื้อหาในเร่ือง คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน 
คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร) อีกท้ังมีการยกยองเชิดชู นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการ
ทําหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
  รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
  -การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร 
  -คณะทํางานวัฒนธรรมองคกร 

-กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม  
 

(3) วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรมีความชัดเจน เชื่อมโยง และมีการนําไปสูการปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและวัฒนธรรมองคกรและส่ือสารผานส่ือท้ังภายในและ
ภายนอก รวมท้ังการนําเสนอในท่ีประชุมตางๆ เชน การประชุมพิจารณางบประมาณรายจายโดย
คณะกรรมาธิการรัฐสภาและวุฒิสภา การปฐมนิเทศนักศึกษาและผูปกครองโดยไดแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1) สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการประชุมช้ีแจงนโยบายการจัด ทําแผน ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 15 
ธันวาคม 2559 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใชในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ประจําป 2562-2563 
  3) แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

(4) มีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความ
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

มหาวิทยาลัยมีการจดัประชมุเพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรตามกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร 20 ป และพบวาสอดคลองกับความตองการท่ีสําคัญของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักการ
ความเชื่อมโยงกับแผนชาติในระดับตางๆ เชน แผนยุทธศาสตรประเทศ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตรกระทรวง อว. เปนตน  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
  1) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.
2561-2564)  และระยะสั้น 1 ป (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559  
  2) รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ระยะกลาง 4 ป และระยะสั้น 1 ป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3) สรุปแบบแสดงความคิดเห็นผูตอการรับฟงบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร 
 

(5) วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงกระบวนการพัฒนาไดรับการปรับปรุงเพื่อให
ตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะสามารถทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
แผนชาติระดับตางๆ ได วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังกระบวนการพัฒนามีการปรับปรุง
อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ เม่ือกระทรวง อว.กําหนดเปาหมายขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไทยสูอันดับโลก มหาวิทยาลัย
มีการกําหนดกลยุทธสูความเปนสากล เชน รอยละของหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีตอหลักสูตร
ท้ังหมด รอยละของอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF และ Pre-UKPSF ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด หรือ
การเพิ่มหลักสูตร Re-Skill , Up-Skill และหลักสูตร Non-degree เพื่อใหหลักสูตรสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
  1) รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 1-2/2560 , ครั้งที่ 1-
4/2561 , ครั้งที่ 1-3/2562 , ครั้งที่ 1/2563 
  2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสูระดับสากล 

3) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป พ.ศ.2561-2580) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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https://hro.wu.ac.th/2019/06/28/organizational-culture/
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/organization_culture_commitee.pdf
https://drive.google.com/file/d/13CTWxvcn2yL43rORGckUnZGQ1V1cNaGb/view
https://drive.google.com/file/d/14PMEutR4Wb0kDyXx8_GpJo-mBEfQ4XdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PMEutR4Wb0kDyXx8_GpJo-mBEfQ4XdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRKFQvmFirzF2--AIdolU0dXhn09ZNmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQBOZrV5ETVKG0q__Pu60pV3NHRm4UbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xf6e046bOEW6vyirNnPaw-GgpleE8akc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMzbsd75tF_vxI2dQDy6TmEifDV8YLlO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vACYMyfbuqPQk8h-7H0twi0fF1jASgRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vACYMyfbuqPQk8h-7H0twi0fF1jASgRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7_TLFGPa0I2CBRT8p_AqY-X696M_Sbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLZiMx52mbGM8rEkqRdG5MfJFUCLGl-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GycvZDjhdtlLGuL1rSYhzIfQEuPvLba1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GycvZDjhdtlLGuL1rSYhzIfQEuPvLba1/view?usp=sharing


U1.2 การกํากับดูแลองคกร 
 

(1) มีระบบการกํากับดูแลองคกร (Governance System) ประกอบดวย กรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาชุดตางๆ ท่ีองคกรจัดต้ังข้ึนเพ่ือกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธท่ีสอดคลองกับบริบท
เฉพาะขององคกร เพ่ือทําใหม่ันใจวามีความยั่งยืน โปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ังเปนการลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีสภามหาวิทยาลัย
เปนองคกรสูงสุดทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะตามท่ี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2535 โดยการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตองเปนไปตามหลัก
ธรรมัตตาภิบาล (Self - Good Governance) กําหนดใหมีสภาวิชาการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดหลักสูตร การสอน การวัดผลการศึกษา และเสนอการใหปริญญา 
  (2) ใหความเห็นเก่ียวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย  
  (3) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เจริญยิ่งข้ึน  
  (4) ใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ ไวเปนการเฉพาะแลว 
และไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย จํานวน 8 
คณะ ไดแก (1) คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน มีอํานาจหนาท่ีกล่ันกรองเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสิน (2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีบริหารพนักงานและปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล (3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีอํานาจหนาท่ี
ตามระเบียบฯ วาดวยกฎบัตรการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (4) คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียง มีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบฯ วาดวยการบริหารความเส่ียง (5) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ มีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(6) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (7) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย มีหนาท่ีตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง คณะกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมาย ไดแก การใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาดานกฎหมายแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี และ (8) 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีตามขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย   
      มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ มี ระบบการกํ ากับดู แลองค กร (Governance System) ผ าน
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยชุดตาง ๆ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธตาม
แผนยุทธศาสตร โดยจะมี 

  • การนําเสนอแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  
  • การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการ retreat แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และกําหนดทิศทาง

เชิงกลยุทธรวมกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย 
  • การนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  
  • แนวปฏิบัติท่ีดี เชน กําหนดใหคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยชุดตาง ๆ รายงานผลการ

ดําเนินงานตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไตรมาสละคร้ัง  
  • กําหนดการทํางานและประชุมรวมกันเพื่ อรวมกัน ตรวจสอบสอบทานกัน  เชน ให

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง ประชุมรวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาสอบทานความเส่ียงขององคกรรวมกัน 
  ป 2562 มหาวิทยาลัยมีการประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดเปนหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 10 หลัก คือ 
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักความ
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เปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีสวนรวม หลักกระจายอํานาจ และหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1.แผนยุทธศาสตรฯ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  2.แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  3.แผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณ 2563 (เลมที่ 1, เลมที่ 2) 
  4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 
  5. ขอบังคับฯ วาดวยการการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2559 
  6. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 
  7. ระเบียบฯ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551         
  8. ระเบียบฯ วาดวยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 
  9. ระเบียบฯ วาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560 
  10. ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
  11. ระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณ การรองทุกข และการพจิารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขฯ พ.ศ. 2558 
  12. ประกาศสภาฯ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พ.ศ. 2555 
  13. ขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 

(2) มติหรือการตัดสินใจ (Decisions) จากคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลองคกรมีการแปลงไปสูแผนปฏิบัติ
การประจําป นโยบาย และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ  

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการความเส่ียงใน ไดกําหนดเปน 
Key Risk Indicator ตัวชี้วัดการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญ ซึ่งประกอบดวย (1) การรับนักศึกษา (2) การคงอยู
ของนักศึกษา (3) การขาดแคลนบุคลากร และ (4) ความม่ันคงทางการเงิน มีการกําหนดระดับการแจงเตือนความ
เส่ียงไวชัดเจน เชน ระดับความเส่ียงอันตรายถาการรับนักศึกษาไดนอยกวารอยละ 50 เม่ือเทียบกับแผน 
นอกจากนี ้มีการปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ท่ีไมสามารถรับนักศึกษาไดตามแผนและเปนหลักสูตรท่ีมีความเส่ียง
สูง จนเปนหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด เชน หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและส่ือดิจิทัล เดิมรับ
นักศึกษาได 28 คน ตอมาปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนตและส่ือ ทําใหสามารถรับนักศึกษา
ไดมากถึง 51 คน สามารถเปนตัวอยางท่ีดีในการกํากับติดตามการบริหารความเส่ียง 

 

(3) มีการทบทวนระบบการกํากับดูแลองคกร 
  1. สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดมีการประเมินตนเองในแตละปและ
นําผลการประเมินไปใชสําหรับการพัฒนาระบบและแนวทางการทํางานในปตอไป 
  2. สภามหาวิทยาลัยไดยกเลิกระเบียบฯ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน 
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดถือปฏิบัติมาแลว 12 ป และวางระเบียบฯ ใหม พ.ศ. 2563 โดยมี
เจตนารมณท่ีจะทําใหระบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยมุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงค ความโปรงใส และเปน
อิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและตามหลักเกณฑการติดตามตรวจสอบท่ีกระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 

(4) มีการปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรและการบริหารความเสี่ยงท่ีดีข้ึน 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหนโยบายและแนวทาง รวมถึงวางระเบียบ ออกขอบังคับ และแนวปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี
ข้ึน ดังเอกสารอางอิง 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  ระเบียบ 
  (1) ระเบียบฯ วาดวยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 
  (2) ระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา การจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของ
พนักงานตําแหนงวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
  (3) ระเบียบฯ วาดวยที่พักบุคลากร พ.ศ. 2562 
  (4) ระเบียบฯ วาดวยการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนตเชาเหมาบริการ พ.ศ. 2562 
  (5) ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 
  (6) ระเบียบฯ วาดวยเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
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https://walailak-my.sharepoint.com/personal/msakemon_st_wu_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmsakemon%5Fst%5Fwu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9363%2F%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%201%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmsakemon%5Fst%5Fwu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9363%2F%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&originalPath=aHR0cHM6Ly93YWxhaWxhay1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tc2FrZW1vbl9zdF93dV9hY190aC9FVTlZanFTNVhKRkNweWg4emVfQkJyTUJmT2lMUDdSRW40dGowWDNvV3FFTVJBP3J0aW1lPWZsREFON01kMkVn
https://walailak-my.sharepoint.com/personal/msakemon_st_wu_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmsakemon%5Fst%5Fwu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9363%2F%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%202%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmsakemon%5Fst%5Fwu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9363%2F%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&originalPath=aHR0cHM6Ly93YWxhaWxhay1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tc2FrZW1vbl9zdF93dV9hY190aC9FU0tiRkk5UkZWbEFqZHhRZ09MYkMxTUIzMlZ0eXlUSTJXaDZfelc5ZTVucmd3P3J0aW1lPW1NeGJTN01kMkVn
https://drive.google.com/file/d/13e3wnYDT8dun8SMAM-_ngJ9B6-RIy47u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJ7HKDwdHGv1Ls8EL-KGTD3TpuDisBQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VEaTkerQrANORnEem4jz9uTuTD9XCPra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yz8Iq7b-Ayv1vtdxlrhoBwQmLu2HDo24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJBNwBPYZ-1SpMNcln2Hh-j-vN8i0fP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIjzHV4EvpjLxqfnCShOrJiAz1z-pgea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9_4mKWe5wfp1twe6BUL3PNXvjMwQTr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWDoE8YktiH81Iha9QoOv6hjx471Ilao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQWsSUlL2HWCai5u7I38OkSR3TvGWZBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojD55ZqTisWfu6eT3h22csYEXpQnaJ5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OYAbBRMtVNQ1Rv8D1z8yofk43aLURNn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m49_RUXMVGZk062vpsgV6vcQiEKl90g3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m49_RUXMVGZk062vpsgV6vcQiEKl90g3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPfSV9P6Qms32mG-upp4cMhDgwLYI9H9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ln-3pwZ5QL-Xuc9-NvReWj7wYX7MVUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-FQL9dIv7g4_WN4YGQtKuK0v9rn7Dgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOLGG_3_zm0HULgMfGUa0r4icBXd1Rrd/view?usp=sharing


  ขอบังคับ 
  (7) ขอบังคับฯ วาดวยการจางอาจารยสัญญาจางปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2563  
  (8) ขอบังคับฯ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2563  
  (9) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2563 

 
 

U1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร 
 

(1) ผูนําองคกรจัดใหมีโครงสรางการบริหาร พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การ
สื่อสาร และการรายงานความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม และเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

มหาวิทยาลัยจัดกลไกและระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารและบุคลากรทุก
ระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน จัดทํา
ในรูปแบบของคํารับรองการปฏิบัติงานท่ีมีการเสนอแผนงานตั้งแตตนปประเมิน จากนั้นอธิการบดีจะมอบหมาย
ภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผู บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู ช วยอธิการบดี และผู บริหารระดับรอง
อธิการบดี/ผู ช วยอธิการบดีจะกําหนด ภารกิจ/ตัวชี้วัดแกผู บริหารระดับถัดไปตามลําดับ ต้ังแตคณบดี/ผู 
อํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวยภายใต การกํากับ และพนักงานภายในหนวยงาน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย
กําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานประจําป มีการติดตามความกาวหนาของภารกิจตามตัวชี้วัดเป
นรายไตรมาส และจัดใหมีระบบการทําขอตกลง ผลงานกอนการปฏิบัติงานระดับบุคคล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลปละ 1 คร้ัง แตในระหวางปให ผูบังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา สอน
งานอยางตอเนื่องโดยไมตองรอผลการประเมินการปฏิบัติงานในส้ินปคร้ังเดียว สําหรับความรับผิดชอบดาน
สังคมมหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะ “เปนหลักในถิ่น” โดยสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพดานตางๆ ไปเผยแพรเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมและชุมชน รวมท้ังมีการจัดวางระบบ
การรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอ สาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
ตลอดจนจัดทํากลยุทธในการส่ือสารองคกรเพื่อประชาสัมพันธไปสูกลุมเปาหมายในชองทางการส่ือสารใหมๆ อาทิ 
การผลิตส่ือวีดิทัศนนําเสนอศักยภาพภารกิจของมหาวิทยาลัย และสํานักวิชา จัดโครงการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสูโรงเรียน จัดกิจกรรม Walailak Day เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย เปนตน 

 

(2) ผูนําองคกรมีสวนรวมในการสื่อสารและขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม และเปาหมายเชิงกล
ยุทธขององคกร 

มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนกลไกสําคัญในการ
เสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวน โดยในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการซึ่งมาจากผู บริหารทุกหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุม
พิจารณาแผน รวมท้ังชี้แจงตอผูบริหารหนวยงานภายในทุกหนวยงานทราบ เพื่อใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม และประกาศใหทุกหนวยงานทราบอยางท่ัวถึง มีการพัฒนาระบบ 5ส เพื่อใหมหาวิทยาลัยมุงสูการเป
นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงซึ่งอยูบนพื้นฐานของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของทุกหนวยงาน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดจัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจนจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคลากร
ทุกระดับ เชน กิจกรรมอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัย การประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมรดน้ําดําหัวเทศกาลสงกรานต กิจกรรม Healthy 
Workplace เปนตน ในสวนของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน และชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัยไดมีการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนท้ัง ภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ังในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนา 

 

(3) มีการพิจารณาทบทวนภาวะผูนํา (Leadership) และโครงสรางการบริหารองคกร 
มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทบทวนภาวะผูนําและโครงสรางการบริหารองคกรในแตละชวงเวลาตาม

ความเหมาะสมใหสอดรับตามสถานการณของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายกํากับติดตามงานใหบรรลุผลตามเปา
หมายอยางเครงครัด มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง

41 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1a_Q0A5iUYTaGsGMyXFoY1PcVl53QKuvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fed2CTylQnuXH1c5oA_65IWJ2yXgYCZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ex--MSkLQe5PTj8HOjDybnZ1O6lmU64i/view?usp=sharing


ผานกระบวนการหลากหลาย อาทิ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อทําหนาท่ีควบคุม กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานท้ังในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร และ
เพื่อรองรับระบบการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรท้ังระบบ ตลอดจน
ปรับปรุงกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน จากเดิมใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทาง (Multi-Sources Evaluation System) ซึ่ง
เปนการประเมินแบบ 360° ท่ีเปนการประเมินแบบอัตวิสัย (Subjective) โดยสวนใหญมาเปนการประเมินผล
งานเชิงวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) ท้ังนี้ ไดใชกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

 

(4) ภาวะผูนําและโครงสรางการบริหารองคกรไดรับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและบรรลุ
ระดบัของผลการปฏิบัติงานตามท่ีองคกรคาดหวัง 
 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงภาวะผูนําและโครงสรางการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพตามความ
เหมาะสมใหสอดรับตามสถานการณของมหาวิทยาลัย มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ อยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการ
บริหารงาน 3 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
(2) ผูบริหารวิชาการระดับหนวยงาน ไดแก คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน รองคณบดี รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสาขาวิชา (3) ผูบริหารระดับบริหาร ไดแก หัวหนาสวน ผูจัดการโครงการ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร)  
  1. โครงสรางองคกร 
  2. คํารับรองการปฏิบัติการ 
  3. คําบรรยายลักษณะงาน 
  4. OKRs หนวยงาน 

 

U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ 
 

(1) มีการวางแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนเปาหมาย
เชิงกลยุทธในแตละภารกิจหลัก 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 
ตลอดจนเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic goals) ในแตละภารกิจหลัก ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผน
ยุทธศาสตร 20 ป และแผนยุทธศาสตร 3 ป และการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีแคแผนระยะยาว 4 ป แผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีสามารถบรรลุถึงเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยได ก็จะสามารถบรรลุถึงยุทธศาสตรของประเทศไดอยางแทจริง 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - เลมที่ 1 - เลมที่ 2 
  2) แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  3) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  

4) ขอมูลแสดงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับแผนระดับชาติตางๆ 
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(2) แผนกลยุทธไดรับการเชื่อมโยงและแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการท้ังระยะยาวและ
ระยะสั้น 

การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติดําเนินการผานกระบวนการใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ (แผน 1 ป) กิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกล่ันกรอง และคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผน
งบประมาณประจําปเปนผูพิจารณาในข้ันสุดทาย การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดี คือ การ
ใหผูบริหารระดับสูงเสนอคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีใชในการ
ประเมินการทํางานของหนวยงาน และลงนามคํารับรอง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
จึงสามารถเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดในการจัดการเชิงกลยุทธ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
  2. แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - เลมที่ 1  - เลมที่ 2 

3. คํารับรองการปฏิบัติงานหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

(3) มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายเพ่ือนํามาวัดผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
  1) รองอธิการบดีท่ีกํากับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของไดมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ/เปาหมายตาม
ตัวชี้วัด รวมท้ังกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีกํากับดูแลรวมกับ
ผูบริหารระดับกลาง และเสนอตัวชี้วัด/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ มาใหผูบริหารระดับสูงท่ีเปนคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
  2) ในสวนแผนระยะส้ัน 1 ป ไดกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณมา 
(แผน 1 ป) โดยเสนอกิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของมา พรอมท้ังตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งจะมีผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกล่ันกรองในเบ้ืองตน และคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
แผนงบประมาณประจําปเปนผูพิจารณาในข้ันสุดทาย  

กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตาง ๆ เพื่อวัดผลการดําเนินงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธตาม
หลักการ SMART มีระบบ E-budget สนับสนุนใหหนวยงานรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ และจัดประชุม
รอบ 5 เดือนและ 11 เดือน เพื่อชวยหนวยงานรวบรวมขอมูลรายงานผลรอบ 6 เดือนและ 1 ป ไดทันตรงเวลา 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ ครั้งที่ 1-4/2561 , ครั้งที่ 
1-3/2562 , ครั้งที่ 1/2563 
  2. แผนปฏบัิติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - เลมที่ 1  - เลมที่ 2 

 
 

(4) มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมท้ังตัวชี้วัดและเปาหมายตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดกําหนด OKRs (Objective Key Results) ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
มุงสูการเปน 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกในป พ.ศ. 2570 ทําใหจุดเนนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเปล่ียน 
และมหาวิทยาลัยเองมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA ข้ึนมาใช โดย
เปนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพื่อมุงเนนผลลัพธของผูเรียน (Outcomes-Based Education, 
OBE) ซึ่งมีความสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาของประเทศตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ไดกําหนดนโยบายและทิศทางโดยเนนยุทธศาสตรเร่ือง Reskill , Upskill , Non-degree  
  มหาวิทยาลัยจึงไดทําการทบทวนแผนยุทธศาสตรข้ึนโดยมีกระบวนการท่ีชัดเจนเร่ิมจากสวนแผนงานฯ 
ไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกันระหวางผูบริหารระดับรองอธิการบดีท่ีกํากับตัวชี้วัด
กับผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563-2565) รวมจํานวน 6 คร้ัง และไดนําแผนยุทธศาสตรใหมเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบผานสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 
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รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
  2) รายงานการประชุมคณะ กรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ ครั้งที่ 1-4/2561 , ครั้ง
ที่ 1-3/2562 , ครั้งที่ 1/2563 
  3) ความเช่ือมโยงระหวางเกณฑ WUQA-P กับเกณฑ AUN-QA กรอบมาตรฐาน UKPSF และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  4) รางขอเสนอตัวช้ีวัดยุทธศาสตรประกอบการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
  5) บันทึกขอความขอความอนุเคราะหพิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรและคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕ 

6) สรุปมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที ่1/2563 วันที่ 1 ก.พ.2563 
 

U1.5 นโยบายตามภารกิจหลกั  
 

(1) มีระบบหรือนโยบายตามภารกิจหลัก 
  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน ท้ังใน
ดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. ดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสภาวิชาการ ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีบริหารและกําหนด
นโยบายดานการจัดการศึกษา และคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีกล่ันกรองพิจารณาวาระกอนเสนอสภา
วิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามระบบและนโยบายดานการจัดการศึกษา อาทิ ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนย
บรรณสารและส่ือการศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน มีการจัดตั้ง
ศูนยบริการการการศึกษา เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ัง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแตกระบวนการรับเขาศึกษา ลงทะเบียน บริการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการสอบ การประมวลผลการศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประโยชน มี
ความทันสมัย และพัฒนางานบริการไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ โดยการมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาสนับสนุนการบริการการศึกษาให
ทันสมัยและสอดคลองกับโลกปจจุบัน  
  2. ดานการวิจัย มีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและนวัตกรรม” เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานและ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานการวิจัย โดยยุทธศาสตรดานการวิจัยมี 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการเตรียมการสรางความเปนเลิศ
ทางการวิจัยฯ โดยนํากรอบ Reinventing University ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาใชเปนเกณฑในการ
ดําเนินงานและกําหนดทิศทางการวิจัยของสถาบัน การใชระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงาน โดยเลือกใชหลักเกณฑของ 2 ระบบหลัก ไดแก SCImago institutions rankings และ THE young 
university ranking 
  3. ดานการบริการวิชาการ มีการจัดตั้ง “ศูนยบริการวิชาการ” เพื่อกํากับการปฏิบัติตามนโยบายโดย
ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดําเนินงานบริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคม ทํางานเชื่อมโยงกับสํานักวิชา ศูนย
ความเปนเลิศ และหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
ขับเคล่ือนงานงานบริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบในพื้นท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช ภาคใต หรือในระดับประเทศ ตามความตองการของชุมชน เพื่อสรางชุมชนตนแบบยกระดับ
คุณภาพชีวิตแบบองครวม  
  4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดตั้ง “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” ทําหนาท่ี
ประสานและแสวงหาเครือขายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงกํากับการปฏิบัติตามนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมุงเนนดานการสราง
องคความรูและการศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม และการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับพันธกิจการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และอื่นๆ  
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(2) มีกระบวนการกํากับการปฏิบัติตามนโยบายในแตละภารกิจหลัก โดยปรากฎในรูปเอกสาร การสื่อสาร 
และนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 1. ดานการจัดการศึกษา  

การกํากับนโยบายในภารกิจการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดใหโครงสรางการบริหารงาน
ภายใตการกํากับของรองอธิการบดี 2 ฝาย คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายกิจการ
ตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการดําเนินงานของศูนยบริการการศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกลยุทธสําหรับภารกิจของศูนยบริการการศึกษา โดย
มุงเนนการปฏิบัติภารกิจตามโครงสรางของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวยงานรับศึกษาและการประชาสัมพันธการรับ
นักศึกษาเชิงรุก งานบริการ การสอนและการสอบ งานทะเบียนและประมวลผล งานวิเคราะหระบบและพัฒนา
สารสนเทศ และงานบริหารท่ัวไปและธุรการ ท้ังนี้ ศูนยบริการการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีโดยนําหลักการ OKRs มาใช
ประกอบการดําเนินงานเพื่อใหผลการปฏิบัติงานสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ซึ่งมีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาทบทวนปญหา อุปสรรค และการจัดทํากระบวนการปฏิบัติงานระบบ
ใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองความตองการผูรับบริการ
เปนสําคัญ 
  2. ดานการวิจัย  
  การดําเนินงานดานการวิจัย มีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคมกํากับดูแล และมีหนวยงานท่ีมี
ภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 4 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยบริการวิชาการ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกลยุทธการวิจัยโดยมุงเนน
การวิจัยบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ โดยมีการกําหนดโจทยวิจัยท่ีสามารถตอบตามความตองการของประเทศ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ นัดประชุมอาจารยท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน 
นัดพบผูประกอบการ/ผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอขอเสนอโครงการตอแหลงทุน 

• นําหลักการ OKRs มาใชประกอบการดําเนินงานเพื่อสรางความสอดคลองของภารกิจระดับนโยบายและ
ระดับหนวยงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพัฒนาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

• กํากับติดตามโดยท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ซึ่งใหทุกหนวยงานเขารวมประชุมเพื่อรายงานปละ 2 คร้ัง ตามรอบการดําเนินงานกลางป (5-6 เดือน) เพื่อ
ติดตามระดับสถาบันและปรับแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และรอบการดําเนินงานส้ินป (10-11 เดือน) เพื่อ
สรุปและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พรอมท้ังถอดบทเรียนและเรียนรู
พัฒนาตอยอดกระบวนการท่ีดีของหนวยงานตาง ๆ 

• ติดตามและทบทวนจากการประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับอธิการบดีและหัวหนาสถานวิจัยซึ่งจัด
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให
สอดคลองกับความตองการของคณาจารย เชน หองปฏิบัติการท่ีศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบ 
  3. ดานการบริการวิชาการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวม
ขับเคล่ือนงานบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยศูนยบริการวิชาการเปนหนวยประสานความรวมมือ
นําความรูจากสํานักวิชาตางๆ ถายทอดและใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรายรอบโดย
ทํางานรวมกับ 13 สํานักวิชา และกําหนดใหอยางนอยรอยละ 5 ของคณาจารยในแตละสํานักวิชาจัดทําโครงการ
วิชาการรับใชสังคม (Social Engagement) ในมิติตางๆ 5 มิติ 
  4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีการกําหนดโครงสรางหนวยงาน ประกอบดวยคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปรับผิดชอบสนับสนุนงานรวม 4 คน และ
นักวิชาการอีก 1 คน รวมมีอัตรากําลังสายปฏิบัติการท้ังส้ิน 5 คน แบงโครงสรางฝายงานออกเปน 3 ฝายคือ 
ฝายแผนงานและธรุการ ฝายวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม และฝายอุทยานการศึกษาดานศิลปะ
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และวัฒนธรรม โดยการดําเนินงานในแตละฝายงานจะมีการกําหนดแผนงานและกิจกรรมพรอมระบุกรอบ
งบประมาณดําเนินงานอยางชัดเจน 

การกํากับติดตามนโยบายไดมีการนํานโยบาย มีการดําเนนิการดังนี ้
1. การประชุมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการในภาพรวมของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนด

ไว พรอมท้ังระบุชื่อผูรับผิดชอบประสานงานหลักเปนรายโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจนเพื่อใหเอื้อตอการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตอง  

2. การนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปพัฒนางานใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานท่ีกําหนดไวตามลําดับ 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการและนโยบายท่ี
กําหนดไวผานระบบงบประมาณ E-Budget ซึ่งตองรายงานการดําเนินงานในทุกไตรมาส  

4. หนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการกํากับติดตามการใชงบประมาณเปนประจําทุกเดือน
เพื่อรายงานตอท่ีประชุมบริหาร  

5. จัดสงรายงานผลการดําเนินการรอบคร่ึงปงบประมาณ 2563 
 

(3) มีการดําเนินการทบทวนนโยบายในแตละภารกิจหลัก 
 1. ดานการจัดการศึกษา มีการพิจารณาทบทวนนโยบายในภารกิจดานการศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยนโยบายตางๆ ท่ีมีการพิจารณาทบทวนไดเสนอพิจารณาเห็นชอบตอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทําและการพฒันาหลักสูตร การจัดกระบวนการสอน เปนตน    
 2. ดานการวิจัย มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป โดยมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร
และคาเปาหมายปละคร้ังเพื่อใหเปนปจจุบัน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรและ
คาเปาหมายระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 และถายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายลงสู
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรของปงบประมาณ 2563 
 3. ดานการบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการไดกําหนดทิศทางงานบริการวิชาการ และวิชาการรับใช
สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองครวม (Holistic model) เขาใจ เขาถึง พัฒนา และนํามาสูความ
ยั่งยืน เปาหมายเพื่อสรางเมืองอยูดีมีสุขแบบองครวม โดยใชแบบจําลองตนไมแหงความสุข (WU HAPPY TREE) 
ซึ่งประกอบดวย 5 ก่ิงสาขา ไดแก อาชีพดี สุขภาพดี ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดี การศึกษาดี และสังคม
วัฒนธรรมด ี
 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดมีการนําผลการประเมิน
โครงการและคําชี้แนะจากคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ตลอดจนการนํานโยบายของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการใชกระบวนการระดมสมองบุคลากรในหนวยงานมารวม
จัดทําแผนการปรับปรุงยุทธศาสตรการดําเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ในระยะ 5 ป เพื่อใหเกิดการ
ทบทวนนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีทิศทางท่ีชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยนําแผนปรับปรุงยุทธศาสตรการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณดังกลาวเสนอ
อธิการบดีในฐานะประธานคณะการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณพิจารณาเห็นชอบและใหขอเสนอแนะเพื่อ
นําไปปรับปรุงและดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมผานแผนปฏิบัติการประจําปของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ
ตามลําดับตอไป 
 

(4) มีการปรับปรุงนโยบายในแตละภารกิจหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรและตอบสนองความ
ตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 1. ดานการจัดการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงนโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผูเรียน 
อีกท้ังเพื่อใหสอดคลองกับความตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนโยบายโดยสวนใหญ
ผานมติความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ อาทิ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป การปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเปน 2 
ภาคการศึกษาตอเนื่อง การเนนทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เปนตน ท้ังนี้ นโยบายดานการจัดการศึกษาได
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ถายทอดไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานสนับสนุน
ตางๆ ดําเนินการสนับสนุนในสวนท่ีเก่ียวของ    
 2. ดานการวิจัย  

มหาวิทยาลัยเตรียมการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยฯ โดยใชกรอบ Reinventing University ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเกณฑในการดําเนินงานและกําหนด
ทิศทางการวิจัยของสถาบัน การใชระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน โดยเลือกใช
หลักเกณฑของ 2 ระบบหลัก ไดแก SC Imago Institutions Rankings และ THE Young University Ranking   
 3. ดานการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดพื้นท่ีการใหบริการตามระดับของผลกระทบและระยะหางจากท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหตอบโจทยวิสัยทัศนหลักในถิ่น ประกอบดวยพื้นท่ีชุมชนรายรอบ/พื้นท่ีชุมชนลุมน้ําปากพนัง/
พื้นท่ีอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช/พื้นท่ีภาคใต/โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีสงผลกระทบระดับประเทศและ
ตางประเทศและสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ เชน  

• การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสมโอทับทิมสยาม โดยรวมมือกับภาคเอกชน มูลนิธิ และภาครัฐ
เกษตรอําเภอ ผูนําหมูบาน ผูนําศาสนา และประชาชนในพื้นท่ี  

• การผลิตโดยชีวินทรีย เชื้อราไตรโคเดอมาร ทําใหผลผลิตสมโอ มีคุณภาพมากข้ึน ลดการใชสารเคมี 
ลดตนทุนการผลิตแกผูประกอบการรายละ 5,000 บาท 

• โครงการยกระดับสินคาปลาดุกราทาซัก ควบคุมความชื้น กระบวนการจัดทําบรรจุภัณฑ ยื่นจด
มาตรฐานสินคา ทําใหไดรับผลงานรางวัลสินคาประมงยอดเยี่ยมหลายหนวยงาน และสรางรายไดใหเกษตรกร
จํานวนมาก 

• นอมรับโครงการพระราชดําริ สรางชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ โดยทํางาน
รวมมือแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ชุมชนบานวังอาง ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ ซึ่งเปน
พื้นท่ีนํารองทํางานรวมกับเครือขาย HAB รวมกับภาคเอกชน บริษัทเบทาโกร และ 11 มหาวิทยาลัยเครือขายท่ัว
ประเทศ  

• โครงการฟนฟูทรัพยากรปูมา เปนโครงการวิชาการรับใชสังคม และสรางรายไดเพิ่มใหกับชาวประมง
ชายฝง และประมงพาณิชยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธานี ชาวประมงมีผลจับปูมา
เพิ่มข้ึนกวาเทาตัว นํามาซึ่งรายได รวมท้ังผลงานวิจัยโครงการนี้นําไปใชประโยชนเพื่อประเมินยกระดับการพฒันา
ทางการประมงของไทย โดยสามารถยกระดับจากเดิมระดับ C เปนระดับ A จากผูประเมินจากตางประเทศ ทําให
เพิ่มปริมาณสงออกของปูมาไปยังตางประเทศโดยมีอัตราการเติบโตของการสงออกกวารอยละ 154 ตอยอดการ
วาจางงานในประเทศ 
 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน รวมท้ังตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้ 

1. พัฒนาวารสารวิชาการจาก TCI ไปปรับปรุงและพัฒนาวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ” สูมาตรฐาน TCI กลุม 1 โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการอางอิงบทความใหเปนมาตรฐานรูปแบบเดียวกับท่ี 
TCI กําหนด มีการปรับรูปแบบการเขียนบทความใหเปนมาตรฐานสากลผานระบบฐานขอมูล THAIJO และเพิ่ม
อัตราการอางองิ หรืออัตราคา Citation ของวารสารใหเพิ่มมากข้ึน 

2. พัฒนางานกิจกรรมเชิงประเพณี และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และวันสําคัญทางศาสนาไปปรับปรุง
และพัฒนาแผนการดําเนินงานในดานการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนรุนใหม ดวยการส่ือสาร
ผานส่ือสังคมออนไลน นอกจากนี้ไดสรางกระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษาในงานดานศิลปะและวัฒนธรรม มี
การกระตุนใหเกิดการนําศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่น ๆ โดยการ
ประสานใหตัวแทนนักศึกษาเขามาเปนคณะทํางานดําเนินงานโครงการ เชน งานประเพณีวันลอยกระทง งานบุญ
ทานไฟ เปนตน ท้ังนี้ การดําเนินงานในอนาคตจะนําองคความรูและแงมุมดานประเพณี และวัฒนธรรมไป
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ออกแบบนําเสนอใหมีความนาสนใจ เชน ส่ือ Info graphic หรือส่ือ Animation เพื่อใหงายตอการเรียนรูและส่ือ
ความหมายท่ีเขาใจมากยิ่งข้ึน 

3. ปรับปรุงพัฒนางานดานอุทยานโบราณคดี เพื่อสรางแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตใหครอบคลุมและตอบสนอง
ความตองการของนักเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนมากยิ่งข้ึน โดยรวบรวมองคความรูเก่ียวกับโบราณสถาน
ตุมปงไวอยางเปนระบบ และเผยแพรผานส่ือตาง ๆ ใหสังคมไดรับทราบมากข้ึน และจัดใหมีการสรางอาคารศูนย
การเรียนรูและบริการขอมูลดานประวัติศาสตรโบราณคดี “โบราณสถานตุมปง” เพื่อใหมีพื้นท่ีในการจัดแสดงองค
ความรูผานส่ือนิทรรศการท่ีทันสมัย ส่ือมัลติมิเดีย และส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริงไว
บริการแกผูสนใจเขาชมอยางเปนทางการ และมีความพรอมในการใหบริการไดมาตรฐานแหลงเรียนรูและแหลง
ทองเท่ียวดานประวัติศาสตรโบราณคดีท่ีสําคัญของภาคใต 

4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดสังเคราะหเนื้อหาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม และผานการรับรองมาตรฐานจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเชี่ยวชาญโดยตรง ในหลักสูตรศิลปะการรํามโนราห และเสนอใหกรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน
หนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเพิ่มความม่ันใจแกผูเขารับการ
ฝกอบรมดังกลาวในดานคุณภาพหลักสูตรมากยิ่งข้ึน และในอนาคตอาจจะมีการตอยอดสูการบูรณาการกับสํานัก
วิชาในการบรรจุใหเปนวิชาเลือกในกลุมรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

U1.6 การสรางเครือขายและความสัมพันธกับภายนอก 
 

(1) มีแผนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือสงเสรมิใหบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
  บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกเปน
ภารกิจในการดําเนินงานประจําป โดยมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนดาํเนินงานประจําป 2563 และไดกําหนดการ
สรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 2 หนวยงาน ไดแก ท่ีประชุมคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) และสภาคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดตาม
มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดยกําหนดใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณการเงิน เพื่อ
ดําเนินการในการเขารวมประชุม ติดตาม รับทราบและเสนอขอบังคับและเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดเตรียมความพรอมดานอาชีพแกนักศึกษาผานประสบการณการ
ทํางานรวมกับสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษาในองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศหรือ
ตางประเทศ อยางนอย 1 คร้ัง 4 เดือน จึงจะสําเร็จการศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ี “เกง
วิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแลวทํางานได” ท้ังนี้ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 3 ป (ป
พุทธศักราช 2562 – 2564) และแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานประจําป ท่ีผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยมุงสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับ ดังนี้ (1) 
ระดับจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด (2) ระดับภูมิภาค 
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และ (3) ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เชน สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สมาคมสหกิจศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
(WACEISO@SUT) สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ท้ังการเขารวมประชุม การรวมเปนคณะทํางาน 
กรรมการ การประชุมวิชาการ การวิจัย และการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อสงเสริม
สนับสนุนภารกิจดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  บัณฑิตวิทยาลัย 
  - แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป 2563 

48 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  1. เว็บไซตเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน (https://www.uppersouthcoop.org/) 
    2.รายงานการประชุมใหญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปพุทธศักราช 2562           
  3.รายงานผลการประเมินรายวิชา  สหกิจศึกษาปการศึกษา 2561 
  4.เว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพhttps://coop.wu.ac.th/ 
  5.แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําปงบประมาณ พศ.2562 - 2563 
 

(2)  มีการนํานโยบาย กฎระเบียบ ตลอดจนสัญญาหรือขอตกลงตาง ๆ มาใชสนับสนุนหรือสงเสริมการ
สรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 
  บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดแผนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก โดย
นํานโยบายของมหาวิทยาลัยจากแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ในเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
คือ การมุงเนนใหหลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ผนวกกับ
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ท่ีมีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง มากําหนดแผนและองคกรหรือหนวยงานภายนอกท่ีสรางเครือขายความสัมพันธกัน ซึ่ง ทคบร 
และ สคบท เปนหนวยงานท่ีสําคัญตอการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ และ
เปนหนวยงานท่ีสามารถสงเสริมใหภารกิจตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสําเร็จได บัณฑิต
วิทยาลัยจึงไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกขององคกรท้ังสองและเขารวมกิจกรรมขององคกรท้ังสองอยางตอเนื่อง 
  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดแผนเขาพบสถานประกอบการทุกป เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทยและยึดหลักตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนพื้นฐานของการทํางาน ท้ังนี้เม่ือความ
รวมมือพัฒนาเพิ่มข้ึนในระดับท่ีจะทําการลงนามความรวมมือ (MOU) และสอดคลองกับความประสงคของท้ัง
สองฝาย ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะดําเนินการประสานในการจัดทําขอตกลงและการลงนามความรวมมือตาม
ข้ันตอนและแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดลงนามความ
รวมมือกับสถานประกอบการในตางประเทศ จํานวน 3 แหง เปนสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย 2 แหง 
คือ Top Glove Sdn Bhd. Malaysia และ Pullman Kuala Lumpur Bangsar และเปนสถานประกอบการใน
ประเทศเวียดนาม 1 แหง คือ Melia Hanoi   

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  - แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

- หนังสือแสดงการเขารวมเปนสมาชิกของ ทคบร และ สคบท 

 

(3) มีการดําเนินการทบทวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 
  บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดประชุมเพื่อทบทวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับ ทคบร และ สคบท จากการ
ประชุม พบวา องคกรท้ังสองเปนองคกรท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนอยางมาก เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีมหาวิทยาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐเปนสมาชิก
กวา 90 เปอรเซ็นต ไดมีการแลกเปล่ียนและถายทอดประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งผลจากท่ีประชุมนําไปสูการเสนอขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตางๆ 
ตอกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งการมีความสัมพันธกับเครือขายท้ังสองดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเสนอ
ความเห็นตางๆ ท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทําใหสามารถเขาใจขอบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ จึงทําใหสามารถปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐาน โดยพบวา
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

• การดําเนินการตามความรวมมือหรือขอตกลงในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จะมีคณะกรรมการ
ทบทวนและบริหารขอตกลง (MOU) ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกัน ท้ังนี้ในการพิจารณาคุณภาพของสถาน
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https://drive.google.com/file/d/1l2AjAGQtYDeOYVbhgclvfQFaAeqEInjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE1ic4LM4hI5p36iAl387g4YLQg2u0Sm/view?usp=sharing


ประกอบการสหกิจศึกษา ทุกส้ินปการศึกษาศูนยสหกิจศึกษาฯ จะจัดประชุมกับสํานักวิชา เพื่อประเมิน
คุณภาพสถานประกอบการในการจัดสงในปตอไป ท้ังนี้สถานประกอบการท่ีดําเนินการไดตามมาตรฐานสหกิจ
ศึกษาไทย และใหความรวมมือกับกระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางดี มหาวิทยาลัยจะ
เสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเปนสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเดน เขาประกวดระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศตอไป  

• ปการศึกษา 2562 ศูนยสหกิจศึกษารวมกับสํานักวิชาไดคัดเลือกสถานประกอบการระดับดีเดน 
(Premium) ท่ีมีผลการดําเนินงานไดตามมาตรฐานสมาคมสหกิจศึกษาไทย และนโยบายมหาวิทยาลัย จาก 31 
หลักสูตร จํานวน 725 แหง จากสถานประกอบการ ท้ังหมดประมาณ 3,000 แหง เพื่อดําเนินการเจรจาเปน
สถานประกอบการสหกิจศึกษา 8 เดือน ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดเร่ิมปฏิบัติสหกิจศึกษาในปการศึกษา 
2564 

 

(4) การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
  บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับปรุงการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก โดย
กําหนดใหการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกเปนแผนการดําเนินงานประจําป 
และไดกําหนดงบประมาณ โดยกําหนดใหนําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี
มุงเนนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ มาพิจารณา
การสรางเครือขาย ซึ่งในป พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยไดสรางเครือขายความสัมพันธกับ ทคบร และ สคบท 
ซึ่งสามารถชวยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธของบัณฑิต
วิทยาลัยไดเปนอยางดี 
  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มุงเนนการทํางานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายท่ีเก่ียวของและรวมเติบโตอยาง
ยั่งยืน ทุกส้ินปการศึกษาจะนําผลประเมินจากสถานประกอบการมาใชในการพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
ระหวางกัน เชนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเตรียมความพรอมนักศึกษา ท้ังนี้ผลการประเมินจากสถาน
ประกอบการในปการศึกษา 2561 พบวาสถานประกอบการสหกิจศึกษา พึงพอใจในการดําเนินงานของศูนยสห
กิจศึกษาฯ รอยละ 87 (สถานประกอบการจํานวน 964 แหง) 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  - แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป 2563  

 

U1.7 ผลลัพธดานการนําองคกร  
  ผลลัพธดานการนําองคกรเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

(1) รอยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (WU2-3-4) 
  ผลการดําเนินงาน: ผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวบรวมขอมูลโดยสวน
ทรัพยากรมนุษยและองคกร โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน (จํานวน 
53 หนวยงาน) มีคาเทากับ 1,872.08 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 2,120 คะแนน) คิดเปนรอยละ 88.31 
 

(2) รอยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน (WU2-3-6) 
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีบรรลุ
เปาหมายตามแผน (เกินรอยละ 80) จํานวน 49 ตัวชี้วัดจากจํานวนตัวชีว้ัดท้ังหมด 51 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
96.08 (หมายเหตุ: ไมนับรวม 14 ตัวชี้วัดท่ีขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไมประเมินผลในปนี้เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตองรอผลประเมินในปลายเดือน
พฤศจิกายน 2563 จํานวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดผลประเมินตามเกณฑ UI  GreenMetric 1 ตัวชี้วัดซึ่งจะ
ทราบผลส้ินป 2563) (ท่ีมา: สวนแผนงานฯ) 
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(3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย (WU2-3-7) 
  ผลการดําเนินงาน: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 ประเมินจาก 3 ดาน คือ 1. การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 2. 
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และ 3. การเขาถึงขอมูลสาธารณะของหนวยงานภาครัฐผานทาง
เว็บไซตหนวยงาน โดย ปปช. ให มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในเกรด A คิดเปน 91.56 คะแนน (ขอมูลจาก
หนวยตรวจสอบภายใน)  
 

(4) รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ี Active เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมหาวิทยาลัย 
(WU6-1-5) 
  ผลการดําเนินงาน: ตัวชี้วัดนี้ไมประเมินในปนี้ (N/A) เนื่องจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดเนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  ท้ังนี้ ไดเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและไดรับการอนุมัติแลว
เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
  หมายเหตุ สัญญาตาม MOU ที่ Active มีจํานวน 67 ฉบับ จากทั้งหมด 73 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.78 โดยที่ไมมีการดําเนิน
กิจกรรมมี 6 MOUs ดังน้ี 
  1) สํานักวิชาเภสัชศาสตร US-Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand University of 
Wisconsin-Madison 
  2) สํานักวิชาเภสัชศาสตร ASEAN-THAI Pharmacy Education Consortium 
  3) วิทยาลัยนานาชาติ Middlesex University 
  4) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรนานาชาติ University of Veterinary Medicine, Vienna 
  5) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Hokkaido University ( Faculty of Fisheries Science 
  6) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร East Kutai Agricultural College (STIPER) 
  (ที่มา: ศูนยกิจการนานาชาติ) 

 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U1 
 

เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัฒนธรรมองคกร 

P 1. ผูนําองคกรทําใหม่ันใจวาวิสัยทัศนและพันธ
กิจตรงตามความตองการท่ีสําคัญและความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

       

P 2. ผูนําองคกรปลูกฝงวัฒนธรรมและคานิยม
องคกรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคกร 

       

D 3. วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรมี
ความชัดเจน เชื่อมโยง และมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติ 

       

C 4. มีการทบทวนวิสั ยทัศน  พั นธกิจ และ
วัฒนธรรมองคกรเพื่อใหตอบสนองความตองการ
ท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสยี 

       

A 5. วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 
รวมท้ังกระบวนการพัฒนาไดรับการปรับปรุง
เพื่อใหตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.1 7* (5) 
U1.2 ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
องคกร 

P 1. มีระบบการกํากับดูแลองคกร (Governance 
System) ประกอบดวย กรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุดตาง ๆ ท่ีองคกร

       

51 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

จัดต้ังขึ้น เพื่ อกําหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ ท่ี
สอดคลองกับบริบทเฉพาะขององคกร เพื่อทําให 
ม่ันใจวามีความย่ังยืน โปรงใส และตรวจสอบได 
รวมท้ังเปนการลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

D 2. มติห รือการตัดสิน ใจ(Decisions) จาก
คณะกรรมการท่ีกํากับดูแลองคกรมีการแปลง
ไปสูแผนปฏิบัติการประจําป นโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ 

       

C 3. มีการทบทวนระบบการกํากับดูแลองคกร        
A 4. มีการปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรและการ
บริหารความเสี่ยงท่ีดีขึ้น 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.2 5 
U1.3 ภาวะผูนําและการ
บริหาร 

P 1. ผูนําองคกรจัดใหมีโครงสรางการบริหาร 
พ ร อม ท้ั งกํ าหนดบทบ าท  หน า ท่ี ค วาม
รับผิดชอบ การตัดสินใจการสื่อสาร และการ
รายงานความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัฒนธรรม และเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคกร 

       

D 2. ผูนําองคกรมีสวนรวมในการสื่อสารและ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม และ
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

       

C 3. มี ก ารพิ จ า รณ าท บ ท วน ภ า ว ะ ผู นํ า 
(Leadership) และโครงสรางการบ ริหาร
องคกร 

       

A 4. ภาวะผูนําและโครงสรางการบริหารองคกร
ไดรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและบรรลุระดับของผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีองคกรคาดหวัง 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.3 5 
U1.4 การจัดการเชิง 
กลยุทธ 

P 1. มีการวางแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 
ตลอดจนเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic 
goals) ในแตละภารกิจหลัก 

       

D 2. แผนกลยุทธ (Strategic Plan) ไดรับการ
เชื่อมโยงและแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปแบบ
ของแผนปฏิบัติการ ท้ังระยะยาวและระยะสั้น 

       

C 3. มีการกําหนดตัวชี้วัด (Key performance 
indicators) และเปาหมาย (Targets) เพื่ อ
นํามาวัดผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายเชิงกล
ยุทธขององคกร 

       

A 4. มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ รวมท้ังตัวชี้ วัดและเปาหมายตาง ๆ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.4 5 
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

U1.5 น โ ย บ า ย ต า ม
ภารกิจหลัก (ดานการจัด
การศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

P 1. มีระบบหรือนโยบายตามภารกิจหลัก        
D 2. มีกระบวนการกํ ากับการปฏิ บั ติต าม

นโยบายในแตละภารกิจหลัก โดยปรากฎใน
รูปเอกสาร การสื่อสาร และนําไปสูการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน 

       

C 3. มีการดําเนินการทบทวนนโยบายในแตละ
ภารกิจหลัก 

       

A 4. มีการปรับปรุงนโยบายในแตละภารกิจหลัก 
เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขององค ก รแล ะ
ตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.5 5 
U1.6 การสรางเครือขาย
และความสัมพั น ธ กั บ
ภายนอก 

P 1. มีแผนการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
องคกรหรือหนวยงานภายนอกเพื่อสงเสริมให
บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกล
ยุทธขององคกร 

       

D 2. มีการนํานโยบาย กฎระเบียบ ตลอดจน
สัญญาหรือขอตกลงตาง ๆ มาใชสนับสนุน
หรือสงเสริมการสรางเครือขายความสัมพันธ
กับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 

       

C 3. มีการดําเนินการทบทวนการสรางเครือขาย
ความสั มพั น ธ กับองค กรห รือหน วยงาน
ภายนอก 

       

A 4. การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกร
หรือหนวยงานภายนอกได รับการปรับปรุง
เพื่ อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1.6 5 
U1.7 ผลลัพธดานการนํา
องคกร 

1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน (WU2-3-4) 
 

เปาหมาย: รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 88.31 
คะแนนท่ีได: 4.91 

2. รอยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมาย
ตามแผน (WU2-3-6) 

เปาหมาย: รอยละ 80 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 96.08 
คะแนนท่ีได: 5.00 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
(ITA) ของมหาวิทยาลัย (WU2-3-7) 

เปาหมาย: รอยละ 95 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 91.56 
คะแนนท่ีได: 4.82 

4. รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ี Active เปน
ประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาใหมหาวิทยาลัย 
(WU6-1-5) 

N/A 
(ไมประเมินในปนี้) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U1.7 4.91 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U1 4.99 

 

* หมายเหตุ ใชคะแนนสูงสุด 5 คะแนนเพื่อนําไปคิดคํานวณคาเฉล่ีย 
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U2 การจัดการศึกษา 
 

ขอกําหนดของเกณฑ U2 
 

U2.1 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา (AUN-QA 13) 
     (1) มีแผนงาน นโยบาย และประชาสัมพันธสื่อสารการรับสมัครเขาศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ ผานชองทางการ
เผยแพรขอมูลตางๆ เชน เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน กิจกรรม/โครงการตางๆ สื่อสิ่งพิมพ อีเมล และแผนทางการตลาด
ตางๆ เปนตน 
     (2) มีเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเขาศึกษาในแตละหลักสูตร โดยเกณฑท่ีนํามาใช เชน ผลการ
สอบเขาศึกษา ผลการสอบระดับชาติ ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสามารถดานภาษา และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด เปนตน  
     (3) มีวิธีการกํากับติดตามการดําเนินงานของการรับสมัครและคัดเลือกเขาศึกษา 
     (4) มีการกําหนดตัววัดตางๆ เพื่อติดตามการรับสมัครและคัดเลือก โดยตัววัดท่ีนํามาใช เชน จํานวนผูลงทะเบียน 
คะแนนจุดตัด (Cut-Off Points) ผลการทดสอบเขาศึกษา แนวโนม คาเปาหมาย อัตราสวน การวิเคราะหความสัมพันธ 
และเกรดเฉลี่ย เปนตน 
     (5) มีการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด
และมีประสิทธิภาพ 

U2.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร (AUN-QA 14) 
     (1) มีระบบในการออกแบบ พัฒนา ติดตามตรวจสอบ และอนุมัติหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษาในหลักสูตรและรายวิชา โดยพิจารณาขอมูล/ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อให
ม่ันใจวามีความเก่ียวของและทันสมัย 
     (2) มีระบบหรือวิธีการในจัดหลักสูตรและเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
และสอดคลองกับความตองการท่ีจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผลลัพธการเรียนรูควรกําหนดอยางเปนระบบและอยู
บนพื้นฐานของทฤษฎีทางการศึกษา (Educational Taxonomy) 
     (3) ประมวลรายวิชา (Syllabi) และแผนการถายทอดความรู (Delivery Plans) ของหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ ไดมี
การจัดทําเปนเอกสาร สื่อสาร และการถายทอด (Delivered) เพื่อใหนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามท่ีกําหนด 
ท้ังนี้ รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาจะถูกนํามาใชเพื่อยืนยันวานักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหรือไม
อยางไร 
     (4) มีการทบทวนการออกแบบหลักสูตร กระบวนการทบทวนหลักสูตร รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตร โดยวิธีการ
ทบทวน เชน การตรวจสอบภายในและภายนอก การประเมินภายในและภายนอก และการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) เปนตน 
     (5) มีการปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตร กระบวนการทบทวนหลักสูตร รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตร 
เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรมีความเกี่ยวของ ทันสมัย และตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูมีสวนไดสวน
เสียตามการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน 

U2.3 การจัดการเรียนและการสอน (AUN-QA 15) 
     (1) มีระบบการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาและนําไปสูความสําเร็จ
ตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รวมถึงควรนําขอมูลเสียงสะทอนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการประเมินและผลการศึกษา
ของนักศึกษา ไปใชเพื่อการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
     (2) มีระบบการวาจาง (Engage) แตงต้ัง (Assign) และอนุมัติ (Approve) ตําแหนงบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย 
โดยยึดหลักคุณธรรม คุณสมบัติตามตําแหนง ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ท้ังนี้ บุคลากรสายวิชาการหรือ
อาจารยท้ังแบบเต็มเวลาและนอกเวลา ควรมีปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรและรายวิชาตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
     (3) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและสงเสริมใหนักศึกษาบรรลุตามผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 
     (4) มีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเคร่ืองมือท่ีนํามาใช
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ในการติดตามตรวจสอบและประเมิน เชน การประเมินหรือขอเสนอแนะโดยนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร การประเมินหรือ
การสังเกตโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงวุฒิ การประเมินหลักสูตร การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญ และการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก เปนตน 
     (5) มีการปรับปรุงปรัชญาการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เพื ่อใหบรรลุผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

U2.4 การประเมินนักศึกษา (AUN-QA 16) 
     (1) มีระบบในการวางแผนและเลือกรูปแบบการประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
ในรายวิชาและหลักสูตร โดยการประเมินนักศึกษาควรครอบคลุมต้ังแตการรับเขาศึกษา ระหวางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
จนถึงการทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา 
     (2) การประเมินนักศึกษาตองออกแบบใหสอดคลองกันท้ังโครงสราง (Constructive Alignment) เพื่อให
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และควรใช/บูรณาการวิธีการประเมินท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ในการนํามาวัดความสําเร็จของการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาตางๆ 
     (3) มีการทบทวนวิธีการประเมินนักศึกษาและผลการประเมิน เพื่อใหแนใจวามีความเท่ียงตรงถูกตอง เชื่อถือได 
เปนธรรม และบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยกลไกท่ีนํามาใชเพื่อใหเกิดความม่ันใจวามีความถูกตอง เชื่อถือได และมี
ความเปนธรรม เชน แผนการใหคะแนน (Marking Schemes) เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เกณฑการทดสอบ 
(Examination Regulations) และขั้นตอนการอุทธรณ (Appeal Procedure) เปนตน 
     (4) รูปแบบและวิธกีารประเมินนักศึกษาตองไดรับการปรับปรุงเพื่อใหม่ันใจวามีความเท่ียงตรงถูกตองและเชื่อถือได 
เพือ่นําไปสูความสําเร็จตามผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวัง 

U2.5 การสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา (AUN-QA 17) 
     (1) มีแผนการใหบริการและชวยเหลือนักศึกษาดานตางๆ รวมถึงมีระบบการกํากับติดตามนักศึกษา การใหบริการ
และชวยเหลือนักศึกษา เชน การใหคําแนะนําทางวิชาการ การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
จัดการขอรองเรียน หรือการใหบริการชวยเหลือนักศึกษาในดานอ่ืนๆ เปนตน นอกจากนี้ จะตองมีแผน/ระบบติดตาม
นักศึกษาเพื่อติดตามความกาวหนา ผลการเรียน และภาระการเรียนของนักศึกษา 
     (2) มีการบริการและชวยเหลือนักศึกษาดานตางๆ รวมถึงมีการกํากับติดตามนักศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ตองการท่ีจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนชวยเหลือนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติและ
ความสามารถสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายเพื่อคุณภาพของใหการบริการท่ีดีและอยูในระดับท่ีพึงพอใจ 
นอกจากนี้ ระบบการกํากับติดตามนักศึกษาตองมีเปาหมายเพื่อชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู พัฒนาใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น
เปนไปตามนโยบายของการจัดการศึกษาและกระบวนการ/ขั้นตอนตางๆ 
     (3) มีการทบทวนการใหบริการและชวยเหลือนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตามนักศึกษา เพื่อทําใหทราบถึง
ประเด็นท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการตางๆ 
     (4) มีการปรับปรุงการใหบริการและชวยเหลือนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตามนักศึกษาเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการท่ีจําเปนและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

U2.6 ผลลัพธดานการจัดการศึกษา  (AUN-QA 22) 
      ผลลัพธดานการจัดการศึกษาเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
สวนท่ีเก่ียวของ  

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U2 
 

U2.1 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
 

(1) มีการกําหนดแผน นโยบายและการประชาสัมพันธสื่อสารการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรตาง  ๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยศูนยบริการการศึกษามีการกําหนดแผน นโยบายและการประชาสัมพันธ
การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ และไดมีการจัดทําเกณฑ ประกาศและกระบวนการ
ข้ันตอนการรับนักศึกษาในแตละประเภท รวมถึงการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนปจจัยสงผลตอการรับและคัดเลือก
นักศึกษาในแตละปการศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และในแตละปการศึกษาศูนยบริการการศึกษามีการประชุมเพื่อกําหนดแผน นโยบาย
และรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อส่ือสารการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ   
  ในการประชาสัมพันธส่ือสารการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา มีสวนส่ือสารองคกร รับผิดชอบใน
ภารกิจดังกลาว โดยในรอบปการศึกษา 2562 มีการดําเนินการดังนี้ 

1. จัดกิจกรรม/โครงการ “DCC สัญจรหนวยงาน” เพื่อส่ือสารภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหเปน 1 ใน 5 
มหาวิทยาลัยของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสวนส่ือสารองคกร
จะพบปะปรึกษาหารือและรวมจัดทําแผนงานสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของสํานักวิชา  

2. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา TCAS รอบ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต+ประจวบคีรีขันธ 
ระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ - 23 มีนาคม 2563 ผานแบนเนอรการรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ google 
display network เผยแพรผานเว็บไซตตางๆ เชน dek-d.com ไทยรัฐ sanook.com ขาวสด มติชน entrong 
sangfan youtube ฯลฯ โดยแบนเนอรมีการแสดงผลจํานวนกวา 2.2 ลานคร้ัง 

3. จัดทํา Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับนักศึกษาและสาระความรู ทางเพจ
เฟสบุค Walailak University กลุมแวดวงนครศรีฯ และกลุม Line รวมท้ังเว็บไซตสวนส่ือสารองคกร โดยสวนท่ี
เก่ียวของกับการรับนักศึกษา มีจํานวน 7 ชิ้นงาน มียอดรวมผูเขาถึงท้ังหมด 74,352 คน  

4. ใหการตอนรับและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมท้ังนําชมหองปฏิบัติการ 
หองสมุด และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักและรับรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. Facebook ท่ีใชในการเผยแพรขาวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
6. ขาวท่ีเก่ียวของกับการรับนักศึกษา ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ท่ีเผยแพรทาง

ส่ือส่ิงมวลชนออนไลนและออฟไลน มีจํานวน 124 คร้ัง  
       ท้ังนี้ หากแยกเปนส่ือมวลชนในแขนงตางๆ พบวา มีการเผยแพรทางหนังสือพิมพสยามและเว็บไซต
สยามรัฐออนไลนมากท่ีสุด จํานวน 25 คร้ัง รองลงมาคือ หนังสือพิมพมติชนและมติชนออนไลน 16 คร้ัง 
หนังสือพิมพคมชัดลึกและคมชัดลึกออนไลน 9 คร้ัง เดลินิวส ขาวสด ฉบับละ 7 คร้ัง ประชาชาติธุรกิจ 6 คร้ัง 
ไทยรัฐ โพสตทูเดย ฉบับละ 3 คร้ัง ตามลําดับ 
       นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรผานเว็บไซตและแฟนเพจเฟชบุค เชน Dek-D.com Admissionpremium 
Campusstar Tcaster Eduzone Truelookpanya Sangfans อีกจํานวนประมาณ 50 คร้ังดวย 
การจัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธและแนะแนวการรับนักศึกษา  
       การเผยแพรขอมูลผาน Web&Social ส่ือสารใหขอมูลในเพจ Walailak University  จํานวน 273 วัน 
จํานวน 6,825 คร้ัง 
  กิจกรรมสัมพันธ การประชาสัมพันธผาน Walailak Channel  

- รายงานผลการเผยแพรขอมูลขาวสารทางกลุม facebook / Line รวม 54 ขาว เผยแพร จํานวน 
970 คร้ัง 

- การประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุกระจายเสียง รายการ อสมท.เพื่อชุมชน นครศรีดี๊ดี ท่ีนี่เมืองนคร 
ตอน “เรียนท่ี ม.วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ” เวลา 13.15 – 13.55 น. 

- ผลิตรายการวิทยุนานาสาระ จํานวน 38 ตอน ผูบริหาร คณาจารยรวมรายการทาง สวท.
นครศรีธรรมราช และโฟนอินทางรายการวิทยุตาง ๆ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยบริการการศึกษา) 
- รูปแบบการประชาสัมพันธของหลักสูตรตาง ๆ 

 

(2) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเขาศึกษาในแตละหลักสูตร 
    มหาวิทยาลัยกําหนดชองทางการรับสมัครนักศึกษาผานระบบออนไลน จํานวน 5 รอบ ประกอบดวย 
รอบรับตรงท่ัวประเทศดวย Portfolio รอบโควตา 14 จังหวัดภาคใตและประจวบคีรีขันธ รอบรับตรงรวมกัน 
รอบแอดมิชชั่น และรอบรับตรงอิสระ นอกจากนี้ในบางหลักสูตรยังมีโครงการท่ีเปนประเภททุนตางๆ ซึ่งจะมี
การเปดรับในทุกรอบจนกวาจะไดครบตามจํานวนทุนท่ีต้ังไว โดยกระบวนการในการกําหนดวันรับสมัครแบบ
ตางๆ และกําหนดการสอบสัมภาษณเปนไปตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรกําหนด
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แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป จัดทําแผนการรับนักศึกษากําหนดจํานวนนักศึกษาท่ี
รับสมัครในแตละประเภท กําหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีผานเกณฑจะตอง
ไดรับการสอบสัมภาษณจากกรรมการสอบสัมภาษณซึ่งเปนตัวแทนอาจารยของหลักสูตร   
  เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเขาศึกษาในแตละหลักสูตรกําหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือ มคอ.1 (ถามี) และเปนไปตามคุณสมบัติท่ีระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร 
หรือ มคอ.2 โดยเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาจาก portfolio และคะแนนจากการสอบกลางระดับชาติท่ี
จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ) ไดแก GAT PAT , 9 วิชาสามัญ และ O-NET โดย
มหาวิทยาลัยมีการออกเปนประกาศ เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา และเกณฑคุณสมบัติของผู
เขาศึกษาในหลักสูตร นอกจากนั้นนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกในแตละรอบตองผานการสัมภาษณตามเกณฑท่ี
กําหนด  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยบริการการศึกษา) 
  - แผนและเกณฑการรับนักศึกษา 

 

(3) มีกระบวนการกํากับการดําเนินงานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยศูนยบริการการศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกกํากับการดําเนินงาน
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด อีกท้ัง
เพื่อใหมีจํานวนรับนักศึกษาของแตละหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการรับนักศึกษา โดยแต
ละสํานักวิชามีสวนรวมในการวางแผนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหเปนไปตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบกอนดําเนินการประกาศรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยบริการการศึกษา) 
  - แผนและเกณฑการรับนักศึกษา 

 

(4) มีวิธีการหรือตัววัดตางๆ (Measures) เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จของการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการติดตามความสําเร็จของการรับสมัครและคัดเลือกเขาศึกษาอยางตอเนื่อง
ในแตละรอบ โดยทํางานรวมกันระหวางสํานักวิชาตางๆ คณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกเขาศึกษา ฝายรับ
นักศึกษาของศูนยบริการการศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัดไวในแผนยุทธศาสตรเพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของ
การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา โดยมีตัวชี้วัดรอยละของจํานวนการรับนักศึกษาตามแผน รอยละของ
นักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ มีการกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงานรอยละ 80 จาก
จํานวนผูสมัครท้ังหมด มหาวิทยาลัยยังมีระบบการเก็บขอมูลพื้นฐานของผูสมัครประจําป เชน ชื่อผูสมัคร 
ขอมูลโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน เกรดเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉล่ียของนักศึกษาขณะเขา
เรียน เปนตน และไดมีการนําขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนท่ีเก่ียวกับระบบขอมูลรายงานผลการศึกษาและ
โรงเรียนมาตรฐานจากศูนยบริการการศึกษามาใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเกรดเฉล่ีย โรงเรียน และ
แนวโนมท่ีจะสามารถการเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการนํามาวิเคราะหพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาและกําหนดโรงเรียนเปาหมายในปการศึกษาตอไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดนําผลการเรียน
ของนักเรียน ผลการสอบ O-NET ผลการสอบ GAT/PAT ผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รวมท้ังผลการสอบ
สัมภาษณมาใชในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพและผานตามเกณฑการรับเขาศึกษา อีกท้ังมีการกํากับ
ติดตามโดยการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษากับผลสําเร็จของนักศึกษาแรกเขาในแตละป
การศึกษาวาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยบริการการศึกษา) 
  - เกณฑการรับนักศึกษา 
 - ขอมูลการเปรียบเทียบผลการเรียน 

 

(5) มีการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ระหวางการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รวมท้ังเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาทุกรอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสํานักวิชาตางๆ มีการสรุปผลและประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง
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กระบวนการและวิธีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวาไดนักศึกษาตามจํานวนและคุณสมบัติท่ี
กําหนด และเปนไปตามกระบวนการ PDCA ของการรับนักศึกษา โดยประเด็นสําคัญท่ีนํามาใชในการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ไดแก กลยุทธการรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก ผลการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เชน จํานวนผูสมัคร ขอมูลโรงเรียน เกรดเฉล่ีย เปนตน 
และไดนํามาปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในแตละรอบและวางแผนการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาในปการศึกษา 2563 ตอไป  
 

U2.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
 

(1) มีการกําหนดระบบการออกแบบหลักสูตร การพัฒนา กํากับติดตาม ทบทวน และอนุมัติหลักสูตรตาง ๆ 
พรอมดวยขอมูล/ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

มหาวิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โดยกําหนดใหสํานักวิชาเสนอ
รายชื่อหลักสูตรท่ีจะเปดใหมมายังสวนแผนงานและยุทธศาสตรเพื่อใหคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 
20 ป และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาบรรจุหลักสูตรเขาแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น
สํานักวิชาเสนอโครงการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหมมายังศูนยนวัตกรรม
การเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณลวงหนาอยางนอยหนึ่งปงบประมาณกอนจะดําเนินการโครงการ ซึ่ง
รูปแบบการเสนอโครงการศึกษาความเปนไปไดและรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เปนไปตามแบบฟอรมท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
  การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร กําหนดใหมีการนําขอมูล ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูมีสวนได
สวนเสียมาใชในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โดยกําหนดองคประกอบของกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรให
มีท่ีปรึกษา (ถามี) ผูทรงคุณวุฒิภายในสํานักวิชา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิตจากสถาน
ประกอบการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูแทนองคกรวิชาชีพ (ถามี) และอาจารยในสํานักวิชา โดยสํานัก
วิชาจะตองเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและเสนอมายัง
ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม  
  กระบวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรจะตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนเสนอ
หลักสูตรเพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบตอไป  
 

(2) มีระบบในการกําหนดและจัดทําผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร
และรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA โดยมี
เปาหมายเพื่อไปสูเกณฑระดับสากล AUN-QA ซึ่งเปนเกณฑท่ีมุงเนนใหหลักสูตรมีการจัดทําผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ดังนั้น เพื่อใหแตละหลักสูตรมีแนวทางในการจัดทําหลักสูตรเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงกําหนดรูปแบบ (Template) รายละเอียด
ของหลักสูตร หรือ มคอ.2 ใหมีความสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง โดยมีประเด็นหลักท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา ดังนี้ (1) วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
(2) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) ประกอบดวย ผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป 
(Year Learning Outcomes, YLOs) (3) ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการ
เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) และ (4) ความสัมพันธระหวาง
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มคอ.1 (ถา
มี) ตลาดแรงงาน วิสัยทัศน/พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชา ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ ศิษยเกา 
นักศึกษาปจจุบัน เปนตน นอกจากนี้ เพื่อเปนการสรางความเขาใจใหกับคณาจารยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดมีการจัดอบรมในหัวขอ “การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
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แนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” จํานวน 2 รุน เม่ือวันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2562 และเม่ือ
วันท่ี 30-31 มกราคม 2563 

 

(3) หลักสูตรและแผนการถายทอดความรูของหลักสูตรและรายวิชามีการจัดทําเปนเอกสาร สื่อสาร และ
ถายทอดตามระดับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

มีการถายทอดความรูของหลักสูตรและรายวิชาโดยเม่ือสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรแลว ศูนยนวัตกรรมนําไฟลเลมหลักสูตรแสดงไวหนาเว็บศูนยฯ และแจงศูนยบริการการศึกษา
เพื่อประกาศรับนักศึกษา ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสํานักวิชาหรือวิทยาลัยเพื่อบันทึกขอมูล
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เขาระบบ CHECO มีการกําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 5 ดาน 
รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป และความรูและทักษะเฉพาะทาง  

 

(4) มีการดําเนินการทบทวนการออกแบบหลักสูตร กระบวนการ และรายละเอียดของหลกัสูตร 
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินหลักสูตรสํานักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการประเมินหลักสูตรมายัง

ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ สํานักวิชาหรือวิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาหรือวิทยาลัย และนําเสนอมายังศูนยนวัตกรรมการเรียน
และการสอน เพื่อตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
      สํานักวิชาหรือวิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร และ (ราง) รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง 
(มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาหรือวิทยาลัย ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร เม่ือเรียบรอยแลวศูนยนวัตกรรมนําไฟลเลมหลักสูตรแสดงไวหนาเว็บ
ศูนยฯ และแจงศูนยบริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสาน
สํานักวิชาหรือวิทยาลัยเพื่อนํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO 
 

(5) มีการปรับปรุงการออกแบบหลักสูตร กระบวนการ และรายละเอียดหลักสูตร เพ่ือใหม่ันใจวามีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเม่ือมีการใชหลักสูตรครบรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยไดจัดให
มีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พรอมท้ังจัดทําเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อใหม่ันใจวา
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีกระบวนการเร่ิมตั้งแตการ
ประเมินหลักสูตรท่ีมีความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนในการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การเสนอ
โครงการประเมินหลักสูตรเพื่ออนุมัติงบประมาณ การเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผูมีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวนในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ท่ีปรึกษา (ถามี) ผูทรงคุณวุฒิภายในสํานัก
วิชา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ ศิษย
เกา และผูแทนองคกรวิชาชีพ (ถามี) ท้ังนี้ ในการออกแบบหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงรูปแบบให
ทุกหลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของผูเรียนเม่ือศึกษาครบในแต
ละชั้นปและหลักสูตร โดยนําความตองการท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียมาใชประการการออกแบบหลักสูตร 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการปรับปรุงหลักสูตรในดานตางๆ อาทิ การออกแบบหลักสูตรแบบ Reskill/Upskill 
โดยจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Module โดยมีผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนเม่ือเรียนจบแตละ Module ท่ี
ชัดเจน มีการเพิ่มการปฏิบัติสหกิจศึกษาใหเปน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน มีการเนนทักษะภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน และการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปนตน 
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U2.3 การจัดการเรียนและการสอน 
 

(1) มีการกําหนดระบบการเลือกกิจกรรมการเรียนและการสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาและบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ท่ีกําหนดใหผูสอนแตละรายวิชาจะตองวางแผนการเรียน
และการสอนท่ีเหมาะสมผานกระบวนการจัดทํา “รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 (Course Syllabus)” 
ซึ่งรูปแบบของ มคอ.3 พัฒนาข้ึนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (ครอบคลุม 15 มิติ) และเชื่อมโยงกับเกณฑ 
AUN-QA มีการระบุวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและหลักสูตรท่ีชัดเจนเพื่อส่ือสารใหนักศึกษา
ทุกคนทราบ รวมถึงมีการระบุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจนและสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ/อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (Walailak university graduate attributes) โดยการ
เลือกกิจกรรมการเรียนรู นอกจากจะพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ี
สอนแลว ยังคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน ระดับความสามารถความสนใจ และพัฒนาการของผูเรียนอีกดวย 
และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาผูสอนจะตองมีการบันทึกขอมูล “รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ. 5” ซึ่งไดปรับรูปแบบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และ AUN-QA 
เพื่อรายงานประสิทธิภาพของวิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลวามีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาและทักษะในศตวรรษท่ี 21 หรือไม เพื่อนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงการสอนคร้ังถัดไป ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา  (Course Learning Outcomes) และ
หลักสูตร (Program Learning Outcome) ตามหลักการของ Constructive Alignment  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) (ใน มคอ.2) 
  2. กลยุทธการสอน (ในมคอ.2) 
  3. มคอ. 3 ที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และ AUN-QA ในระบบ TQF (สวนของการออกแบบกิจกรรมและ
แผนการเรียนรู และ/หรือโปรแกรมการเรียนการสอน (A1, UKPSF)) 
  4. รายงานสรุปการบันทึกขอมูลแผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ TQF 
  5. รายงานการประชุมการพิจารณาแผนการสอนของสํานักวิชา 
  6. ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  
  7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ ของรายวิชา (มคอ. 5) 
  8. การไดงานทําของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

9. ขอมูลการไดรับรางวัลตาง ๆ ของนักศึกษา 
 

(2) ระบบการมีสวนรวม มอบหมาย และอนุมัติการปรับใชบุคลากรดานวิชาการตามคุณสมบัติ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

กอนจะมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษา จะมีการประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อวางแผน กําหนด
ผูสอนในแตละรายวิชา โดยมีการพิจารณาจากประสบการณและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระนั้น รวมท้ัง
พิจารณาภาระโหลดงานใหเหมาะสมท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อจะไดดูแลนักศึกษาใน
รายวิชาไดอยางท่ัวถึง โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเนนการเรียนการสอนกลุมเล็ก (Small group tutorial) ซึ่ง
จะมีจํานวนนักศึกษาตอชั้นเรียน ไมเกิน 40 คน ในรายวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนจํานวนมาก จะมี
การแบงเปนกลุมยอยและมีอาจารยประจํากลุมดูแล ในกรณีท่ีมีอาจารยผูสอนหรืออาจารยประจํากลุมไม
เพียงพอจะมีการเปดรับสมัคร/วาจางตําแหนงบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
หลักสูตรและรายวิชา 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. รายงานการประชุมหลักสูตร 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนเปนกลุมเล็ก 
 

(3) กิจกรรมสอนและการเรียนรูจะตองสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนา
นักศึกษาใหไดตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหกับนักศึกษาและออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาใหไดตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ดังนี้ 
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https://drive.google.com/file/d/1KrpSUi2qBMKAComONLvTtg2uOuEJmgWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KrpSUi2qBMKAComONLvTtg2uOuEJmgWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kweFyULzijwl0uY28dq8OaC5SAVyGFAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IlTfwa0Bq_-Rl7-3iP0PBRFXiK2KGuAL/view?usp=sharing


1. จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ท่ีมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห ตลอดจนทักษะอื่นๆ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังฝกใหนักศึกษามีความเปนผูใฝรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) โดยในแผนการสอนทุกรายวิชาจะตองมีการระบุทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในทุก
หัวขอของเนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลจะตองสอดคลองกันตามหลักการ 
Constructive Alignment ในแตละสัปดาหท่ีสอน มีส่ือและแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและสาระการ
เรียนรู โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักศึกษา ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษาและเพื่อฝกทักษะ Digital Skills เชน ทุกรายวิชา
จะตองมี Subject/Course site ซึ่งอาจจะใช Learning Management System (LMS) Platform ของ Moodle 
(WU e-Learning) หรือ MS Teams หรือ Google Classroom ตามความเหมาะสม และมีการนําโปรแกรม
ประยุกตตางๆ มาใชในหองเรียนเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและนักศึกษา เชน PollEv, Padlet, 
Nearpod เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการนําเทคโนโลยีเพื่อสรางสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยมีการปรับปรุงหองเรียนใหเปน Smart Classroom ท่ีมีสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน เชน การบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบวิดิทัศนเพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาได
ตลอดเวลา เปนตน 

2. ใชวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (ไมนอยกวา 70%) ไดแก กิจกรรมการซักถาม การ
อภิปรายรวมกัน การแสดงความคิดเห็น การศึกษาคนควาขอเท็จจริง เปนตน และมีการประเมินผลท่ี
หลากหลายท้ังการประเมินผลลัพธการเรียนรูระหวางเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผล
ลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินสุดการเรียน (Summative Assessment) ใหเหมาะสมกับผูเรียนท่ีหลากหลาย  มีการ
เนนการเรียนการสอนท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง มีการเชื่อมโยงบริบทการทํางานจริงกับเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
เชน การลงพื้นท่ีจริงในชุมชน การรับโจทยจากภาคอุตสาหกรรมมาใชในการเรียนการสอน เปนตน 

3. เนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผูสอนจะตองใชภาษาอังกฤษในส่ือการสอน PowerPoint 
และจะตองมีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปท่ี 2 จํานวน 25% และ 50% ในรายวิชา
ชั้นปท่ี 3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษท่ีพรอมในการทํางานในอนาคต (Employability Skills)  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. มคอ.3 (สวนการสอนและการสนับสนุนการเรยีนรู (Teach and/or support learning) (A2, UKPSF)) 
  2. รายงานวิธีการสอนแบบ active learning ของทุกรายวิชาในระบบ TQF 
  3. รายงานการติดตามผลการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของสํานักวิชา 
  4. รายงานการใชงาน LMS ของมหาวิทยาลัย 
  5. การประเมินผลรายวิชาและแผนการปรับปรุง (มคอ.5)  
  6. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (มคอ.7) 
  7. การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ (มคอ.7) 
  8. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน (มคอ.7) 

9. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน (มคอ.7) 
 
 

(4) มีการกํากับติดตามและประเมินผลกิจกรรมการเรียนและการสอนเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ในระดับสํานักวิชามีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยเคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบประเมิน ไดแก 
  ในระดับรายวิชา 

- กอนเปดภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะตองมีการนําเสนอแผนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 
และ AUN-QA ตอคณะกรรมการประชุมสํานักวิชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการสอนและการ
ประเมินใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาตามหลักการของ Constructive alignment และทุก
รายวิชาจะตองมีการบันทึกขอมูลแผนการสอนในระบบ TQF ท่ีพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และ AUN-
QA เพื่อการกํากับการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชพี UKPSF จากศูนยนวัตกรรมการเรียน
การสอน โดยจะมีการตรวจสอบขอมูลและแจงเตือนไปยังทุกสํานักวชิาในทุกภาคการศึกษาเพื่อบันทึกขอมูลใน
ระบบใหครบสมบูรณ 

61 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1E2fc_DbF6LpaF9JpEewnYkXF_pYg6-jA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcN_0tD73lV5shBi97J7i8ZTEEPQJEAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTKjGdeCzFBzMjm9XueCZGhi4zZtgi50/view?usp=sharing


- ระหวางภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ี
ประกอบดวยตัวแทนของทุกสํานักวิชา ไดแก รองคณบดีท่ีดูแลทางดานการเรียนการสอน เพื่อรายงานผลการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และพูดคุยเก่ียวปญหาในการเรียนการสอนตาง ๆ เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข 

- เม่ือส้ินสุดการเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการพัฒนาระบบประเมิน
ผูสอนท่ีพัฒนาเพื่อประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF โดยนักศึกษาเปนผูประเมิน อีกท้ังจะมีการ
รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกคนตอรองอธิการบดีท่ีดูแลทางดานการเรียนการสอนและ
อธิการบดี ในกรณีอาจารยท่ีมีผลคะแนนการประเมินการสอนเฉล่ียตํ่ากวา 4 (หรือระดับตํ่ากวาดี) จาก 5 
คะแนน จะตองเขาพบกับคณบดีในสํานักวิชาเพื่อรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน ในกรณี
อาจารยท่ีมีผลการประเมินการสอนต่ํากวา 4 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา จะตองงดการเรียนการสอนเพื่อไป
พัฒนาตนเองเพิ่มเติม 

 นอกจากนี้ ทุกสํานักวิชาจะตองมีการรายงานผลการเรียนการสอนท่ีมีการใชภาษาอังกฤษในการสอน 
การใช Formative Assessment ในรายวิชาตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ รวมท้ังรายงานผลขอมูลการใชงาน 
LMS ในรายวิชา เพื่อการกํากับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. รายงานการประชุมการพิจารณาแผนการสอนของสํานักวิชา 
  2. รายงานสรุปการบันทึกขอมูลแผนการสอนของทุกรายวิชาในระบบ TQF 

3. รายงานวิธีการประเมินผลแบบ formative assessment ของทุกรายวิชาในระบบ TQF 

 
 

(5) มีการปรับปรุงปรัชญาการศึกษา และการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
การเรียนและการสอนมีคุณภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการกําหนดปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับหลักสูตรตางๆ โดยผานมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการ
ประชุมคร้ังพิเศษ/2563 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดไว
ดังนี้ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูง ภายใตกรอบแนวคิด เกงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Academic Excellence with Professional 
Skills)” ท้ังนี้ ปรัชญาการศึกษาไดถายทอดไปสูกระบวนการเรียนการสอน โดยผูสอนแตละวิชาจะตองมีการ
บันทึกขอมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ท่ีไดมี
การปรับรูปแบบใหสอดคลองกับเกณฑ AUN-QA และตามกรอบมาตรฐาน UKPSF โดยใน มคอ.5 สามารถ
พิจารณาไดวาประสิทธิภาพของวิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล (Formative และ 
Summative Assessment) วามีประสิทธิภาพสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ปรัชญาการศึกษา  
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 หรือไม ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการสอนคร้ังถัดไป โดยในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาจะรวมท้ังการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ เปนตน มีการปรับปรุงวิธีการสอนใหม ๆ /เทคโนโลยีท่ีใชในการ
สอน/การวัดและประเมินผลจากการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องท้ังศาสตรสาขาวิชาและศาสตรการสอนจาก
หนวยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจะมีกระบวนการกํากับ ติดตาม การบันทึกขอมูล มคอ.5 ในระบบ 
TQF โดยศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. รายงานสรุปการบันทึกขอมูลมคอ. 5 ของทุกรายวิชาในระบบ TQF 
  2. มคอ. 3 แบบใหมที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และ AUN-QA 
  3. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปทีร่ายงาน (มคอ.7) 

4. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน (มคอ. 7) 
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U2.4 การประเมินผูเรียน 
 

(1) มีระบบการวางแผนและเลือกรูปแบบ/วิธีการประเมินนักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรและทุกรายวิชามีการประเมินนักศึกษาท้ัง 

Formative Assessment และ Summative Assessment ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในรายวิชา
และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามหลักการของ Constructive Alignment โดยมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจนใน มคอ. 3 ท่ีมีการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานการสอน UKPSF และ AUN-QA โดยคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาจะมีการพิจารณา มคอ.3 ในทุกรายวิชากอนเปดภาคการศึกษา โดยมีการวัดผลท้ัง Specific 
Skills และ Generic Skills หรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะวัดในระดับของแตละหัวขอหรือเนื้อหาสาระ ทุก
รายวิชาจะมีการกําหนดเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนท้ัง Formative และ Summative กรอบเวลาในการประเมิน 
กฎระเบียบตาง ๆ เชน กรณีท่ีมีการขาดเรียน ปวย หรือมาสาย เปนตน สัดสวนคะแนน ระดับการใหเกรด 
และมีเกณฑการประเมิน Scoring Rubric ท่ีชัดเจน โดยผูสอนจะส่ือสารใหนักศึกษาทราบต้ังแตเปดภาค
การศึกษา ซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะปรากฏใน มคอ. 3 และใน Course Site ของรายวิชา 

 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. มคอ. 3 ของรายวิชา (สวนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู (Teach and/or support learning) (A2, UKPSF) และ 
ประเมินผลการเรียนรู (Assess) ใหความเห็นเพิ่มเติม ช้ีแนะ (feedback) แกผูเรียน (A3, UKPSF)) 

2. การประเมินผูเรียน (มคอ.2) 
 

(2) การประเมินนักศึกษามีการออกแบบใหบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  มหาวิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการประเมินผูเรียนใน 3 ชวง ครอบคลุมต้ังแตการประเมิน
ตั้งแตรับเขา ระหวางเรียน และเม่ือสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  การประเมินแรกเขา 
        มหาวิทยาลัยลักษณมีการประเมินต้ังแตการรับเขา (เนนขีดความสามารถซึ่งนับเปนปจจัยนําเขาของ
กระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบาย กฎเกณฑการคัดเลือกและชวงเวลาการรับเขา
เพื่อการไดมาซึ่งผูเรียนท่ีมีคุณภาพโดยขอมูลดังกลาวมีการเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่ง
เปนการประชาสัมพนัธการรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา สําหรับข้ันตอนการสอบสัมภาษณ คณะกรรมการ
ไดมีการประเมินคุณสมบัติ เจตคติของผูสมัครเขาศึกษาวาเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักวิชา/หลักสูตรกําหนด
หรือไม กรณีท่ีผูสมัครเขาศึกษามีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ คณะกรรมการจะแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียน
เพิ่มเติมในรายวิชาตาง ๆ ซึ่งขอมูลดังกลาว สํานักวิชา/หลักสูตรจะมีการทําเปนประกาศอยางชัดเจนให
นักศึกษาทราบ และเม่ือรับนักศึกษาเขามาแลว มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสอบวัดในดานภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินทักษะความรูพื้นฐานของนักศึกษาแรกเขา  
 การประเมินระหวางเรียน 
        ในการเรียนการสอนในรายวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะเนนการประเมินผลแบบ Formative 
assessment ในแตละหัวขอ และผูสอนจะใหนักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (feedback) ใน
กรอบเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูสอนจะมีการระบุกรอบเวลาในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใน มคอ.3 ซึ่ง
จะชวยใหนักศึกษาพัฒนาการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน  
         นอกจากนี้ผูสอนจะมีการวิเคราะหเนื้อหาท่ีสอนออกเปนตอนๆ แลวพิจารณาเนื้อหาวาควรปลูกฝงให
นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรูใด (หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม) โดยเขียนในรูปแบบ action verb ตาม
หลักการของ Bloom Taxonomy จากนั้นจะมีการสรางตารางกําหนดรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีจะใชในการวัด
และประเมินผล ในกรณีท่ีออกแบบประเมินเปนแบบทดสอบอัตนัย/ปรนัย ผูสอนจะกําหนดจํานวนขอ เวลาท่ีใช
ในแตละขอ คะแนนแตละขอ รวมท้ังน้ําหนักความสําคัญ (%) ในเนื้อหาหัวขอนั้น ซึ่งตารางกําหนด
รายละเอียดนี้จะชวยใหผูสอนตรวจสอบความเหมาะสมของการประเมินกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง อีกท้ัง
ยังชวยใหผูสอนและผูสอนมีความเขาใจตรงกันตามความตองการของหลักสูตร 
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        คณาจารยในหลักสูตรท่ีเปนกรรมการภายในหรือภายนอกจะตรวจสอบหรือประเมินวิธีการประเมิน
นักศึกษาในรายวิชาและยังสามารถประเมินการสอนของผูสอนได การติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาวามี
ขอบกพรองอยางไรท่ีตองปรับปรุง  
         ในสวนของการประเมินความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ ผูสอนจะประเมินความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ความเท่ียงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion-Related Validity) และความ
เท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  
          ในรายวิชาจะมีการใหผู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบของ
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 

การประเมินเม่ือสําเร็จการศึกษา       
จะเนนท่ีการทดสอบหรือประเมินเพื่อจบการศึกษา โดยอาจใชแนวทางการสอบประมวลความรู หรือ 

competency checklist 1) กฎเกณฑหรือขอกําหนดในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร หากตอง
มีผลงานเฉพาะ เชน ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ มีกติกาท่ีเก่ียวของอยางไร สัมพันธกับแนวคิดการสรางผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) อยางไร 2) มีการเผยแพรใหนักศึกษาทราบผาน
เว็บไซตของสํานักวิชา/หลักสูตร นอกจากนี้ กอนสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการสอบ 
Comphehensive Exam หรือ Exit Exam สําหรับหลักสูตรท่ีไมมีการสอบโดยสภาวิชาชีพ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. วิธีการวัดและประเมินผลที่ใชในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เก่ียวของ (มคอ. 2) 
มคอ. 3 ของรายวิชา  
  2. (สวนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู (Teach and/or support learning) (A2, UKPSF) และ ประเมินผลการเรียนรู 
(Assess) ใหความเห็นเพิ่มเติม ช้ีแนะ (feedback) แกผูเรียน (A3, UKPSF)) 
  3. ตารางกําหนดรายละเอียดเน้ือหาที่สอนและการประเมิน 
  4. ตารางการวิเคราะหรายละเอียด (Table of specification) สําหรับการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล 
  5. ตารางการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

(3) มีการทบทวนวิธีการประเมินนักศึกษาและผลการประเมินเพ่ือใหม่ันใจวามีความถูกตอง เชื่อถือได เปน
ธรรม และนักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  ระดับรายวิชา 
        ในสวนของคุณภาพของขอสอบผูสอนจะมีการวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis) โดยหาคุณภาพของ
ขอสอบเปนรายขอ โดยนําเอาผลท่ีไดจากการสอบของนกัศึกษา มาวิเคราะหหาคุณภาพเปนรายขอโดยพิจารณา
ดัชนีคาความยากหรือดัชนีคาความงายและดัชนีคาอํานาจจําแนกขอสอบเพื่อจะไดออกแบบขอสอบใหเหมาะสม
ในการสอบคร้ังตอไป 
        นักศึกษามีชองทางในการอุทธรณเก่ียวกับการประเมินและผลการประเมินอยางทันทวงที โดย
นักศึกษาของสํานักวิชา/หลักสูตร สามารถใชชองทางการส่ือสารท่ีสํานักวิชา/หลักสูตรกําหนดไว เชน บันทึก
ขอความ แบบฟอรม หรือการขอพบอาจารยผูสอน หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร และคณบดีหรือรอง
คณบดีท่ีเก่ียวของ ในการรองเรียนเร่ืองการวัดประเมินผลในระหวางภาคเรียน หรือภายหลังท่ีมีการใหเกรดแลว
ไดโดยตรง 
  ระดับหลักสูตร 
       จะมีการตรวจสอบในระดับของหลักสูตร ท้ังนี้หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแตละดานท่ีกลาวมาจะมีขอ
ยอยเพื่อดูความรับผิดชอบของแตละรายวิชา วาสอนแลวทําใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามท่ี
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน ถาหากผลการประเมิน
ตํ่ากวาเกณฑผูสอนจะตองกลับไปพิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา ผูสอน
อาจจะตองเขารวมกิจกรรมอบรมทางดานการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงวิธีการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้หลักสูตรจะมีการทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษารอยละ 25 
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ของรายวิชาท่ีเปดสอน ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. รายงานประชุมสํานักวิชา 
  2. ตารางการวิเคราะหขอสอบในรายวิชา 
  3. มคอ. 3 ของรายวิชา (รวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  
(A5, UKPSF)) 
  4. ปญหาและผลกระทบ ตอการดําเนินการและแผนการปรับปรุง (ในมคอ. 5) 
  5. แผนการปรับปรุง (ในมคอ.5) 
   6. ประกาศหรอืระเบียบของหลักสูตร/มหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการขอดูคะแนนสอบหรือการอุทธรณเก่ียวกับการประเมิน เปนตน 

 

(4) มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประเมินนักศึกษาเพ่ือใหม่ันใจวามีความถูกตอง เชื่อถือได และนําไปสูการ
บรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  มีการทบทวนและประเมินวิธีการประเมิน เชน รูบริค การใหคะแนน ไดมีการนํามาใชจริงเพื่อใหม่ันใจ
ไดวาการประเมินมีความเท่ียงตรง คงเสนคงวา และยุติธรรมตอนักศึกษา 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและเกณฑสําเรจ็การศึกษาของหลักสูตร (มคอ.2) 
  2. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน (มคอ.7) 
  3. ประสิทธิผลของวิธีการประเมินนักศึกษา (มคอ. 7) 
  4. แผนการประเมินผลการเรียนรูในสวนของ A3 (มคอ.3) 
 

U2.5 การสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา 
 

(1) มีแผนการสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงการกํากับติดตามนักศึกษาอยางเปนระบบ  
  มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา ไดแก แผนปฏิบัติงานสวน
กิจการนักศึกษาประจําป ท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาและบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
เปนตัวชี้วัดผลสําเร็จของหนวยงาน มีการรายงานและติดตามผลดําเนินงานในท่ีประชุมหนวยงานประจําเดือน 
การรายงานผลตอผูบริหารและหนวยงานท่ีกํากับการใชจายงบประมาณ แผนงานระบบดูแลชวยเหลือและ
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข (Smile &Smart Center) มีการจัดอบรมทักษะการให
คําปรึกษานักศึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษาและแบบทดสอบดานจิตวิทยา กิจกรรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตนเอง การดูแลชวยเหลือดานการเรียน จัดทบทวนวิชา (Tutor Center) สําหรับการ
กํากับติดตามผูเรียนอยางเปนระบบ ไดมีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการชวยเหลือจากผูเรียน การ
ประชุมนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ําประจําภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเกณฑประเมินผลความสําเร็จ
ของหนวยงานสํานักวิชาเปนคะแนนผลการปฏิบัติงานประจําป มีตัวชี้วัดเก่ียวกับการรายงานการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ Passport บัณฑิตคนดี
และวัฒนธรรมองคกรของนักศึกษา กตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา 
 

(2) มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงการกํากับติดตามนักศึกษาอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

จัดบริการและสวัสดิการเพื่อใหบริการแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก ดานการบริการหอพักใหมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการเรียนและใชชีวิตอยาง
มีความสุข โดยมีท่ีปรึกษาประจําหอพักท่ีมีทักษะ ความรูความสามารถเพื่อทําหนาท่ีดูแล ชวยเหลือนักศึกษา
อยางใกลชิด ดานการบริการทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีการติดตามผล
การเรียนของนักศึกษาทุนอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามเง่ือนไขแหลงทุน ดานบริการสุขภาพมีการจัดทํา
ประกันอุบัติเหตุเพื่อเปนสวัสดิการคุมครองและติดตามเยี่ยมไข ดูแลชวยเหลือนักศึกษาท่ีเจ็บปวยจากอุบัติเหตุ
และโรคท่ัวไปจนสามารถมาเรียนตามปกติ รวมถึงการโอนยายสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อความสะดวกในการ
รักษาพยาบาล ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามหลัก
คานิยมกตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา โดยจัดงบประมาณ อาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
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https://drive.google.com/file/d/1XPPv2PXcxYeSq-8H57Cso1BexLTDfZRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPPv2PXcxYeSq-8H57Cso1BexLTDfZRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzfysyM4svNLhxeJKTWCZ84TTiWesf2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAGX6iJOmDmF5VYwWpoZdhlRnrwLcu5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jXSAJ6zMZeuLc9Lrm4Vq7Ldm_egCMAb-/view?usp=sharing


สะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการ
ใหบริการของบุคลากรท่ีใหบริการนักศึกษา เพื่อใหการบริการท่ีดีและนักศึกษามีความพึงพอใจ 

 

(3) มีการทบทวนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตาม
นักศึกษา 

มีการทบทวนการดําเนินการเพื่อสงเสริมและใหบริการนักศึกษา โดยมีการแตงต้ังองคคณะกรรมการ
และคณะทํางานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษาในดานตางๆ รวมถึง
การประชุมติดตาม ประเมิน ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงานและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ เชน 
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดีและมีความสุข (Smile & Smart Center) คณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนระบบสุขภาพนักศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการใหบริการรถไฟฟา การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอบริการตางๆของหนวยงาน การจัดทําเพจสายตรงรอง กนศ.เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะปญหา เพื่อนําไปทบทวน ปรับปรุง แกไขอยางรวดเร็ว เปนตน 

 

(4) มีการปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตาม
นักศึกษา 
 มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและใหบริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการท่ี
จําเปนและความพึงพอใจของนกัศึกษา ไดแก การปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและจัดหาครุภัณฑสนับสนุน
การจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา การปรับปรุงหองน้ําหอพักนักศึกษา การปรับปรุงลานธรรมและหองละหมาด
เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา การปรับปรุงสนามกีฬาใหมีความพรอมใชงานและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมี
การปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนบริการนักศึกษาในสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 โดยใชส่ือออนไลน
เพื่อใหนักศึกษาไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เชน การสัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนท่ัวไป การคัดเลือกหอพัก
และจองคิวคืนหองพัก การจัดทําหลักสูตรใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา การจัดติวทบทวนวิชา รวมถึง
การจัดต้ังหนวยคัดกรองโรคบริเวณประตูทางเขาหอพัก การจัดสถานท่ีกักตัวเพื่อสังเกตอาการนักศึกษาท่ี
เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการปองกันโรคระบาดและสรางความม่ันใจแกนักศึกษาและ
ผูปกครองนักศึกษา 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (สวนกิจการนักศึกษา) 
  1. รายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสขุ (Smile &Smart 
Center) ปงบประมาณพ.ศ. 2562-2563 
  2. รายงานผลการดําเนินงานกิจการนักศึกษา:การจัดบริการสวัสดิการและสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) ปงบประมาณพ.ศ. 
2562-2563 

 

U2.6 ผลลัพธดานการจัดการศกึษา 
 ผลลัพธดานการจัดการศึกษาเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

(1) จํานวนหลักสูตร Reskill/Upskill/Non-Degree (WU3-1-1) 
  ผลการดําเนินงาน: ตัวชี้วัดนี้ไมประเมินในปนี้ (N/A) เนื่องจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดตาม
เปาหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ประกอบกับหลักสูตรคุรุพัฒนาไมสามารถจัดการ
เรียนการสอนออนไลนไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ท้ังนี้ ไดเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและไดรับการอนุมัติ
แลว เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
  หมายเหตุ หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําหลักสูตร Reskill/Upskill/Non-Degree รวมทั้งเตรียมดําเนินการ
กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
  1) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดทําหลักสตูรพันธุใหมจํานวน 21 หลักสูตร 
  2) ศูนยบริการวิชาการ ดําเนินงาน 9 หลักสูตร ประกอบดวย 1) หนวยพฒันาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 7 หลักสูตร (โดย ส.
วิทยาศาสตร ดําเนินการ 4 หลักสูตร และ ส.ศิลปศาสตร ดําเนินการ 3 หลักสูตร) 2) หลักสูตรการวิเคราะหประมวลผลขอมูลทางสถิติ
ดวยโปรแกรม R-STAT 1 หลักสูตร 3) หลักสูตร PCL ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 1 หลักสูตร 
 
 

66 | รายงานประจําปเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



(2) รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด (WU3-1-3) 
  ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนหลักสูตรท่ีมีการเปดสอน
รวมท้ังหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาข้ึนใหม รวมท้ังหมดจํานวน 86 หลักสูตร ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีหลักสูตร
นานาชาติ จํานวน 25 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 29.07 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย รายชื่อหลักสูตรนานาชาติ 
1. วิทยาศาสตร  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร  

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร  
3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรขอมูลและปญญาประดิษฐ) 

2. วิศวกรรมศาสตรฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร 
3. เทคโนโลยีการเกษตรฯ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร) 
4. ส.สหเวชศาสตร 
 

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพ 

5. ส.เภสัชศาสตร  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเคร่ืองสําอาง  
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเคร่ืองสําอาง 

6. ส.ศิลปศาสตร  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร 

7. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ  1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร 

8. บัณฑิตวิทยาลัย  1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและนวัตกรรม  
4) การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  
5) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 

9. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
10. วิทยาลัยนานาชาติ  
 

1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลาย
เชน 
2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล  
3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต  
4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
5) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ระดับสากล 

(ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

(3) รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาตามแผน (WU4-4-18) 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวน
ท้ังส้ิน 2,343 คน โดยสามารถรับนักศึกษาไดตามแผน (พิจารณาจากจํานวนการข้ึนทะเบียนของนักศึกษา) 
จํานวน 1,733 คน คิดเปนรอยละ 73.97 รายละเอียดขอมูลการรับนักศึกษาตามแผนของแตละสํานักวิชาดัง
ตารางตอไปนี ้
  

สํานักวิชา/วิทยาลัย แผนการรับ การรับนักศึกษา (ตามขอมูลการข้ึน
ทะเบียน) 

จํานวน รอยละ 
1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 60 51 85.00 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 140 115 82.14 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย แผนการรับ การรับนักศึกษา (ตามขอมูลการข้ึน
ทะเบียน) 

จํานวน รอยละ 
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 20 13 65.00 

4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 55 60 109.09 

5. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 250 207 82.80 

6. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 200 132 66.00 

7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 180 173 96.11 

8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 48 48 100.00 

9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 110 108 98.18 

10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 215 175 81.40 

11. สํานักวิชาการจัดการ 460 350 76.09 

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 230 96 41.74 

13. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 240 168 70.00 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 30 9 30.00 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 60 15 25.00 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 15 3 20.00 

17. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 30 10 33.33 

ภาพรวม 2,343 1,733 73.97 
(ที่มา: ศูนยบริการการศึกษา) 
 

(4) รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชือ่เสียงเขาศึกษาตอ (WU4-4-19)  
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักศึกษาใหมท่ีข้ึนทะเบียน
เขาศึกษา ท้ังส้ินจํานวน 1,730 คน ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ 
จํานวน 741 คน คิดเปนรอยละ 42.83 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย จํานวนนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา 2562 

(ตามขอมูลการขึ้นทะเบียน) 

นักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเขา
ศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 51 24 47.06 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 115 29 25.22 

3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 13 7 53.85 

4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 60 20 33.33 

5. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 207 99 47.83 

6. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 132 42 31.82 

7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 173 88 50.87 

8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 48 44 91.67 

9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 108 106 98.15 

10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 175 47 26.86 

11. สํานักวิชาการจัดการ 350 116 33.14 

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 96 36 37.50 

13. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 168 66 39.29 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 9 4 44.44 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย จํานวนนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา 2562 

(ตามขอมูลการขึ้นทะเบียน) 

นักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเขา
ศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 15 5 33.33 

16. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 10 8 80.00 

ภาพรวม 1,730 741 42.83 
(ที่มา: ศูนยบริการการศึกษา) 
 

(5) รอยละของรายวชิาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF (WU3-3-5) 
 ผลการดําเนินงาน: รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF พิจารณาจากรายวิชาของ
ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการ
สนับสนุนท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework หรือ UKPSF) ตาม
กรอบ 15 ตัวชี้วัด/มิติ (Dimension) ท้ังนี้ ในการพิจารณารายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ 
UKPSF รวบรวมขอมูลจากการบันทึกขอมูล มคอ.3 ผานระบบบริหารหลักสูตร TOF ซึ่งจากจํานวนรายวิชา
ท้ังหมดท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2562 ท้ังหมด 2772 รายวิชา พบวา มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบ UKPSF จํานวน 2584 รายวิชา คิดเปนรอยละ 93.22 ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปด
สอนในปการศึกษา 2562 

รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบ UKPSF ในปการศึกษา 2562 

จํานวน รอยละ 

1. ส.พยาบาลศาสตร 38 36 94.74 

2. ส.การจัดการ 231 228 98.70 

3. ส.พหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 125 55 44.00 

4. ส.รัฐศาสตรและนิติศาสตร 201 110 54.73 

5. ว.ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 1 1 100.00 

6. ว.นานาชาติ 54 54 100.00 

7. ว.สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 16 16 100.00 

8. ส.วิทยาศาสตร 374 374 100.00 

9. ส.วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 469 469 100.00 

10. ส.ศิลปศาสตร 306 306 100.00 

11. ส.สถาปตยกรรมศาสตรฯ 108 91 84.26 

12. ส.สหเวชศาสตร 110 110 100.00 

13. ส.สาธารณสุขศาสตร 141 141 100.00 

14. ส.สารสนเทศศาสตร 251 251 100.00 

15. ส.เทคโนโลยีการเกษตรฯ 171 166 97.08 

16. ส.เภสัชศาสตร 73 73 100.00 

17. ส.แพทยศาสตร 103 103 100.00 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 2,772 2,584 93.22 
 (ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

(6) รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินนักศึกษาแบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห (WU3-3-6)  
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด
จํานวน 2,772 รายวิชา ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีจํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินนักศึกษาแบบ Formative 
Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห จํานวน 2,463 รายวิชา คิดเปนรอยละ 88.85 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย จํานวนรายวิชาท้ังหมด
ท่ีเปดสอนในป

การศึกษา 2562 

รายวิชาท่ีมีการประเมินนักศึกษาแบบ Formative 
Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห ในป

การศึกษา 2562 
จํานวน รอยละ 

พยาบาลศาสตร 38 29 76.32 

การจัดการ 231 203 87.88 

พหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 125 29 23.20 

รัฐศาสตรและนิติศาสตร 201 89 44.28 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 1 1 100.00 

วิทยาลัยนานาชาติ 54 54 100.00 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 16 16 100.00 

วิทยาศาสตร 374 374 100.00 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 469 469 100.00 

ศิลปศาสตร 306 306 100.00 

สถาปตยกรรมศาสตรฯ 108 71 65.74 

สหเวชศาสตร 110 110 100.00 

สาธารณสุขศาสตร 141 141 100.00 

สารสนเทศศาสตร 251 251 100.00 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ 171 162 94.74 

เภสัชศาสตร 73 55 75.34 

แพทยศาสตร 103 103 100.00 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 2,772 2,463 88.85 
(ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

(7) จํานวนผลงาน/รางวัลของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (WU4-1-3) 
  ผลการดําเนินงาน: ตัวชี้วัดนี้ไมประเมินผลในปนี้ (N/A) เนื่องจากหนวยงานท่ีจัดการแขงขันงดการจัด
กิจกรรมเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ท้ังนี้ ไดเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและไดรับ
การอนุมัติแลว เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
  หมายเหตุ ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาสํานักวิชาตางๆ จากการเขารวมกิจกรรมในปน้ีมีจํานวน 40 ช้ินงาน/รางวัล ประกอบดวย 
สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 8 ช้ินงาน/รางวัล สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ จํานวน 4 รางวัล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ จํานวน 3 
รางวัล สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 12 รางวัล สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 3 รางวัล สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 2 รางวัล และ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 รางวัล  
 

(8) รอยละของอาจารยท่ีมีผลประเมินการสอน ไมนอยกวา 4.00 (WU3-2-4) 
  ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มีอาจารยท่ีทําหนาท่ีสอนท้ังหมดจํานวน 508 คน โดยใน
จํานวนดังกลาวนี้มีอาจารยท่ีมีผลการประเมินการสอนไมนอยกวา 4.00 จํานวน 496 คน คิดเปนรอยละ 
97.64 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ท่ีสอนท้ังหมด 

จํานวนอาจารยท่ีมีผลการ

ประเมินการสอนไมนอยกวา 

4.00 

รอยละ 

1. การจัดการ 39 38 97.43 
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6 6 100 
3. พยาบาลศาสตร  48 48 100 
4. แพทยศาสตร  32 32 100 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ท่ีสอนท้ังหมด 

จํานวนอาจารยท่ีมีผลการ

ประเมินการสอนไมนอยกวา 

4.00 

รอยละ 

5. เภสัชศาสตร  42 42 100 
6. วิทยาศาสตร  43 40 93.02 
7. วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี 31 29 93.54 
8. สถาป ัตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 15 14 93.33 
9. สหเวชศาสตร  67 67 100 
10. สารสนเทศศาสตร  31 31 100 
11. ศิลปศาสตร  30 28 93.33 
12. สาธารณสขุศาสตร  45 45 100 
13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร  19 17 89.47 
14. สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  11 11 100 
15. พหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 49 48 97.96 

รวม 508 496 97.64 
(ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

(9) รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรท้ังส้ินจํานวน 1,632 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.55 ของจํานวนนักศึกษาแรกเขา
ท้ังหมดจํานวน 2,281 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สํานักวิชา จํานวน
นักศึกษา
แรกเขา 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร ในปการศึกษา 2562 
จํานวน รอยละ 

1.สํานักวิชาวิทยาศาสตร 50 40 80.00 

2.สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 245 183 74.69 

3.สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 101 57 56.44 

4.สํานักวชิาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 52 41 78.85 

5.สํานักวิชาสหเวชศาสตร 146 133 91.10 

6.สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 205 152 74.15 

7.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 84 68 80.95 

8.สํานักวชิาแพทยศาสตร 48 44 91.67 

9.สํานักวิชาเภสัชศาสตร 55 44 80.00 

10.สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 243 170 69.96 

11.สํานักวิชาการจัดการ 386 287 74.35 

12.สํานักวชิาศิลปศาสตร 339 252 74.34 

13.สํานักวิชารัฐศาสตรและนิตศิาสตร 327 161 49.24 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย     2,281           1,632  71.55 
(ที่มา: ศูนยบริการการศกึษา) 
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(10) รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร (WU4-1-5 + WU4-1-6) 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด ท้ังส้ินจํานวน 2,027 คน ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนด
ในหลักสูตร จํานวน 1,694 คน คิดเปนรอยละ 83.57 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ระดับ จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในป

การศึกษา 2562 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร 

จํานวน รอยละ 

1. ระดับปริญญาตรี 1,953 1,682 83.36 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 74 12 16.22 

   2.1 ระดับปริญญาโท 62 12 19.35 

   2.2 ระดับปริญญาเอก 12 0 0.00 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 2,027 1,694 83.57 
(ที่มา: ศูนยบริการการศึกษา) 
 

(11) รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) (WU4-1-4) 
 ผลการดําเนินงาน: นักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุนพิจารณาจากนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรีของทุก
หลักสูตรท่ีพนสภาพจากการเปนนักศึกษาหรือลาออกดวยสาเหตุการมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 
สําหรับในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาใหม จํานวน 1,730 คน 
โดยในจํานวนดังกลาวนี้มีนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
0.75 (ท่ีมา: ศูนยบริการการศึกษา) 
 

(12) รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ (หมายเหตุ ประเมินเฉพาะสํานักวิชาท่ีมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) (WU4-3-10 + WU4-3-12) 
 ผลการดําเนินงาน: มหาวิทยาลัยติดตามการสอบผานใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร และสํานักวิชาสหเวชศาสตร ซึ่งในสํานักวิชาดังกลาวมีหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพกํากับ
และกําหนดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ สําหรับปการศึกษา 2562 
มีจํานวนนักศึกษาจากสํานักวิชาดังกลาวเขาสอบท้ังหมดจํานวน 290 คน ผลการสอบพบวามีนักศึกษาท่ีสอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 95.86 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

สํานักวิชา 
(เฉพาะสํานักวิชาท่ีมีการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ) 

คาเปาหมาย 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
สอบท้ังหมด 

นักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ 

จํานวน รอยละ 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ รอยละ 75 21 16 76.19 
สํานักวิชาแพทยศาสตร รอยละ 95 43 43 100.00 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 95 70 67 95.71 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร รอยละ 95 47 45 95.74 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร รอยละ 95 109 107 98.17 

รวม 290 278 95.86 
หมายเหตุ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จัดสอบในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยูระหวางรอผลสอบ สวนวิทยาลัยทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ ยังไมมีการสอบในปการศกึษานี้  
 

(13) รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน Exit Exam ของหลักสูตร/สาขาท่ีไมมีใบประกอบวิชาชพี (WU4-3-11 + 
WU4-3-13 + WU4-3-14) 
 ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2562 ยังไมมีการดําเนินงานดานการสอบ Exit Exam ท้ังนี้จะเร่ิม
ประเมินตามตัวชี้วัดนี้ในปการศกึษา 2563 ท้ังในระดับสํานักวชิาและมหาวิทยาลัย 
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(14) รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบ Exit Exam ดานภาษาอังกฤษ ดานการใชภาษาไทย และ
ดานทักษะดิจิทัล (WU4-3-15 + WU4-3-16 + WU4-3-17) 
  ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2562 ยังไมมีการดําเนินงานดานการสอบ Exit Exam ท้ังนี้จะเร่ิม
ประเมินตามตัวชี้วัดนี้ในปการศกึษา 2563 ท้ังในระดับสํานักวชิาและมหาวิทยาลัย 
 

(15) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 ผลการดําเนินงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการติดตามบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 
1,865 คน ผลการติดตามพบวา ในจํานวนดังกลาวมีจํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 93.00 รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 

สํานักวิชา 

จํานวนบัณฑิต

ท้ังหมด 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

รอยละ 

1. วทิยาศาสตร 18 0 100 

2. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 223 0 98.80 

3. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 78 3 92.20 

4. สถาปตยศาสตรและการออกแบบ 28 0 95.50 

5. สหเวชศาสตร 115 0 95.60 

6. สาธารณสุขศาสตร 215 0 96.80 

7. พยาบาลศาสตร 86 0 100 

8. แพทยศาสตร 48 0 100 

9. เภสัชศาสตร 57 0 100 

10. สารสนเทศศาสตร 197 4 96.80 

11. การจัดการ 274 11 93.60 

12. ศิลปศาสตร 342 8 78.40 

13. รัฐศาสตรและนติิศาสตร 184 3 97.50 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 1,865 29 93.00 
หมายเหตุ ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยสตัวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ีวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ยังไมมี
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

(ที่มา: สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
 

(16) รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา (WU4-2-7) 
 

สํานักวิชา 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 

การศึกษาใน
ปการศกึษา 

2561 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละความพึงพอใจของนายจางทีม่ตีอผูสําเร็จการศึกษา 
จําแนกเปนรายดาน 

จํานวน รอยละ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะ 
ทาง

ปญญา 

ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ภาพรวม 
ทุกดาน 
(รอยละ) 

การจดัการ 305 112 36.7 90.00 88.00 88.60 87.80 85.60 88.00 
เทคโนโลยีการเกษตร 88 33 37.5 89.60 88.80 90.00 89.60 89.40 89.40 
พยาบาลศาสตร 90 34 37.8 90.40 89.80 90.20 90.00 88.40 89.80 
แพทยศาสตร 48 17 35.4 89.60 89.40 90.40 90.20 88.80 89.60 
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สํานักวิชา 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 

การศึกษาใน
ปการศกึษา 

2561 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละความพึงพอใจของนายจางทีม่ตีอผูสําเร็จการศึกษา 
จําแนกเปนรายดาน 

จํานวน รอยละ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะ 
ทาง

ปญญา 

ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ภาพรวม 
ทุกดาน 
(รอยละ) 

เภสัชศาสตร 57 22 38.6 90.60 89.00 89.80 89.60 87.60 89.40 
รัฐศาสตรฯ 184 69 37.5 88.40 86.20 87.20 86.60 82.40 86.20 
วิทยาศาสตร 22 11 50.0 90.00 89.60 89.40 87.20 89.00 89.20 
วิศวกรรมศาสตรฯ 227 81 35.7 88.00 88.20 88.80 89.00 86.20 88.00 
ศิลปศาสตร 345 125 36.2 88.00 85.00 87.00 86.20 83.40 86.00 
สถาปตยกรรมศาสตรฯ 28 11 39.3 89.20 87.40 89.40 87.80 86.00 88.00 
สหเวชศาสตร 118 44 37.3 88.20 88.00 87.80 88.20 86.80 87.80 
สาธารณสุขศาสตร 221 83 37.6 89.00 86.40 87.00 85.60 83.80 86.40 
สารสนเทศศาสตร 206 71 34.5 87.40 87.20 87.00 88.20 85.20 87.00 

ภาพรวม 1,939 713 36.8 88.80 87.20 88.00 87.60 85.20 87.40 

(ที่มา: สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 

 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U2 
เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
U2.1 การรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษา 

P 1 . มี ก าร กํ าห น ด แผ น  น โย บ าย  แ ล ะก าร
ประชาสัมพันธสื่อสารการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ 

       

P 2. มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพเพื่อเขาศึกษาในแตละหลักสูตร 

       

D 3. มีกระบวนการกํากับการดําเนินงานรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

       

C 4. มีวิธีการหรือตัววัดตาง ๆ (Measures) เพื่อกํากับ
ติดตามความสําเร็จของการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา 

       

A 5. มีการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา เพื่ อให ม่ันใจวาสามารถรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและมี
ประสิทธภิาพ 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2.1 5 
U2.2 ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ
พัฒนาหลักสูตร  

P 1. มีการกําหนดระบบการออกแบบหลักสูตร การ
พัฒนา กํากับติดตาม ทบทวน และอนุมัติหลักสูตร
ตาง ๆ พรอมดวยขอมูล/ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

P 2. มีระบบในการกําหนดและจัดทําผลการเรียนรูท่ี
ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตรและรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการท่ี
สําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

D 3. หลักสูตรและแผนการถ ายทอดความรูของ
หลักสูตรและรายวิชามีการจัดทําเปนเอกสาร สื่อสาร 
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

และถายทอดตามระดับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
C 4. มีการดําเนินการทบทวนการออกแบบหลักสูตร 

กระบวนการ และรายละเอียดของหลักสูตร 
       

A 5 . มี ก ารป รั บ ป รุ งก ารอ อก แบ บ ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการ และรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใหม่ันใจ
วามีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2.2 5 
U2.3 การจัดการเรียน
และการสอน 

P 1. มีการกําหนดระบบการเลือกกิจกรรมการเรียนและ
การสอนท่ีเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาและบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       

D 2. ระบบการมีสวนรวม มอบหมาย และอนุมัติการ
ป รับ ใช บุ คลากรด านวิ ชาการตามคุณ สมบั ติ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

       

D 3. กิจกรรมสอนและการเรียนรูจะตองสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตและออกแบบใหสอดคลองกับพัฒนา
นักศึกษาใหไดตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       

C 4. มีการกํากับติดตามและประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนและการสอนเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ 

       

A 5. มีการปรับปรุงปรัชญาการศึกษา และการเรียน
การสอนเพื่อใหนักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง การเรียนและการสอนมีคุณภาพ และ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2.3 5 
U2.4 ก า ร ป ร ะ เ มิ น
นักศึกษา  

P 1. มีระบบการวางแผนและเลือกรูปแบบ/วิธีการ
ประเมินนักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

       

D 2. การประเมินนักศึกษามีการออกแบบใหบรรลุตาม
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       

C 3. มีการทบทวนวิธีการประเมินนักศึกษาและผลการ
ประเมินเพื่อให ม่ันใจวามีความถูกตอง เชื่อถือได 
เปนธรรม และนักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

       

A 4. มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประเมิน
นักศึกษาเพื่อใหม่ันใจวามีความถูกตอง เชื่อถือได 
และนําไปสูการบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2.4 3 
U2.5 การสงเส ริมและ
ใหบริการแกนักศึกษา  

P 1. มีแผนการสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา 
รวมถึงการกํากับติดตามนักศึกษาอยางเปนระบบ 

       

D 2. มีการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและใหบริการแก
นักศึกษา รวมถึงการกํากับติดตามนักศึกษาอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

       

C 3. มีการทบทวนการดําเนินการเพื่อสงเสริมและ
ใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตาม
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

นักศึกษา 
A 4. มีการปรับปรุงการดําเนินการเพื่ อส งเสริมและ

ใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงระบบการกํากับติดตาม
นักศึกษา 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2.5 5 
U2.6 ผลลัพธดานการจัด
การศึกษา 

1. จํานวนหลักสูตร Reskill/Upskill/Non-degree (WU3-1-
1) 

N/A 

2. รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอจํานวนหลักสูตร
ท้ังหมด (WU3-1-3)  

เปาหมาย: รอยละ 25 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 29.07 
คะแนนที่ได: 5.00 

3. รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาตามแผน (WU4-4-
18) 

เปาหมาย: รอยละ 80 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 73.97 
คะแนนที่ได: 4.62 

 4. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเขาศึกษา
ตอ (WU4-4-19) 

เปาหมาย: รอยละ 45 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 42.83 
คะแนนที่ได: 4.76 

5. รอยละของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบ UKPSF (WU3-3-5) 

เปาหมาย: รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 93.22 
คะแนนที่ได: 4.67 

6. รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินนักศึกษาแบบ 
Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห (WU3-3-6) 

เปาหมาย: รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 88.85 
คะแนนที่ได: 4.44 

7. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (WU4-1-3) 

N/A 
 

8. รอยละของอาจารยท่ีมีผลประเมินการสอน ไมนอยกวา 
4.00 (WU3-2-4)  

เปาหมาย: รอยละ 95 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 97.64 
คะแนนที่ได: 5.00 

9. รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  เปาหมาย: รอยละ 95 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 71.55 
คะแนนที่ได: 3.77 

10. รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร (WU4-1-5 + WU4-1-6) 

เปาหมาย:  
 - ป.ตรี รอยละ 85 
 - บัณฑิตศึกษา รอยละ 75 
ผลการดําเนินงาน:  
 - ป.ตรี รอยละ 83.36 
 - บัณฑิตศึกษา รอยละ 16.22 
คะแนนที่ได:  
 - ป.ตรี คะแนน 4.90 
 - บัณฑิตศึกษา คะแนน 1.08 
 - คะแนนเฉล่ีย 2.99 

11. รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผล
การเรียน) (WU4-1-4) 

เปาหมาย: ไมเกินรอยละ 2 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 0.75 
คะแนนท่ีได: 5.00 
หมายเหตุ คิดคะแนนโดยนําคารอยละเทียบ
กับเกณฑดังน้ี 
5 คะแนน = รอยละ 0.00 – 2.00  
4 คะแนน = รอยละ 2.01 – 3.00 
3 คะแนน = รอยละ 3.01 – 4.00 
2 คะแนน = รอยละ 4.01 – 5.00 
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1 คะแนน = มากกวารอยละ 5.00 
12. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
(WU4-3-10 + WU4-3-12) 
(หมายเหตุ ประเมินเฉพาะสํานักวิชาท่ีมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

เปาหมาย:  
- ดานวิทยฯ & เทคโนฯ รอยละ 75 
- ดานวิทยฯ สุขภาพ รอยละ 95 
ผลการดําเนินงาน:  
- ส.สถาปตยฯ รอยละ 76.19 
- ส.แพทยศาสตร รอยละ 100 
- ส.พยาบาลศาสตร รอยละ 95.71 
- ส.เภสัชศาสตร รอยละ 95.75 
- ส.สหเวชศาสตร รอยละ 98.17 
คะแนนที่ได: 5.00 

13. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน Exit Exam ของ
หลักสูตร/สาขาท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพ (WU4-3-11 + 
WU4-3-13 + WU4-3-14) 

N/A 
(เริ่มประเมินในปการศึกษา 2563) 

14. รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบ Exit 
Exam ดานภาษาอังกฤษ ดานการใชภาษาไทย และดาน
ทักษะดิจิทัล (WU4-3-15 + WU4-3-16 + WU4-3-17) 

N/A 
(เริ่มประเมินในปการศึกษา 2563) 

15. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป  

เปาหมาย: รอยละ 100.00 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 93.00 
คะแนนที่ได: 4.65 

16. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา (WU4-2-7) 

เปาหมาย: รอยละ 90.00 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 87.40 
คะแนนที่ได: 4.86 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U2.6 4.56 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U2 4.59 
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U3 การวิจัย 

 

ขอกําหนดของเกณฑ U3 
 

U3.1 การจัดการงานวิจัย (AUN-QA 18) 
     (1) มีระบบการกํากับ ดูแล ดําเนินการ ติดตามและทบทวนกิจกรรมการวิจัย ทรัพยากรการวิจัย คุณภาพของ
นักวิจัย รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวจิัย ท้ังนี้ การกํากับดูแลและบริหารงานดานการวิจัยตาง ๆ ควรมี
ความชัดเจน สอดคลองกับระเบียบ/ขอบังคับขององคกร และเพื่อปกปองความปลอดภัยและสวัสดิการของ
บุคลากรทุกคน รวมถึงคนหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีทําการทดลอง  
     (2) มีกลยุทธในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย การสรางนวัตกรรม การรวมมือวิจัย และ
สรางความเปนเลิศดานการวิจัย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร ท้ังนี้ การวิจัยควรสงผลในวงกวาง 
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยของประเทศ มุงพัฒนาความกาวหนา คนหาความรูใหม ๆ และชวยในการพัฒนา
สังคมและมนุษยชาติใหดีขึ้น 
     (3) มีตัวชี้วัดดานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน จํานวนโครงการวิจัย ทุนและเงินอุดหนุนวิจัย รางวัล 
การเผยแพร โครงการความรวมมือ คูความรวมมือดานการวิจัย สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เปนตน 
     (4) มีการปรับปรุงการจัดการงานวิจัยเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม 

U3.2 การจัดการทรัพยสินทางปญญา (AUN-QA 19) 
     (1) มีระบบการจัดการและคุมครองสิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และผลงานวิจัย โดยขอบขายงานดานการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาควรสงเสริมและปกปองงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค การ
ถายทอดเทคโนโลยี และในเชิงพาณิชย ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวควรเปนไปตามขอกําหนดหรือ กฎระเบียบตางๆ 
ขององคกรหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย 
     (2) มีการดําเนินการในดานระบบเพื่อการบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืนทรัพยสินทางปญญา 
     (3) มีการดําเนินการตามระบบเพื่อทบทวนและตรวจสอบการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
     (4) มีการปรับปรุงการบริหารจดัการดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนการปกปองมหาวิทยาลัยและนักวิจัย รวมถึง
ผลประโยชนสาธารณะ 

U3.3 ความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือ (AUN-QA 20) 
     (1) มีระบบท่ีจะสรางความรวมมือในการวิจัยและแสวงหาคูความรวมมือเพื่อตอบสนองเปาหมายการวิจัย โดย
คูความรวมมือ เชน บริษัท/องคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสมาคม องคกรดานวิชาชีพและดานวิจัย 
หนวยงานภาครัฐ และองคกรเอกชน เปนตน 
     (2) มีการดําเนินการตามนโยบายและขั้นตอนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการวิจัยและแสวงหาคูความรวมมือใน
รูปแบบตาง ๆ เชน บันทึกความเขาใจ (MOU) สัญญาหรือขอตกลง หุนสวนความรวมมือ เปนตน ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวเปนกลไกท่ัวไปในการสรางและรักษาความสัมพันธหรือความรวมมือใหคงอยู ท้ังนี้ สัญญาหรือขอตกลงควรมี
รายละเอียดท่ีสําคัญ เชน ระยะเวลาของความรวมมือ ขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา และ
จริยธรรมการวิจัย เปนตน 
     (3) มีระบบในการทบทวนประสิทธิผลของความรวมมือในการวิจัยและการเปนคูความรวมมือ 
     (4) มีการปรับปรุงความรวมมือในการวิจัยและการเปนคูความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการวิจัย 
U3.4 ผลลัพธดานการวิจัย  (AUN-QA 23) 
      ผลลัพธดานการวิจัยเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในสวนท่ี
เก่ียวของ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U3 
 

U3.1 การจัดการงานวิจัย 
 

(1) มีระบบการกํากับ ดูแล ดําเนินการ ติดตาม และทบทวนกิจกรรมการวิจัย ทรัพยากรการวิจัย คุณภาพของ
บุคลากรทางการวิจัย และกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อรองรับแผนพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย Thailand 4.0 ในแผนยุทธศาสตร 20 ป ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร 36 เปาประสงค 94 ตัวชี้วัด และ 78 กลยุทธ โดยยุทธศาสตร
ดานการวิจัยมี 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย 
บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
    ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยวางแผนและดําเนินการเพื่อการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยฯ 
โดยกําหนดเปาประสงคขององคกรในประเด็นยุทธศาสตรขางตนแบบ OKRs (Objective Key Results) ควร
เขารับการจัดอันดับและมีอันดับท่ีนาพอใจใน SCImago institutions rankings และ THE young university 
ranking ในระยะเวลาท่ีชัดเจน ประกอบกับนโยบายดาน Reinventing university ของสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเลือกเปนกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย  
    ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรและคาเปาหมาย
เพื่อใหเปนปจจุบัน โดยปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ผานท่ี
ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วันท่ี 26 ธันวาคม 
2562 และถายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายลงสูแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรของปงบประมาณ 
2563 รวมถึงมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานเพื่อใหมีผูรับผิดชอบในแตละภารกิจ
และกํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
    สําหรับการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคมกํากับ
ดูแล และมีหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 4 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยบริการวิชาการ 
    สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมีบทบาทหลักดานงานวิจัยในระดับ 
TRL1-5 (Technology Readiness Level) ท้ัง 2 หนวยงาน รวมขับเคล่ือนงานวิจัยตามกลยุทธการวิจัยโดย
มุงเนนการวิจัยบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ โดยมีการกําหนดโจทยวิจัยท่ีตอบโปรแกรมงานวิจัยของประเทศ
และเปาหมายดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประชาสัมพันธ นัดประชุมอาจารยท่ีมีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกันเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน นัดพบผูประกอบการ/ผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอขอเสนอ
โครงการตอแหลงทุน  
    อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยบริการวิชาการ มีบทบาทเชื่อมโยงองคความรู ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีรับดําเนินการวิจัย ทดสอบข้ัน Pilot ให
คําปรึกษา อบรม พรอมนําทรัพยสินทางปญญามาเผยแพร 
    ดวยบทบาทของ 4 หนวยงานท่ีวางไว มหาวิทยาลัยจึงดําเนินงานวิจัยไดท้ังในระดับโจทยจริงจากพื้นท่ี 
และโจทยท่ีตอบสนองตอนโยบายประเทศ รวมท้ังความเปนหลักในถิ่นดานงานบริการวิชาการ 
    ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานในรูปแบบหัวหนาสถานวจิยั
ของแตละสํานักวิชา คณะกรรมการ ทรัพยากรการวิจัยจากหนวยงานตางๆ และกิจกรรมดานการวิจัย  
     - หัวหนาสถานวิจัยประจําสํานักวิชา/วิทยาลัย เพื่อทําหนาท่ีกํากับติดตามงานวิจัยตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวิจัยภายในสํานักวิชา และเปนผูทรงคุณวุฒิรวมใหความคิดเห็นดาน
งานวิจัย 
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     - คณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน เชน คณะกรรมการนโยบาย
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานทางวิชาการของ
อาจารยรุนใหมและอาจารยท่ียังไมดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะทํางานพัฒนาปรับ
เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวแบบการข้ึนเงินเดือน
พนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะกรรมการขับเคล่ือนดุษฎีบัณฑิต (พิเศษ) คณะกรรมการขับเคล่ือน
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) 
คณะกรรมการขับเคล่ือน International Research Collaboration พ.ศ. 2562 เปนตน    
      - สนับสนุนทรัพยากรการวิจัยเกิดจากขอสรุปจากการประชุมเชิงนโยบาย เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของสถาบันและดําเนินการติดตามและทบทวนจากการประชุมงานวิจัยและ
บริการสังคมกับอธิการบดีและหัวหนาสถานวิจัยซึ่งจัดประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารย เชน หองปฏิบัติการ
ท่ีศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรับผิดชอบ การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-
books) วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journal) และฐานขอมูลออนไลน (online database) บริการตรวจสอบการ
อางอิงและการเขียนบรรณานุกรม จริยธรรมกับการคัดลอก (Plagiarism) ใหคําแนะนํา อบรมการเขียน
บรรณานุกรมใหกับอาจารยและนักศึกษา ระบบทะเบียนงานวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนคลังขอมูล
ผลงานวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย การจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย (ทุนบุคคล ทุน
สนับสนุนศูนยความเปนเลิศ ทุนวิจัยในชั้นเรียน ทุนวิจัยสถาบัน ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) 
การสนับสนุนการของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก การสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงาน การ
สนับสนุนรางวัลในการเผยแพรผลงาน เปนตน  
       - การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเกิดจากการสํารวจความตองการของคณาจารย
เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดนั้นสอดคลองกับความตองการและสามารถนําไปใชประโยชนได โดยมีการจัด
กิจกรรมภาพรวมในระดับสถาบัน กิจกรรมยอยในสํานักวิชาและกิจกรรมยอยสําหรับคณาจารยใหม เชน การ
ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัยและการติดตามผลงานวิจัยจากโครงการท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 15 คร้ัง มีการรายงานผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ 1 คร้ัง กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยรวมกับสํานักวิชา (การพัฒนาตนฉบับบทความวิจัย/การตีพิมพผลงานในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ) 11 คร้ัง กิจกรรมกลุม Alpha 4 คร้ัง และกิจกรรมกลุม Beta 4 คร้ัง กิจกรรมชี้แจงนโยบายดาน
การวิจัยของประเทศและมหาวิทยาลัยใหกับสํานักวิชา/วิทยาลัย 10 คร้ัง เปนตน  
     สําหรับระบบติดตามผลการดําเนินงานดานการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยมีการติดตามผานการ
ประชุมติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ปละ 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 รอบ 5-6 เดือน และคร้ังท่ี 2 
รอบ 10-11 เดือน และเม่ือส้ินปงบประมาณมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยใชแนวทางตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจําป
งบประมาณ 2563 และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนกังานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2563 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แผนยุทธศาสตร 20 ป (2561-2580) มวล. 
  2. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  3. คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที ่596/2562 เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University 
Ranking) 
  4. คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 1259/2562 เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่สิทธบัิตรและอนุสิทธิบัตร  
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบุคคล 
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เงินสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงาน 
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง รางวัลในการเผยแพรผลงาน 
  9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ 
  10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
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https://drive.google.com/file/d/1nn4xYzOqBRNYyV9UdrUknlPr6jQr2QO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-x109tVMNIRzrAGRHmusl0CtmFxH0wA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HG_U-PR-63V7zWzRyq-YxUrxtb0mXzdW/view?usp=sharing


  11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2563 
  12. การสนับสนุนทรัพยากรการวิจยัของหนวยงานตางๆ  
  13. สรุปจํานวนกิจกรรมดานการวิจัย  
 

(2) มีการดําเนินการตามแนวทางเชิงกลยุทธในการจัดหาแหลงทุนวิจัย สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม 
แสวงหาความรวมมือ และสรางความเปนเลิศดานการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน   
  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแนวทางเชิงกลยุทธ โดยมีกรอบกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1) การจัดหาแหลงทุนวิจัย มีการดําเนินงานพัฒนาขอเสนอโครงการในลักษณะชดุโครงการเพื่อขอทุน
วิจัยจากแหลงทุนหลักจาก 7 PMUs: หนวยอุดหนุนทุนวิจัย ประกอบดวย 1) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
2) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 3) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) 4) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณ สุข (สวรส) 5) PMU “A” (Area – based) 6) PMU “B” (Brain Power, 
manpower) และ 7) PMU “C” (Competitiveness) การคนหาทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และมีการประชาสัมพันธแหลงทุนทางไลนกลุมหัวหนาสถานวิจัย หัวหนาศูนยความเปนเลิศ เพจ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และดําเนินการนัดประชุมอาจารยท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ
รวมกัน นัดพบผูประกอบการ/ผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอขอเสนอโครงการตอแหลงทุน  
    ตัวอยางการดําเนินงานเพื่อขอทุนจากแหลงทุนภายนอก มีการสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการและการพบผูประกอบการ/ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคําแนะนํา กอนสงขอเสนอโครงการไปยังหนวยแหลง
ทุนภายนอก เชน โครงการประสิทธิภาพของตํารับยาหารากสําหรับใชเปนยาเสริมรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จากศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) โครงการกระบวนการการแปร
สภาพทะลายปาลมน้ํามันเปลาเหลือใชสูสารเคมีกรดลีวลิูนิกมูลคาสูง จากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) เปนตน นอกจากนั้นยังมีการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
เพิ่มเติมในการยกระดับสถาบันดานวิจัยจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อใหมีทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ 
    ตัวอยางการดําเนินการเตรียมขอมูลดานฐานงานวจิัย เชน การเตรียมฐานขอมูลงานวิจัยดานยางพารา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตอการยางแหงประเทศไทย ฐานความตองการการวิจัยหลังวิกฤตการณ COVID19 
      2) การสงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนกระบวนการในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภายใน
และภายนอก การจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยท้ังภายใน และงบประมาณสมทบกับแหลงทุนภายนอกอยาง
เพียงพอ การสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรบทความระดับนานาชาติ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
วิจัย 
     3) การสรางนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมีกระบวนการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม ต้ังแต
กระบวนการลงพื้นท่ีหาโจทยวิจัย อบรมพัฒนาทักษะอนาคต สัมมนาเผยแพรเทคโนโลยี บมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี พัฒนาผูประกอบการ ถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแก
คณาจารย มีกลไกสนับสนุนดานงบประมาณ ไดแก ITAP (สวทช.) IRTC (สป.อว.) Co-research (สป.อว.) 
Talent mobility (สกอ.) รัฐรวมเอกชน (สกอ.) วิจัยเชิงฐานราก (สกอ.) และเอกชนจายเต็มจํานวน เพื่อ
สนับสนุนใหคณาจารยมีความรู ทักษะ และงบประมาณในการดําเนินงานสรางนวัตกรรม 

4) การแสวงหาความรวมมือ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน การทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังรวมกับโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการการสรางความม่ันคงดานอาชีพในพื้นท่ี
ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2 ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับศูนยอํานวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เครือขายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน และการทําโครงการวิจัยภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนตน สําหรับการ
แสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดําเนินงานสงเสริมความรวมมือ
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ดานการวิจัยระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน เชน โครงการ
ออกแบบพัฒนาและจัดสรางเคร่ืองตนแบบเตาปฏิกรณแกสซิฟเคชั่นขนาด 3 MW โครงการออกแบบและ
ปรับปรุงการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) จากข้ีเล่ือยยางพาราดวยเคร่ืองจักรผลิตอาหารสัตว 
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตน้ํามันปาลมดิบเกรด A ดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟแบบตอเนื่อง เปน
ตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมการวิจัย ในการทําวิจัยพืชกัญชา กัญชงและ
กระทอมเพื่อใชทางการแพทยรวมกับบริษัทกรีนฟารมาซี บริษัทควอดเพลย (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัทริช 
ทูเดย จํากัด 
   5) สรางความเปนเลิศดานการวิจัยรายบุคคลดวยการพัฒนากลไกสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการ
ยกระดับคุณภาพผลงานดวย คาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปรับปรุงกระบวนการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ สนับสนุนความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะศาสตรวิชาดวยการ จัดต้ังศูนยความเปนเลิศ 
19 ศูนย เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีความโดดเดนในวงการวิชาการ เกิดการรวมกลุมของนักวิจัย สรางนักวิจัยรุน
ใหม พรอมท้ังผลิตบัณฑิตศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research 
Fund) 
  2. โครงการประสิทธิภาพของตํารับยาหารากสําหรับใชเปนยาเสริมรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนยความเปนเลิศ
ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) 
  3. โครงการกระบวนการการแปรสภาพทะลายปาลมนํ้ามันเปลาเหลือใชสูสารเคมีกรดลีวูลินิกมูลคาสูง 

4. จํานวนทุนบุคคล ปงบประมาณ 2563 
  5. จํานวนทุนจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2563 

6. โครงการวิจัยภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
 

(3) มีการนําตัวชี้วัดมาใชประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจําป
งบประมาณ 2563 และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีการนําตัวชี้วัดพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพมาใชประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัย ดังนี้ 
    1) กลุมสํานักวิชา เชน จํานวนเงินทุนวิจัยจากภายนอก สัดสวนจํานวนอาจารยตอผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพ 1:1 ในฐานขอมุลนานาชาติและรอยละของอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด เปนตน 
    2) กลุมหนวยงานท่ีสนับสนุนดานการวิจัย เชน จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science จํานวนการไดรับการอางอิง
บทความท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากภายนอก ระดับ
คุณภาพของวารสาร Walailak Journal of Science and Technology อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และ
ระดับคุณภาพของวารสารสังคมศาสตร มวล.ในฐานขอมูลระดับภูมิภาค เปนตน 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจาํปงบประมาณ 2563 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2563 

 

(4) มีการปรับปรุงการบริหารดานการวิจัยเพ่ือยกระดับการวจิัยและนวัตกรรม 
  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารดานการวิจัย เพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ
ตางๆ ดังนี้ 
    1) จัดใหมีการประชุมหัวหนาสถานวิจัยทุกเดือน เพื่อรายงานความคืบหนาของผลงานตีพิมพและทุน
วิจัยของสํานักวิชา/วิทยาลัย พรอมท้ังพูดคุยถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
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   2) มีการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพื่อใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
จริง โดยมุงเนนภาระงานดานการวิจัยท่ีเขมขนข้ึน เชน กําหนดสัดสวนการมีสวนรวมผลงานตีพิมพ ตองไม
นอยกวารอยละ 50 และเปน First Author หรือ Corresponding Author และกําหนดคาดัชนีคุณภาพวารสาร 
ระดับ Q1 (สําหรับตําแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารย) และระดับไมตํ่ากวา Q2 (สําหรับตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย) 
    3) มีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยใหมทุกคนทํางานวิจัย โดยปรับปรุงกระบวนการขอทุนบุคคลใหมี
ความรวดเร็ว และมุงเนนการติดตามใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง  
     4) การประชุมยอยรวมกับคณาจารยรุนอาวุโส และคณาจารยรุนใหม อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อ
กํากับและติดตามการดําเนินงานและพัฒนากระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามความตองการ
ของคณาจารย 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. รายงานการประชุมหัวหนาสถานวิจัย  
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2563 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบุคคล 
 

U3.2 การจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

(1) มีระบบการจัดการและคุมครองสิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และผลงานวิจัย 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ท้ังในแงของการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาและการผลักดันเพื่อนําเอาทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพื่อ
ประโยชนโดยรวมของสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดใหมีฝายบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
(Technology licensing office, TLO) อยูภายใตการดูแลของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยทํางาน
รวมกับคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีใหคําปรึกษาดานทรัพยสิน
ทางปญญา จัดกิจกรรมสรางเสริมความรูดานทรัพยสินทางปญญา ชวยดําเนินการยื่นคําขอรับความคุมครอง 
สงเสริมการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชยตลอดจนจัดสรรผลประโยชนดานทรัพยสินทาง
ปญญาใหแกผูท่ีเก่ียวของ มีข้ันตอนการทํางานดังตอไปนี้ 

1) ผูประดิษฐสรางส่ิงประดิษฐ แลวขอคําปรึกษาจาก TLO เพื่อเลือกความคุมครองท่ีเหมาะสม  
  2) ผูประดิษฐแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาให TLO ตรวจสอบเบ้ืองตน และจัดทําเอกสารเพื่อเสนอ

ลงนาม 
  3) ยื่นคําขอตอกรมทรัพยสินทางปญญาและรอรับออกเลขคําขอ เม่ือไดเลขท่ีคําขอมาแลว นัก

ประดิษฐสามารถนํางานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรไดโดยไมขัดเงื่อนไข 
  4) กรมทรัพยสินทางปญญาตรวจสอบคําขอและโฆษณา 90 วัน จากนั้นจะตัดสินวาจะรับจดทะเบียน

หรือไม โดยท้ังกระบวนการใชเวลาประมาณ 2 ป 
  5) หลังจากส่ิงประดิษฐไดรับการคุมครองแลว TLO ประชาสัมพันธส่ิงประดิษฐบนเว็บไซต และ

ชองทางตางๆ เพื่อใหนักธุรกิจหรือผูท่ีสนใจนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนไดทราบ 
  6) หากมีผูท่ีสนใจในส่ิงประดิษฐ ก็จะมีการ Matching ผูสนใจใหไดพบกับนักประดิษฐเพื่อการทํา

ความเขาใจในส่ิงประดิษฐใหมากยิ่งข้ึน 
  7) หากสนใจท่ีจะรับการถายทอดเทคโนโลยี TLO มีหนาท่ีในการเจรจาตอรองการรับผลประโยชน

ตางๆ  
  8) เม่ือสามารถตกลงกันได ก็จะเขาสูกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี  
  9) ข้ันตอนสุดทายเปนข้ันตอนการเก็บผลประโยชนเพื่อแบงปนใหกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมี

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย และนักวิจัยในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน
จากการซื้อขายหรือทําธุรกิจท่ีเปนผลงานวิจัยไวในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แนวปฏิบัติและการ
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จัดสรรผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนใหเกิดการเจราตอรองเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
และนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีการกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนใหแก
บุคลากรผูท่ีสรางสรรคหรือประดิษฐผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหรือทําธุรกิจท่ีเปนผลงานวิจัย เพื่อเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธิ์และมีผลงานการประดิษฐมากข้ึน โดย
กําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนใหแกบุคลากรผูท่ีสรางสรรคหรือประดิษฐผลงาน โดยในเบ้ืองตนจําแนก
ออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของผลงาน ดังนี้ 
          - ผลงานอันมีลิขสิทธิ์: ผูสรางสรรค 80 มหาวิทยาลัย 20 ของรายไดสุทธิ 
          - ผลงานการประดิษฐ: ผูประดิษฐ 80 มหาวิทยาลัย 20 ของรายไดสุทธิ 
     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหเกิดการสรางผลงานการประดิษฐ โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ไวในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงาน
สายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําป
งบประมาณ 2563 โดยมีหลักเกณฑการเทียบคาภาระงานของพนักงานสายวิชาการท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ
คิดคนนวัตกรรมใหมและไดขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาไวในหมวดภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ หมวด 2.2 ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆ ประเภทท่ี 3 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ ท่ีไดรับจดทะเบียน 
ดังนี้ 

ประเภทของงาน  การเทียบคาภาระงานให 
 - สิทธิบัตร  300 หนวยภาระงานตอชิ้น (เทียบตามสัดสวนการมีสวนรวม) 
 - อนุสิทธิบัตร  100 หนวยภาระงานตอชิ้น (เทียบตามสัดสวนการมีสวนรวม) 
    ทายท่ีสุด ฝายบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญายังมีการจัดกิจกรรมการใหความรูและคําปรึกษาดาน
ทรัพยสินทางปญญา ใหแกบุคลากรตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไป 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2552 
  2. คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา (คําสั่งเลขที่ 204/2559 ประกาศ 
เม่ือ 7 เมษายน 2559) 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร  
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2563 

 
 

(2) มีการใชระบบบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืนทรัพยสินทางปญญา 
  ฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญามีระบบบันทึกจัดเก็บขอมูลทรัพยสินทางปญญาไวในฐานขอมูล
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย โดยบันทึกดวยไฟล Excel จัดเก็บโดยเจาหนาท่ีของอุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีไมไดเผยแพรสูสาธารณะ เนื่องจากบางสวนอยูระหวางดาํเนินการเพือ่
ขอรับความคุมครอง ซึ่งปจจุบันมีขอมูลการดําเนินการมากกวา 100 ขอมูล ซึ่งบุคลากรสามารถติดตอขอรับ
ขอมูลไดโดยตรง ท้ังนี้ ขอมูลท้ังหมดสัมพันธกับฐานขอมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาท่ีบุคคลท่ัวไป
สามารถสืบคนไดท่ี http://patentsearch.ipthailand.go.th โดยขอมูลท่ีสืบคนจะมีเนื้อหาครบถวนก็ตอเม่ือเปน
คําขอท่ีไดรับจดทะเบียนแลวเทานั้น 
  การดําเนินงานดานการฝกอบรมและใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา ฝายทรัพยสินทางปญญาไดมี
การจัดทําโครงการ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิธีการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรและวิเคราะหความ
ตองการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชนในการวิจัยและพัฒนาสูเชิงพาณิชย” จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัยสามารถเขาใจวิธีการสืบคนขอมูล
สิทธิบัตรไดอยางถูกตองดวยการเรียนรูวิธีการและฝกปฏิบัติการจริงและเพื่อใหนักวิจัยสามารถวิเคราะหความ
ตองการของเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาสูเชิงพาณิชยไดอยางเหมาะสมและตอบโจทยความตองการของ
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http://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%AD6-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A4.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1zawkyPkWt5vCsdgcul5SoVsvZHMHrmfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zawkyPkWt5vCsdgcul5SoVsvZHMHrmfL/view?usp=sharing


ภาคเอกชน ท้ังนี้ สามารถนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชในการกําหนดการวิจัยหรือเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
ได ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขารวมอบรม จํานวน 58 คน 
  

(3) มีการดําเนินการทบทวนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
    ฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญามีการประชุมทุกส้ินเดือนเพื่อสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานและติดตามตัวชี้วัด และในทุก 6 เดือน ฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญาจะตองรายงานผล
การดําเนินงานใหอธิการบดีและคณะผูบริหารทราบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี
คณะกรรมการกํากับติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการประชุมเพื่อกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในทุกไตรมาส  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  1. ตัวอยางรายงานการประชุมประจําเดือนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  2. ไฟลนําเสนอความกาวหนารอบ 6 เดือนของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

(4) มีการปรับปรุงการจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือปกปองมหาวิทยาลัย นักวิจัย และผลประโยชน
สาธารณะ 
  จากการประเมินผลการดําเนินงานในขอ (3) ฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญาไดดําเนินการ
ปรับปรุงการจัดการทรัพยสินทางปญญา ดังนี้ 
  1) ดําเนินการปรับปรุงระเบียบทรัพยสินทางปญญาใหเปนสากลและทันสมัย โดยฝายไดดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการยกรางระเบียบทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อยกรางระเบียบ
ทรัพยสินทางปญญา ป 2562 ข้ึน และนํารางระเบียบใหมเขาสูวาระเพื่อพิจารณาในท่ีประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังท่ี 2/2563 ในวันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการนําราง
ระเบียบใหมเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในสมัยประชุมเดือนถดัไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักฐานรางระเบียบ
ท่ีอยูในกระบวนการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 
    2) มีการสรางเว็บไซต sciencepark.wu.ac.th/tlo เพื่อเผยแพรแนวทางการดําเนินการของฝายจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา เอกสาร กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ สําหรับท้ังนักวิจัยและผูท่ีสนใจทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย 
    3) มีการเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีในฝายบริการจัดการทรัพยสินทางปญญาอีก 2 คน ในตําแหนง
เจาหนาท่ีธุรการ และเจาหนาท่ีการตลาดผลงานนวัตกรรม เพื่อทําหนาท่ีสํารวจทรัพยสินทางปญญา 
ประชาสัมพันธผลงานทรัพยสินทางปญญา และผลักดันใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี 
    4) เพิ่มชองทางประชาสัมพันธผลงานทรัพยสินทางปญญา โดยจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงาน
ทรัพยสินทางปญญาท่ีพรอมถายทอดในเชิงพาณิชย อันเปนการเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวไดผานเว็บไซต ipdb.wu.ac.th ซึ่งเปนเวบ็ไซตท่ีรวบรวมผลงานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยไว
ท้ังหมด 
    5) มีการเพิ่มทุนสนับสนุนการตอยอดงานวจิัย เพื่อการผลิตตนแบบผลิตภัณฑจากงานวิจัย การวิจัย
ในเชิงลึกเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําผลงานวิจัยออกสูตลาด โดยในป 2563 ฝายบริการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาไดมอบทุนวิจัยใหนักวิจัยท้ังส้ิน 11 ทุน รวมเปนจํานวนเงินมูลคา 550,000 บาท 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  1. คําสั่งแตงต้ังกรรมการยกรางระเบียบทรัพยสินทางปญญา 
  2. รางระเบียบทรัพยสินทางปญญาป 2562 
  3. วาระการประชุมสภาวิชาการ 
  4. หนาเว็บไซต sciencepark.wu.ac.th/tlo 
  5. หนาเว็บไซต ipdb.wu.ac.th 
  6. ประกาศผลการพจิารณาใหทุนสนับสนุน IP Audit 
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U3.3 ความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือ 
 

(1) มีระบบการสรางคูความรวมมือ (Partnerships) และรวมดําเนินการวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานเพื่อสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการสรางความรวมมือในการวิจัยและ
คูความรวมมือในประเทศมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 4 หนวยงาน ไดแก อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และอุทยานพฤกษศาสตร สวนการสรางความรวมมือ
ในการวิจัยและคูความรวมมือระหวางประเทศมีศูนยกิจการนานาชาติเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือในประเทศ 
    การสรางเครือขายความรวมมือภายในประเทศดําเนินการโดย 4 หนวยงานหลัก สําหรับอุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานท่ีมุงเนนการสรางเครือขายกับภาคเอกชนและในระดับอุตสาหกรรม 
(SME, อุตสาหกรรมขนาดใหญ) หรือการพัฒนาผูประกอบการ โดยจัดใหมี “สํานักงานความรวมมือ
ภาคอุตสาหกรรม” ภายใตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจสรางความรวมมือกับภาคเอกชนผาน
กระบวนการออกเยี่ยมเพื่อสํารวจปญหา แกปญหาเบ้ืองตน ประสานงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน
ภาคเอกชน ลงนามความรวมมือเพื่อสงเสริมงานวิจัย ประสานงานกับนักวิจัยเพื่อทําการวิจัย โดยใชโจทยจาก
ภาคเอกชนเปนตัวต้ัง เชื่อมโยงแหลงทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เชน โครงการ ITAP, IRTC, Talent Mobility 
เปนตน มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปท่ีเสนอตอสวนแผนงานและยุทธศาสตร ในกรณีท่ีภาคเอกชน
มีโจทยท่ีตองการคนควาหรือการทดลองเพิ่มเติม อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะดําเนินการสงตอโจทย
ยังสํานักวิชา สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในทางกลับกันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาโดยคณาจารยจะสงตอไปยังหนวยทรัพยสินทางปญญา ซึ่งตั้งท่ีอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําหนาท่ีจับคูผูตองการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา นอกจากนี้ ในสวนของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยังมีบทบาทสงเสริม
การทํางานวิจัยของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก จึงมีการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกท้ังของภาครัฐและหนวยงานเอกชน โดยผูบริหารหนวยงานมีแนวคิดดานการสรางความ
เขมแข็งในแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตร และความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหผลงานบรรลุ
เปาหมายรวดเร็ว มีประสิทธิภาพท้ังดานเวลาและจํานวนเงินลงทุน  
    ระบบการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการวิจัยเร่ิมตนพัฒนาจากการมองความพรอมของ
บุคลากร จากฐานขอมูลนักวิจัย จากยุทธศาสตรสํานักวิชา และจากการรวมกลุมของนักวิจัยในศูนยความเปน
เลิศ ตลอดจนความพรอมดานเคร่ืองมือและครุภัณฑสําหรับการวิจัยของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงนํามากําหนด
แผนงานวิจัย ประกาศเชิญชวนนักวิจัยท่ีสนใจภายในมหาวิทยาลัยประชุมและแสดงความคิดเห็น มองหา
หนวยงานท่ีประสงคสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย และลงนามสรางความรวมมือ (MOU) เพื่อทํางาน
วิจัยรวมกัน โดยแตละฝายมีบทบาทท่ีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
  1. หนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูงแจงความจํานงในการขอลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU)  
  2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทําการติดตอประสานหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของความรวมมือ (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของความรวมมือ 
กรอบความรวมมือ ระดับของความรวมมือ ระยะเวลาของความรวมมือ) 
  3. ประสานงาน เพื่อขอเอกสารแบบฟอรมบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อนําเสนอใหกับ
ผูบริหารของท้ัง 2 ฝาย พรอมท้ังนําสงนิติกร เพื่อตรวจสอบขอตกลงนี้ หากไมมีการแกไข จะมีการลงนามใน
เอกสารท้ัง 2 ฉบับ โดยไมไดมีการจัดพิธีลงนาม (มีการเก็บเอกสารฉบับจริงฝายละ 1 ชุด) 
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อุทยานพฤกษศาสตร  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขารวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ สําหรับในดานการวิจัย ไดมีการประสานงานนักวิจัยท่ีสนใจ
รวมโครงการ อพ.สธ. ในการสรางเครือขายวิจัยรวมกับชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยการ
สรางความรวมมือกับชุมชนหรือหนวยงาน อปท. เพื่อใหมีผลลัพธเชิงประจักษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 2) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  
การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือระหวางประเทศ โดยศูนยกิจการนานาชาติ 
    การพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูสากลเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 
6 ของแผนยุทธศาสตร 20 ป มวล (การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย) ในการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเขาสูสากลของมหาวิทยาลัย 
(International Collaboration) นั้นจะตองประกอบดวยการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานในตางประเทศผานการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) และการขับเคล่ือน MOU 
รวมกับสํานักวิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหมีผลลัพธเชิงประจักษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การ
แลกเปล่ียนนักศึกษา 2) การแลกปล่ียนนักวิจัย 3) การสรางเครือขายความรวมมือนานาชาติในการวิจัย และ 
4) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เชน การจัดการประชุมนานาชาติ การจัดสัมมนานานาชาติ
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในระดับสากลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
สมบูรณแบบเขาสู World Ranking Top 100 โดยมีเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําป ของสวนแผนงานและยุทธศาสตร และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป ของสวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  รางแผนการดําเนินงานของฝายความรวมมืออุตสาหกรรม 
  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
  TCELS 
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการการสรางความม่ันคงดานอาชีพในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2  
  อุทยานพฤกษศาสตร 
  1. แนวทางการดําเนินงาน โครงการ อพ.สธ (http://www.rspg.or.th/information/information_9.htm) 
  2. แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ.-มวล. 
  ศูนยกิจการนานาชาติ 
  1. แผนยุทธศาสตร 20 ป มวล (2561-2580) 
  2. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรและคาเปาหมายระยะ 3 ป มวล. (2563-2565)  
  3. คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ 1443/2562 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน International Research Collaboration 
พ.ศ 2562 
  4. แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําป (ศูนยกิจการนานาชาติ) 
  5. คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (ศูนยกิจการนานาชาติ) 
 

(2) มีการดําเนินการตามนโยบายและข้ันตอนเพ่ือสงเสริมการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือในประเทศ 
   อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    สํานักงานความรวมมืออุตสาหกรรมไดลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อรวมกันทําวิจัยและพัฒนา  
    สําหรับหนวยงานภาครัฐ กลไกความรวมมือจะอยูในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อจูงใจ
ภาคเอกชนใหหันมาใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มีบันทึกความรวมมือรวมกับ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 สุราษฎรธานี 
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    ในสวนของภาคเอกชน มีบันทึกความรวมมือกับ บ. ยู.พี.มารเกตต้ิง จํากัด บ. เอ แอนด พี ออร
ชารต 1995 จํากัด บ. รีช ทูเดย จํากัด บ.ควอดเพลย (ไทยแลนด) จํากัด เปนตน 
    ในปการศึกษา 2562 ฝายความรวมมืออุตสาหกรรมไดดําเนินงานสงเสริมความรวมมือในการวิจัย
ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมลงพื้นท่ีสํารวจความตองการของภาคเอกชน ใหงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัยรวมระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย ทําให
เกิดโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน จํานวน 22 โครงการ 
    สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการทํางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ / สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม ไดแก 
    (1) การดําเนินงานวิจัยเชิงพื้นท่ี (Area based research) ภายใตโครงการการสรางความม่ันคงดาน
อาชีพในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนโครงการวิจัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สกสว. โดยมีแผนการดําเนินงานในชวง 17 กันยายน 2561 ถึง 16 
มกราคม 2563 ท้ังนี้ จากการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาว ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
โครงการการสรางความม่ันคงดานอาชีพในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2 ระหวาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
    (2) ความรวมมือดานงานวิจัยกับ TCELS นํามาสูขอตกลงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะท่ีสอง จํานวน 35 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน 
โดยประชาชนท่ีจางมีหนาท่ีชวยงานวิจัยใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัย  
    (3) ดวยบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีไดทําหนาท่ีประธานเครือขายวิจัยภาคใตตอนบน จึงมีงานวิจัย
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในเครือขาย ภายใตการสนับสนุนเงินจาก สป.อว. เชน โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เล้ียง โครงการวิจัยฐานราก โครงการวิจัยพัฒนา
ภาครัฐรวมเอกชน 
    (4) ดวยมหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นท่ีภาคใตจึงเปนสมาชิกและรวมขับเคล่ือนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ท่ีตั้งในพื้นท่ีภาคใต ผานเครือขายบริหารการวิจัย (เครือขาย C) ภาคใต ภายใตการสนับสนุนเงินจาก วช. 
   สําหรับในปนี้ฝายวิจัยไดขยายขอบเขตความรวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพิ่มข้ึน โดย
เร่ิมตนจากการประชุมผานระบบ Zoom การเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยกับสถาบันอืน่ เชน การพัฒนา
โครงการวิจัยไกพื้นเมือง ไดประชุมผานระบบ Zoom กับคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 คร้ัง 
(เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2563) ในการประชุมคร้ังท่ีสอง เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 มีคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ วิทยาเขตทุงใหญ อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขารวมประชุมดวย รวมท้ังไดเดินทางไปสรางความรวมมือกับสถานีบํารุงพันธุ
สัตว จังหวัดสุราษฏรธานี 
   อุทยานพฤกษศาสตร 
    สําหรับโครงการ อพ.สธ. มีการดําเนินการตามแผนระยะ 5 ปท่ีหก ในสวนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
โดยดําเนินการประสานงานเสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสํารวจ เก็บรวบรวม ศึกษาตอยอดและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรท่ีไดรวบรวมโดยทีมนักวิจัย ตามข้ันตอนการดําเนินงานรับขอเสนอโครงการของโครงการ 
อพ.สธ. เพื่อสงเสริมการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการวิจัยกับทองถิ่น 
 

  การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือระหวางประเทศ โดยศูนยกิจการ
นานาชาติ 
   ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
    1. การแจงความจํานงในการขอลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

• กรณีท่ี 1 สํานักวิชา หรือ ผูบริหารระดับสูง แจงความจํานงในการขอลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในตางประเทศพรอมรายละเอียดของความรวมมือ (หลักการ
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และเหตุผล วัตถุประสงคของความรวมมือ กรอบความรวมมือ ระดับของความรวมมือ (ระดับสํานักวิชา หรือ 
ระดับมหาวิทยาลัย) ระยะเวลาของความรวมมือ ขอมูลของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในตางประเทศ) โดย
กรอกรายละเอียดลงใน MOU Application Form 

• กรณี ท่ี 2 ศูนยกิจการนานาชาติไดรับการติดตอประสานงานโดยตรงจากมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานในตางประเทศ ศูนยกิจการนานาชาติจะทําการติดตอประสานงานไปยังสํานักวิชาท่ีเก่ียวของเพื่อขอ
ความรวมมือในการเปนสํานักวิชาหลักในการรับเปนผูประสานงาน MOU หรือ ศูนยกิจการนานาชาติจะเปน
ผูดําเนินการหลักหากพิจารณาแลวความรวมมือนั้นเปนความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย 
   2. ศูนยกิจการนานาชาติดําเนินการนําเสนอฟอรมการขอขอลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในตางประเทศแก อธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 
และผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ เพื่อลงนามอนุมัติ 
    3. หากอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศฯ หรือผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติมี
คําถามหรือขอเสนอแนะ ศูนยกิจการนานาชาติประสานงานไปยังสํานักวิชาตนเร่ืองเพื่อชี้แจง 
    4. หากฟอรมการขอขอลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน
ตางประเทศไดรับการอนุมัติ ศูนยกิจการนานาชาติเตรียมนําเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ฉบับ
จริงแกสองหนวยงานลงนาม โดย มวล จะมีอธิการบดีเปนผูลงนาม ท้ังนี้การลงนามจะเปนการลงนามโดยมีการ
จัดพิธีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ี มวล หรือ มหาวิทยาลัยคูสัญญา หรือ เปนการลง
นามในเอกสารโดยไมมีการจัดพิธีการลงนามในเอกสารฉบับหญิง 2 ฉบับแตละฝายจะเก็บเอกสารฉบับจริงไว
ฝายละ 1 ชุด    

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   1. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ประจําป
งบประมาณ 2562 ระหวาง สปอว กับ มวล. 
   2. บันทึกขอตกลง เรื่องการสงมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรมประจําปงบประมาณ 2563 
   3. บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดต้ังและดําเนินงานเครือขายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   4. ความรวมมือผลิตตนแบบและทดสอบการใชงานปนยางสําหรับชวยฝก 
   5. บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพโดยใชนาโนเทคโนโลยี 
   6. บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากมังคุด 
   7. บันทึกความรวมมือ (MOU) โครงการผลิตกัญชา กัญชง และกระทอม เพื่อใชทางการแพทย 
   8. บันทึกความรวมมือ (MOU) โครงการวิจัย สายพันธุ การปลูก และผลิตกัญชง 
  9. ภาพกิจกรรมโครงการวิจัยตางๆ 
  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
  1. MOU จริยธรรมในมนุษย 
  2. MOU กับ สวรส. 
  3. MOU มาตรฐานความปลอดภัยหองปฎิบัติการ 
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  เวทีประกอบการพัฒนากรอบโจทยวิจัย/ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  อุทยานพฤกษศาสตร 
  1. ขั้นตอนการรับขอเสนอโครงการของโครงการ อพ.สธ. 
  2. สรปุผลการดําเนินงาน ป 2562 
  ศูนยกิจการนานาชาติ 
  University of Sopron, Heilongjiang Academy of Science 
  1. MOU Application Form 
  2. Signed MOU Form 
  3. รูปภาพพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
 
   

(3) มีการทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือในประเทศ 
    ทุกส้ินเดือนฝายความรวมมือภาคอุตสาหกรรมมีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
และติดตามตัวชี้วัดอยางสมํ่าเสมอ และในทุก 6 เดือน ฝายความรวมมือภาคอุตสาหกรรมจะตองรายงานผล
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https://drive.google.com/file/d/1yXwTzotqjS5GQX-KOVjYW_tewJIhI9Vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HZiHc9n2bb0DXmQY1A7QoP0uNguD4fN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGIY8-zAqru84ABkSn8jmNvNL-iMDo7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YQjTNJ8U5i9ysM17Fbg035S3FQIGdZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YQjTNJ8U5i9ysM17Fbg035S3FQIGdZC/view?usp=sharing


การดําเนินงานใหอธิการบดีและคณะผูบริหารทราบเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยิ่งไปกวานั้น 
มหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการกํากับติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการประชุมทุก
ไตรมาส เพื่อกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ    
    ภายใตโครงการการสรางความม่ันคงดานอาชีพฯ ไดออกแบบระบบติดตามโครงการ โดยเร่ิมตนตั้งแต
กระบวนการตนน้ํา ดวยการจัดเวทีระดมความเห็นเพื่อพัฒนาประเด็นความตองการ หรือสภาพปญหาของพื้นท่ี 
มีการตรวจสอบประเด็นปญหาดวยการจัดเวทีประเมินขอเสนอโครงการ เวทีพัฒนาขอเสนอโครงการ เวที
ติดตามความกาวหนาทุก 3 เดือน และเวทีสรุปปดโครงการวิจัยและคืนขอมูล โดยบุคคลสําคัญในระบบ
ประเมินติดตามเกิดการแกไขและพัฒนางานอยางตอเนื่อง คือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานงานวิจัยเพื่อ
รับใชสังคม 
   สําหรับโครงการอื่นในการทบทวนประสิทธิภาพการขับเคล่ือน ผานกลไกการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดานความรวมมือ โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 
อุทยานพฤกษศาสตร 
    ไดดําเนินงานในการของบประมาณผานสวนแผนงานเพื่อนําเสนอใหกับสํานักงบประมาณ สําหรับ
โครงการท่ีเขารวมสนองพระราชดําริฯ โดยนักวิจัยของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และไดรับ
การสนับสนนุงบประมาณ โดยนักวิจัยไดรายงานผลการดําเนนิงานทุกไตรมาส (3 เดือน) ผานระบบ e-budget 
ของมหาวิทยาลัย 
  การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือระหวางประเทศ โดยศูนยกิจการ
นานาชาติ 

ในการทบทวนประสิทธิภาพการดําเนินการการขับเคล่ือน MOU เพื่อใหมีผลลัพธเชิงประจักษ ศูนย
กิจการนานาชาติดําเนินการผานกลไกการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน 2 ตัวชี้วัด คือ (1) จํานวน
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา (MOU) และ (2) รอยละของความรวมมือเชิงวิชาการท่ี
ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลลัพธความรวมมือเชิงประจักษ โดยรายงานผลการดําเนินงานใหแก 2 
หนวยงานท่ีควบคุมและกํากับการรายงานผลการปฏิบัติงาน คือ สวนแผนงานและยุทธศาสตร โดยรายงาน
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําป และสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร โดยรายงานคํารับรองการ
ปฏิบัติงานประจําป นอกจากนี้ ศูนยกิจการนานาชาติยังไดมีการรายงานผลการดําเนินการทุกเดือน (Monthly 
Report ศูนยกิจการนานาชาติ) แกรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานและสาระสําคัญของงานแกอธิการบดี 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   1. ตัวอยางรายงานการประชุมประจําเดือนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   2. ไฟลนําเสนอความกาวหนารอบ 5 เดือนของอทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   3. คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (อวท) 
   สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
   ตัวอยางเอกสารสรุปผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูทรงคุณวุฒิ 
   อุทยานพฤกษศาสตร 
  1. คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (อุทยานพฤกษศาสตร) 
  2. รายงานผลการปฎิบัติงานตามรับรับรอง (อุทยานพฤกษศาสตร) 
   3. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส 
  ศูนยกิจการนานาชาติ 
  1. แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําป (ศูนยกิจการนานาชาติ) 
  2. คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (ศูนยกิจการนานาชาติ) 
  3. รายงานผลการปฎิบัติงานตามรับรับรอง (ศูนยกิจการนานาชาติ) 
  4. รายงานผลการประเมิน MOU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  5. Monthly Report ศูนยกิจการนานาชาติ 
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https://drive.google.com/file/d/13cQ2UzNy8PWYEl__8oEXD-WCc62Om8r8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqmB02bGmlzMWoCUCJTfq027ta2O-e1I/view?usp=sharing
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(4) มีการปรับปรุงระบบการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการวิจัย 
  ก. การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือในประเทศ 
    จากผลการประเมินทบทวนประสิทธิภาพการดําเนินงาน พบวาฝายความรวมมือภาคอุตสาหกรรมยัง
ไมสามารถเพิ่มจํานวนโครงการวิจัยรวมใหไดตามเปาหมายได ในป 2562 ฝายฯ จึงไดปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยการเพิ่มโครงการ pre-talent mobility ซึ่งเปนโครงการท่ีใหงบประมาณสนับสนุนผูเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยใหไปสํารวจโจทยวิจัยจากสถานประกอบการ และจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป ขณะนี้ โครงการยังอยูในชวงของการดําเนินงาน มีจํานวน
อาจารยท่ีสมัครเขารวมโครงการแลวจํานวน 14 ราย ตามตาราง Matching 
    - สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีการปรับปรุงระบบสรางความรวมมือ 
โดยฟงความคิดเห็นจากการประชุมและการสํารวจใน 3 รูปแบบ คือ (1) การสํารวจความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน (2) การสํารวจความพึงพอใจตอทุกๆโครงการท่ีจัดข้ึนและมีความรวมมือระหวาง
หนวยงาน และ (3) การประชุม ติดตาม ตอสัญญาขอตกลง ระหวางผูบริหารของ มวล. และหนวยงานท่ีทํา
ขอตกลง หรือการออกแบบระบบติดตามดวยการประเมินความกาวหนาทุก 3 เดือน ทําใหทราบประเด็นปญหา
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง ผนวกกับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิโดยการนําผล
จากการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
     - อุทยานพฤกษศาสตร มีการปรับแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานโครงการ 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก ทุกป และไดเตรียมแผนการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (2565-
2569) ในสวนท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
   ข. การดําเนินงานสรางความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือระหวางประเทศ โดยศูนย
กิจการนานาชาติ 
    มหาวิทยาลัยและศูนยกิจการนานาชาติมีการปรับปรุงระบบการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการ
วิจัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายการวิจัยผานรูปแบบการรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมและการสํารวจใน 3 กลไก
หลัก คือ (1) การสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของหนวยงาน (2) การประชุมเสวนาคณบดีและการ
ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งท้ังกลไกท่ี (1) และ (2) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรับฟงขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการทํางานจากผูท่ีเก่ียวของโดยตรงคือสํานักวิชา อาจารย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ และ (3) การประชุมติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณคร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 2-
4 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานจากผูบริหาร
ระดับสูง นอกจากนี้ศูนยกิจการนานาชาติยังไดแตงต้ังคณะกรรมการและท่ีปรึกษาศูนยกิจการนานาชาติ ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อใหขอแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย
กิจการนานาชาติใหมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  ขอมูลโครงการที่ขอรับงบสนับสนุนโครงการ Pre-talent mobility 
   สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  ตัวอยางเอกสารช้ีแจงการปรับปรงุการดําเนินงาน 
   อุทยานพฤกษศาสตร 
  แผนการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่หก 
  ศูนยกิจการนานาชาติ 
  1. รายงานผลการปฎิบัติงานตามรับรับรอง (ศูนยกิจการนานาชาติ)  
  2. รายงานความพึงพอใจตอหนวยงานในการปฏิบัติงาน 
  3. รายงานการประชุมเสวนาคณบดี และสภาวิชาการ 
  4. คณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนยกิจการนานาชาติ 
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U3.4 ผลลัพธดานการวิจัย 
 ผลลัพธดานการวิจัยเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดย
ในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

(1) จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ 
Web of Sciences (WU1-1-1) 
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus และ ISI จํานวน 295 เร่ือง จําแนกเปน
ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 134 เร่ือง สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 
35 เร่ือง และอื่นๆ จํานวน 1 เร่ือง (เปนของอาจารยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวน 132 เร่ือง หมายเหตุ มีการตีพิมพรวมกันระหวางสาขา จํานวน 27 เร่ือง  
  (ท่ีมา: สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
 

(2) จํานวนการไดรับการอางอิงบทความท่ีตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ(WU1-1-2) 
  ผลการดําเนินงาน: การไดรับการอางอิงบทความท่ีตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
พิจารณาจากบทความปริทรรศน (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) ฉบับเต็มท่ีตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทุก Quartile ในชวง 3 ปยอนหลัง (CiteScore) กอนหนาปประเมิน โดย
ไมนับการอางอิงตนเอง สําหรับในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสัดสวนการอางอิง (citation) 
ตอ 1 บทความ = 3.37 [มาจากบทความป 2017-2019 โดยมีจํานวนการอางอิงบทความท่ีตีพิมพในวารสารใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 1,345 คร้ัง (self citations = 131) และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 399 เร่ือง] 
 

(3) จาํนวนผลงานวิจยัท่ีนําไปพฒันาตอยอด (WU1-1-3) 
  ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีนําไปพัฒนาตอยอด จํานวนท้ังส้ิน 
34 ผลงาน โดยผลงานวิจัยท่ีนําไปพัฒนาตอยอดพิจารณาจากผลงานนวัตกรรมของอาจารยจากงานวิจัยท่ี
เอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนนําไปพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และรวมถึงผลงานจากกิจกรรม 
Talent Mobility บมเพาะธุรกิจ การประกวด R2M โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ลําดับ ผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอด ชื่อเจาของผลงาน สํานักวิชา 

1 การพัฒนาหัวฉีดและระบบปอนยางพาราเสนเพื่อใชงาน

กับเครื่องพิมพ 3 มิติ  

รศ.ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี  วิศวกรรมศาสตรฯ 

2 ปนยางสําหรับฝก  ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี   วิศวกรรมศาสตรฯ 

3 เครื่องพิมพ 3 มิติ  รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองม ี วิศวกรรมศาสตรฯ 

4 กลองจุลทรรศนชนดิพกพา   รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองม ี วิศวกรรมศาสตรฯ 

5 โครงการศึกษาประสิทธิภาพและวิเคราะหพฤติกรรมการ

ถายเทความรอนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิต

แบบรังผ้ึง  

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  อิ่มใจ วิศวกรรมศาสตรฯ 

6 โครงการการปรับปรุงตนแบบเพื่อการขยายผลในเชิง

พาณิชยของอุปกรณเตือนการนํามือมาสัมผัสใบหนาเพื่อ

ลดการติดเชื้อโรคในกลุมทางเดินหายใจ 

รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองม ี วิศวกรรมศาสตรฯ 

7 ผลงานระบบตรวจจับแกนไมบนภาพหนาตัดทอนซุงไม

ยางพาราดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบลึก 

รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองม ี วิศวกรรมศาสตรฯ 

8 ผลงานการศึกษาความสัมพันธเบื้องตนระหวางปจจัย

การผลิตและคุณสมบัติของแผนใยไมอัดความหนาแนน

ปานกลาง  

รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ วิศวกรรมศาสตรฯ 

9 ผลงานแผนพื้นสําเร็จรูปเหลือทิ้งบดผสมดินเหนียว ผศ.ดร.ปฎิมาพร สุขมาก วิศวกรรมศาสตรฯ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอด ชื่อเจาของผลงาน สํานักวิชา 

สําหรับเปนวัสดุพื้นทางหินคลุก 

10 ผลงานการพัฒนาระบบคานเหล็กประกอบจากแผน

เหล็กแบบมีชองเปดสําหรับพื้นชนิดบาง 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิม่ใจ วิศวกรรมศาสตรฯ 

11 ผลงานการขยายสเกลการเตรียมยางธรรมชาติอิพอก

ไซดจากหางน้ํายาง 

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี วิศวกรรมศาสตรฯ 

12 ผลงานการพัฒนาตนแบบเครื่องสกัดสมุนไพร เพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสําอางดวย

คล่ืนเหนือเสียงความเขมสูง  

รศ.ดร.สรศกัดิ์ ดํานวรพงษ วิทยาศาสตร 

13 เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-สงขอมูล 

และระบบแพลตฟอรมแมชชีนเลิรนนิ่ง  

รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญ

สุธาสินี 

วิทยาศาสตร 

14 เทคโนโลยีไมโครเวฟความดันต่ํา     รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ วิทยาศาสตร 

15 ผลงานการสกัดเคอรคูมินอยดปริมาณสูงจากเหงาของ

ขมิ้นชันดวยคล่ืนไมโครเวฟ  

รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ   วิทยาศาสตร 

16 ผลงานนวัตกรรมจอภาพความละเอียดสูงบนคลาวด

สําหรับงานติดตาม และจัดการ Big Data  

รศ.ดร กฤษณะเดช เจริญ

สุธาสินี 

วิทยาศาสตร 

17 ผลงานนวัตกรรมการจัดการน้ํ า Smart Farm เนน 

Smart Energy  

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญ

สุธาสินี 

วิทยาศาสตร 

18 โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณ

ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค ภาคใต วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมกระวานบานเขาวัง 

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน บรรลือพืช สหเวชศาสตร 

19 ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ   รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตัง้ปอง สหเวชศาสตร 

20 โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกสุกของกลวยหอมทอง

ในการตานอนุมูลอิสระและยับั้ งเอนไซมในกระบวน

สังเคราะหเม็ดสีเมลานิน 

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตัง้ปอง   สหเวชศาสตร 

21 ฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกกลวยหอมทองในการตาน

แบคทีเรียตอสิว 

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตัง้ปอง  สหเวชศาสตร 

22 โครงการชุดทดสอบตรวจหาเชื้อ Candida glabrata ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สหเวชศาสตร 

23 ระบบฐานขอมูลยิมมวยไทยของประเทศไทย อาจารย ดร.ณิชนันทน 

กิตติพัฒนบวร 

สารสนเทศศาสตร 

24 โครงการการพัฒนาเกมฝกทักษะดานการวางแผน 

วิเคราะหรูปทรงเรขาคณิต “แทนแกรม” โดยใช

เทคโนโลยีความจริงเสริม 

รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ สารสนเทศศาสตร 

25 การพัฒนาซอฟตแวรผูชวยสวนบุคคลอัจฉริยะเพื่อการ

ซอม และบํารุงรกัษารถยนต 

อ.ดร.กรัณรตัน ธรรมรักษ สารสนเทศศาสตร 

26 เชื้อราไตรโคเดอรมา  NST-009 รศ.ดร.วาริน  อินทนา เทคโนโลยีการเกษตร 

27 ผลงานโพรไบโอติกอดัเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร ผศ.ดร.วิสาขะ  อนันธวัช เทคโนโลยีการเกษตร 

28 ผลงานพัฒนาชีวภัณฑโกรการดโฟรพลัสสูมาตรฐานเชิง

พาณิชย 

รศ.ดร.วาริน อินทนา เทคโนโลยีการเกษตร 

29 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบภาคสนาม เครื่อง Scan 

โลหะตนแบบ กับการถายภาพ X-ray เพื่อใชในการหา

เบ็ดในเตา  

อ.น.สพ.รัฐพันธ พัฒนรงัสรรค วิทยาลัยสัตว

แพทยศาสตรอัครราช

กุมาร ี

30 ผลงานเครื่องยิงลูกเทนนิส  ผศ.ดร.ลัคนา  พิมพจันทร   พหุภาษาและ

การศึกษาทั่วไป 

31 การพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํายางพาราเพื่อเปนของใชใน อ.วาลุกา เอมเอก   สถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับ ผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอด ชื่อเจาของผลงาน สํานักวิชา 

ชีวิตประจําวัน  และการออกแบบ 

32 การใชประโยชนของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราในการผลิตกระแสไฟฟาดวยกระบวนการหมัก

รวม  

ผศ.วิศรุฬห วงบุญ สาธารณสุขศาสตร 

33 การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบก

รูปแบบสารละลายพอลิเมอรฟลมสเปรย ของ 

รศ.ดร.สมชาย สวัสด ี วิชาเภสัชศาสตร 

34 ผลงานกัมมี่เยลล่ีฝรั่งเสริมวิตามินบี 12 จากการหมัก

ดวย Lactobacillus plantarum WU-P19  

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิจัย

และบริการสังคม 

(ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 

(4) รอยละของอาจารยประจําท่ีผลงานวจิัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 
หรือ ISI ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (WU1-3-7) 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัย
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมท้ังหมดจํานวน 133 คน ซึ่ง
เม่ือนํามาคิดตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดโดยไมรวมท่ีลาศึกษาตอ ในปการศึกษา 2562 จํานวน 574.5 
คน (นับตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพฯ) พบวา มีอาจารย
ประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รอยละ 23.15 
โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
 

จํานวน
อาจารย
ท้ังหมด 

อาจารยประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

จํานวน รอยละ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 50 28 56.00 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 42 23 54.76 

3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 18.5 4 21.62 

4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 19.5 1 5.13 

5. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 74 16 21.62 

6. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 45.5 8 17.58 

7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 50.5 6 11.88 

8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 33 9 27.27 

9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 38 11 28.95 

10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 33 6 18.18 

11. สํานักวิชาการจัดการ 44 6 13.64 

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 27 1 3.70 

13. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 19.5 1 5.13 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 9.5 3 31.58 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 10 2 20.00 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 0 

17. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 12 1 8.33 

18. สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 47.5 7 14.74 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  574.5 133 23.15 

(ท่ีมา: สํานักวิชา/วิทยาลัย) 
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(5) จํานวนทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อวจิัยและบริการวิชาการแกสังคม (WU6-1-1) 
   ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอกเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม เปนเงินท้ังส้ิน 217.54 ลานบาท จําแนกเปนเงินทุนวิจัยของ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 88.37 ลานบาท สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 25.27 ลานบาท อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 26.47 ลานบาท และศูนยบริการวิชาการ 77.43 ลานบาท 
 

(6) จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากภายนอก (WU6-1-2)  
   ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณจากภายนอกท้ังหมดจํานวน 307 โครงการ จําแนกเปนโครงการของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
จํานวน 104 โครงการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 40 โครงการ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวน 78 โครงการ และศูนยบริการวิชาการ จํานวน 85 โครงการ 
 

(7) จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือกับสถาบันตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (WU6-1-3 + WU6-1-4) 
   ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนบทความท่ีมีความ
รวมมือกับสถาบันตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังหมดจํานวน 259 บทความ จําแนกเปน  
  1) จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือกับสถาบันตางๆ ในตางประเทศ (International Collaboration) มี
ท้ังหมดจํานวน 104 บทความ ประกอบดวย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 52 บทความ และสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ จํานวน 52 บทความ 
  2) จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นภายในประเทศ 
(Academic-Corporate Collaboration) มีท้ังหมดจํานวน 155 บทความ ประกอบดวย สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม จํานวน 75 บทความ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 80 บทความ 
 

(8) จํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมท่ียื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (WU7-2-4)  
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ียื่นจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา จํานวนท้ังส้ิน 8 เร่ือง โดยผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ียื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
พิจารณาจากผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ียื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธ์ิ โดยดูจากรายไดท่ี
เกิดข้ึนจากอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ลําดับ สํานักวิชา 

ชื่อ-สกุล  

(เจาของผลงาน  

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 

ชื่อผลงาน (ประเภทผลงาน) 
เลขที่คําขอ 

(วันที่ยื่นคําขอ) 

สถานะ (ผาน/ไม

ผาน/ อยูใน

กระบวนการ) 

1 สหเวชศาสตร รศ.ดร.มณฑล เลิศ

คณาวนิชกุล 

กรรมวิธีการผลิตผงสียอมผาจาก

แบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบี

สามStreptomyces KB3 (อนุ

สิทธิบัตร) 

1903002656 

(10 ตุลาคม 2562) 

อยูในกระบวนการ 

2 สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ 

อาจารยเรวัติ 

สุขสิกาญจน 

แหวนถมเงินนคร 

(สิทธิบัตรการออกแบบ) 

1902004621 

(15 พฤศจิกายน 

2562) 

อยูในกระบวนการ

ประกาศโฆษณา 

3 สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ 

อาจารยเรวัติ 

สุขสิกาญจน 

กําไลถมเงินนคร 

(สิทธิบัตรการออกแบบ) 

1902004627 

(15 พฤศจิกายน 

2562) 

อยูในกระบวนการ

ประกาศโฆษณา 

4 สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ 

อาจารยเรวัติ 

สุขสิกาญจน 

จี้ถมเงินนคร 

(สิทธิบัตรการออกแบบ) 

1902004607 

(15 พฤศจิกายน 

2562) 

อยูในกระบวนการ

ประกาศโฆษณา 

5 สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ 

อาจารยเรวัติ 

สุขสิกาญจน 

ตางหูถมเงินนคร 

(สิทธิบัตรการออกแบบ) 

1902004622 

(15 พฤศจิกายน 

2562) 

อยูในกระบวนการ

แกไขรูปภาพการ

ออกแบบ 
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ลําดับ สํานักวิชา 

ชื่อ-สกุล  

(เจาของผลงาน  

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 

ชื่อผลงาน (ประเภทผลงาน) 
เลขที่คําขอ 

(วันที่ยื่นคําขอ) 

สถานะ (ผาน/ไม

ผาน/ อยูใน

กระบวนการ) 

6 วิทยาศาสตร อาจารยกฤษณะเดช 

เจริญสุธาสินี 

เครื่องติดตามเรือที่มี เทคโนโลยี 

IoT ในการรับ-สงขอมูลและระบบ

แพลตฟอรมแมชชีนเลิรนนิ่ง (อนุ

สิทธิบัตร) 

1903003213 

(16 ธันวาคม 2562) 

อยูในกระบวนการ

ตรวจสอบ 

7 สหเวชศาสตร อาจารยประภัสสร 

เสนสุน 

เครื่องชวยพยุงเดินแบบพับเก็บได 

(อนุสิทธิบัตร) 

2003000033  

(7 มกราคม 2563) 

อยูในกระบวนการ

ตรวจสอบ 

8 วิศวกรรม 

ศาสตรฯ 

อาจารยวัฒนพงศ เกิด

ทองมี 

อุปกรณเตือนการนํามือมาสัมผัส

บนใบหนา (อนุสิทธิบัตร) 

2003000759  

(10 เมษายน 2563) 

อยูในกระบวนการ

ตรวจสอบ 

(ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 

(9) มูลคาเชิงพาณชิยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน (WU7-2-5) 
 ผลการดําเนินงาน: มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง 
มูลคาเฉพาะท่ีเปนตัวเงินจากผลงานของศูนยความเปนเลิศและผลงานของอาจารยท่ีนํามาจําหนายเปน 
Showcase ท้ังออนไลนและออฟไลน ซึ่งบุคคล หรือองคกรภายนอกอื่นนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ อาทิ 
เชน การพัฒนาตอยอดเชิงพาณชิยเพื่อสรางรายไดเพิ่ม เปนตน ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มีมูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน รวมเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 1,107,761 บาท 
ประกอบดวย รายไดจากจําหนายผลิตภัณฑงานวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2563 มูลคา 10,000 
บาท และรายไดจากศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร จํานวน 1,097,761 บาท (หมายเหตุ ขอมูลจาก
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U3 

เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
U3.1 การจัดการงานวิจัย  P 1. มีระบบการกํากับ ดูแล ดําเนินการ ติดตาม 

และทบทวนกิจกรรมการวิจัย ทรัพยากรการวิจัย 
คุณภาพของบุคลากรทางการวิจัย และกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการวิจัย  

       

D 2. มีการดําเนินการตามแนวทางเชิงกลยุทธในการ
จัดหาแหล งทุนวิจัย ส งเสริมการวิจัย สราง
นวัตกรรม แสวงหาความรวมมือ และสรางความ
เปนเลิศดานการวิจัยเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและ
พันธกิจขององคกร 

       

C 3. มีการนําตัวชี้วัดมาใชประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

       

A 4. มีการปรับปรุงการบริหารดานการวิจัยเพื่ อ
ยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U3.1 5 
U3.2 ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยสินทางปญญา  

P 1. มีระบบการจัดการและคุมครองสิ่งประดิษฐ 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และผลงานวิจัย 

       

D 2. มีการใชระบบบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืน
ทรัพยสินทางปญญา 

       

C 3. มีการดําเนินการทบทวนระบบการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา 
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
A 4. มีการปรับปรุงการจัดการทรัพยสินทางปญญา

เพื่ อป กป อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  นั ก วิ จั ย  แล ะ
ผลประโยชนสาธารณะ 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U3.2 5 
U3.3 ความร วม มื อ ใน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ คู ค ว าม
รวมมือ  

P 1. มีระบบการสรางคูความรวมมือ (Partnerships) 
และรวมดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
วิจัย 

       

D 2. มีการดําเนินการตามนโยบายและขั้นตอนเพื่อ
สงเสริมการสรางคูความรวมมือและรวมดําเนินการ
วิจัย  

       

C 3. มีการทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ตามระบบการสร างคู ความรวมมือและรวม
ดําเนินการวิจัย 

       

A 4. มีการปรับปรุงระบบการสรางคูความรวมมือ
และรวมดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
วิจัย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U3.3 5 
U3.4 ผลลัพธด านการ
วิจัย 

1. จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus 
หรือ Web of Sciences (WU1-1-1) 

เปาหมาย: 350 เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน: 295 เรื่อง 
คะแนนที่ได: 4.21 

2. จํานวนการไดรับการอางอิงบทความท่ีตีพิมพใน
วารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (WU1-1-2) 

เปาหมาย: 3.00 เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน: 3.37 เรื่อง 
คะแนนที่ได: 5.00 

3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปพัฒนาตอยอด (WU1-1-3) เปาหมาย: 20 เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน: 34 เรื่อง 
คะแนนที่ได: 5.00 

4. รอยละของอาจารยประจําท่ีผลงานวิจัยไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 
หรือ ISI ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (WU1-3-7) 

เปาหมาย: รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 23.15  
คะแนนที่ได: 1.16 

5. จํานวนทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม (WU6-1-1) 

เปาหมาย: 100 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน: 217.54 ลานบาท 
คะแนนที่ได: 5.00 

6. จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากภายนอก 
(WU6-1-2) 

เปาหมาย: 150 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน: 307 เรื่อง 
คะแนนที่ได: 5.00 

7. จํานวนบทความท่ีมีความรวมมือกับสถาบันตางๆ  
ท้ังในประเทศและตางประเทศ (WU6-1-3 + WU6-1-4) 

เปาหมาย:  
  - ในประเทศ: 85 บทความ 
  - ตางประเทศ: 35 บทความ 
ผลการดําเนินงาน:  
  - ในประเทศ: 155 บทความ 
  - ตางประเทศ: 104 บทความ 
คะแนนที่ได:  
  - ในประเทศ: 5 คะแนน 
  - ตางประเทศ: 5 คะแนน 
  - คะแนนเฉล่ีย: 5.00 

8. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีย่ืนจดทะเบียน เปาหมาย: 15 เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน: 8 เรื่อง 
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
ทรัพยสินทางปญญา (WU7-2-4) คะแนนที่ได: 2.67 

9. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชน (WU7-2-5) 

เปาหมาย: 2 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน: 1,107,761 บาท 
คะแนนที่ได: 2.77 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมของเกณฑ U3.4 3.98 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U3 4.74 
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U4 การบริการวิชาการ 
 

ขอกําหนดของเกณฑ U4 
 

U4.1 การบริการวชิาการ (AUN-QA 21) 
     (1) มีแผนการมีสวนรวมและใหบริการชุมชนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย การมีสวนรวม
และใหบริการชุมชน เชน การเปนมืออาชีพในการใหคําปรึกษา การแนะแนวดานอาชีพ และบริการชุมชน เปนตน 
     (2) มีการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการมีสวนรวมและใหบริการชุมชน โดยนโยบาย แนวทาง และ
ขั้นตอน อาจครอบคลุมไปถึงดานความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) การกํากับใหปฏิบัติตามขอกําหนด 
กฎหมายและระเบียบทางการเงิน จรรยาบรรณ และผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
     (3) มีระบบการวัดและติดตามการมีสวนรวมและใหบริการชุมชน โดยการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณา
ถึงประโยชนหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     (4) มีการปรับปรุงการใหบริการและการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

U4.2 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ (AUN-QA 24) 
      ผลลัพธดานการบริการวิชาการเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U4 
 

U4.1 การบริการวิชาการ  
 

(1) มีแผนการบริการวิชาการท่ีสงเสริมการบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปน
เลิศสูสากล” ซึ่งจากวิสัยทัศนระบุ “เปนหลักในถิ่น” มหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจขององคกรในดานบริการ
วิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการบริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ โดยไดเปดเผยขอมูลวิสัยทัศนและภารกิจในเว็บไซตหลักของ
มหาวิทยาลัย  
  ในดานโครงสรางการทํางานมหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพื่อเปนศูนยกลางดําเนินงาน
บริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคม โดยทํางานเชื่อมโยงกับสํานักวิชา ศูนยความเปนเลิศ และหนวยงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อขับเคล่ือนงาน โดยมีเปาหมายการ
ดําเนินงานระบุตามลําดับความสําคัญเนนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภาคใต และในระดับประเทศ ตามลําดับบนพื้นฐานโจทยการบริการวิชาการท่ีมาจากความตองการของชุมชน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ดานบริการวิชาการ เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมดําเนินงานในทิศทางเดียวกันบนแนวทางการประกันคุณภาพ รวมท้ังเพื่อรวมขับเคล่ือนงานบริการวิชาการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยท่ีศูนยบริการวิชาการไดกําหนดทิศทางงานบริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองครวม (Holistic model) เขาใจ เขาถึง พัฒนา และนํามาสูความยั่งยืน 
เปาหมายเพื่อสราง เมืองอยูดีมีสุขแบบองครวม โดยไดจัดทําแนวคิดการทํางานโดยใชแบบจําลองท่ีชื่อวา “ตนไม
แหงความสุข มวล.” (WU HAPPY TREE) ซึ่งตนไมแหงความสุขดังกลาวประกอบดวย 5 ก่ิงกานสาขา ไดแก มิติ
อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การศึกษา และสังคมวัฒนธรรมดี  
  ศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางประสานความรวมมือนําองคความรู เทคโนโลยีและนวตักรรมจาก
สํานักวิชาตางๆ ถายทอดและใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของความตองการ
และปญหาของชุมชนโดยรวมมือทํางานระหวาง 13 สํานักวิชา โดยมีเง่ือนไขกําหนดใหอยางนอยรอยละ 5 ของ
คณาจารยในแตละสํานักวิชารวมจัดทําโครงการวิชาการรับใชสังคม (Social Engagement) ในมิติตางๆ 5 มิติ
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ขางตน ตามความตองการของชุมชน และลําดับความสําคัญของปญหาท่ีชุมชนตองการเรงดวน นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดลําดับความสําคัญของพื้นทีการใหบริการวิชาการตามโจทยปญหาและระยะหาง
ของพื้นท่ีรับบริการกับท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อใหตอบโจทยวิสัยทัศนเปนหลักในถิ่น ซึ่งประกอบดวย พื้นท่ี
ชุมชนรายรอบ พื้นท่ีชุมชนลุมน้ําปากพนัง พื้นท่ีอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นท่ีภาคใต และโครงการบริการ
วิชาการท่ีสงผลกระทบระดับประเทศและตางประเทศ ดังตัวอยางโครงการ และรายละเอียดแผนการบริการวิชาการ
แตละพื้นท่ีอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอท่ี  2 การดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริการวิชาการ 
 

(2) มีการดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินการบริการวิชาการตามแนวนโยบาย วิสัยทัศน โครงสรางการทํางาน 
รวมท้ังกรอบแนวคิดการดําเนินงานท่ีกลาวไวขอท่ี (1) ตามแบบจําลองตนไมแหงความสุข มวล. ครอบคลุมการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองครวม 5 มิติ กลาวคือ ดานอาชีพ การศึกษา สุขภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอม และ
สังคมและวัฒนธรรม (WU Happy Tree Model) โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ คือ (1) การบริการ
วิชาการจัดอบรมใหคําปรึกษารวมท้ังการบริการวิชาการผานส่ือท้ังโทรทัศน วิทยุ และส่ือออนไลนตางๆ และ 
(2) การบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่งดําเนินงานในพื้นท่ีเปาหมายชุมชนอยางตอเนื่องดังท่ีกําหนดไวในแผน
ตามขอท่ี 1 โดยวิชาการรับใชสังคมเปนกระบวนการสงเสริมใหคณาจารยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดําเนิน
ภารกิจดานบริการวิชาการเพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชนผานโครงการ Social Engagement ซึ่ง
ศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานประสานงานกลางท่ีรับผิดชอบตามภารกิจหลักและเชื่อมโยงกับการทํางานของ
สํานักวิชา สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในทองท่ี รวมท้ังหาแหลงทุนเพื่อดําเนินงานตาม
โจทยของพื้นท่ี โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาดังแสดงในแนวทางการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน ดําเนินโครงการอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ศูนยบริการ
วิชาการไดสนับสนุนใหสํานักวิชายื่นขอเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีแผนการดําเนินโครงการตอเนื่อง 3-5 ปเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืนและเห็น ผลกระทบท่ี
ชัดเจนตอสังคม (Societal Impact)  
  โดยมีกระบวนการทํางาน เพื่อตอบโจทยกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      1. ประชุมชี้แจงและแลกเปล่ียนการดําเนินงานวิชาการรับใชสังคม เพื่อหารือแลกเปล่ียนแนวทางการ
ดําเนินงานวิชาการรับใชสังคมระหวางศูนยบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันตัวแทน
จากสํานักวิชา และคณาจารยท่ีสนใจ  
     2. สํารวจความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดโจทยและเปาหมายการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็ง กอนนําไปจัดทําเปนโครงการ นอกจากนี้ยังสํารวจโดยใชแบบฟอรมแจงความจํานงรับบริการโดย
ศูนยบริการวิชาการจัดทําแบบฟอรมดังกลาวและประชาชนคณาจารย หรือบุคคลท่ีสนใจสามารถดาวโหลดได
จากเว็บไซตของศูนยบริการวิชาการ  
     3. กําหนดพื้นท่ีเปาหมาย โจทยชุมชน ศูนยบริการวิชาการจะกําหนดพื้นท่ีเปาหมายโจทยชุมชน 
ลําดับความ สําคัญบนพื้นฐานความตองการของชุมชน และการแกปญหาท่ีเรงดวนโดยกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จ และเปาหมายรวมกับชุมชนและตัวแทนสํานักวิชา 
     4. ประเมินโครงการ การประเมินโครงการเพื่อการจัดหางบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
อยางตอเนื่อง เปนการพัฒนาโครงการใหมีผลกระทบสูงข้ึนโดยคณะกรรมการจากศูนยบริการวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5. การดําเนินงานวิชาการรับใชสังคมสังคมเม่ือไดรับการอนุมัติดําเนินโครงการแลว ผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการ และดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน 
โดยยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน 
ใชสอย และวัสดุและรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทนใชสอย  
     6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอการทํางานเม่ือดําเนินโครงการวิชาการรับใชสังคมแลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามตัวชี้วัดท่ีผูรับผิดชอบโครงการกําหนด
ไวซึ่งจะตองมีการประเมินใหเห็นถึงผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
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เรียนการสอน การวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและจัดทําสรุปผลโครงการในรูปเลมรายงานเพื่อเปน
หลักฐาน โดยจัดสงเลมรายงานผลใหรายงานมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของรับทราบ 
     7. นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ผูรับผิดชอบตองนําเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม
ในการประชุมวิชาการเครือขายวิชาการรับใช สังคมภาคใตเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนาแผน พัฒนา
กระบวนการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาตอยอด ผลงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    8. การเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสังคม โดยการส่ือสารผานวิธีตาง ๆ อาทิ เผยแพรทาง website 
ชองทางส่ือสารออนไลน รายการวิทยุ และโทรทัศน เปนตน 
  ปการศึกษา 2562 ศูนยบริการวิชาการไดสรางเครือขายความรวมมือเชิงรุกดานบริการวิชาการ ท้ัง
หนวยงานภายใน (สํานักวิชา ศูนยความ เปนเลิศ และหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ) และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ เอกชน องคการบริหาร สวนทองถิ่น และเครือขายชุมชนเปาหมาย สามารถพัฒนาเปน
โครงการท่ีตอบโจทย และความตองการของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน สมาคมอาหารแช
เยือกแข็งไทย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) คลินิกเทคโนโลยี บริษัทเบ
ทาโกร สํานักงานการวิจัยแหงชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) เปนตน โดยมี
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกจาํนวนกวา 80 ลานบาท โดยทุนดังกลาวทําใหศักยภาพ
ในการทํางานบริการวิชาการสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากโครงการบริการวิชาการท่ี
รายงานในฐานขอมูลบริการวิชาการท้ังมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางบางโครงการท่ีแสดงให
เห็นถึงผลกระทบของการทํางานท้ังในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ ดังนี้  
  1. โครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ Social Engagement พ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและ
ชุมชนรายรอบ พื้นท่ีดังกลาวนี้มีการดําเนินโครงการวิชาการรับใชสังคมท่ีตอเนื่อง โดยโครงการท่ีดําเนินการใน
รอบปประเมินนี้เปนโครงการท่ีตอเนื่องจากปท่ีผานมา และเปนโครงการท่ีชุมชนมีความตองการใหม โดย
โครงการท่ีดําเนินงานครอบคลุมมิติท้ัง 5 ดาน ท้ังในดานอาชีพ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม และดานสังคมวัฒนธรรม (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ) 
 2. พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการท่ีไดดําเนินงาน ประกอบดวย โครงการเกษตรปลอดภัย
โดยชีววิธี โครงการยกระดับมูลคาผลผลิตจากตนจาก โครงการพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง โครงการนวัตกรรมเตา
ไมโครเวฟอบแหง และโครงการผลิตภัณฑใหความหอมและปกปองเชื้อราจากน้ํามันหอมระเหย (รายละเอียด
เพิ่มเติมดังเอกสารแนบ) 
 3. พ้ืนท่ีภาคใต มีโครงการท่ีไดดําเนินงาน ประกอบดวย ระบบเฝาระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายและการ
ทํานายหมูบานพื้นท่ีเส่ียงสําหรับการแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืน และโครงการนวัตกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ: พื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ) 
 4. โครงการท่ีมีผลกระทบตอประเทศ มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการทรัพยากรปูมาตามมาตรฐานสากล เนื่องจากพื้นท่ีชายฝงอาวไทยและอันดามันมีชาวประมงท่ี
ประกอบอาชีพการประมงจํานวนมากท่ีพึ่งพิงทรัพยากรประมง โดยเฉพาะการประมงปูมา นับไดวาเปน
ทรัพยากรประมงเดนในพื้นท่ี ปจจุบันพบวาปูมามีจํานวนลดนอยลงมาก ประกอบกับประเทศไทยเปนผูสงออกปู
มาหลักอันดับตนๆของโลก จึงมีแนวโนมการกดดันทางการคาจากตางประเทศใหประเทศไทยมีการยกระดับการ
ทําประมงโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานสากล Fishery improvement project เขามาเพื่อใหไทยเขาสูการประเมินการ
ยกระดับการทําประมงอยางรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงดําเนินการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
โดยขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) ดําเนินโครงการดังกลาวในรูปแบบงานวิจัยเพื่ อตอบโจทยการพัฒนาทางการประมงตาม
มาตรฐานสากล และดําเนินโครงการบริการวิชาการในการจัดทําโครงการธนาคารปูมา ซึ่งโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อจัดการทรัพยากรปูมาตามมาตรฐานสากล ดําเนินการโดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สํานัก
วิชาวิทยาศาสตร โดยมีผูรวมโครงการจาก 6 สถาบันเครือขาย รวมท้ังกรมประมง สมาคมอาหารแชเยือกแข็ง
ไทย และชาวประมงในพื้นท่ี 
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(3) มีการประเมินและติดตามการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีระบบการประเมินติดตามการบริการวิชาการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสรางผลกระทบตอสังคมโดยมีแนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการ
ระหวางดําเนินงาน และหลังจากโครงการดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี้   
  1.การประเมินผลและติดตามระหวางดําเนินการ จากการทํางานรวมกันระหวางคณาจารยจากสํานัก
วิชา และเจาหนาท่ีศูนยบริการวิชาการ มีการลงพื้นท่ีทํากิจกรรมสมํ่าเสมอการลงพื้นท่ีดังกลาวเปนการติดตาม
โครงการและประเมินผลจากการดําเนินกิจกรรมโดยการสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ เพื่อติดตามงาน ผานกระบวนการรายงานประชุมรายสัปดาห และรายเดือน รวมท้ังมีการจัดทํา
รายงานความกาวหนา WU Social Engagement Project ท้ังนี้เพื่อติดตาม และใหการสนับสนุน หรือปรับปรุง
โครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตามความตองการของชุมชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังมีกลไก
ระดับมหาวิทยาลัยในการติดตามตัวชี้วัด KPI ของหนวยงานในชวงคร่ึงปดําเนินงานและปลายปดําเนินงาน ซึ่ง
เปนกลไกท่ีเขมแข็งมีการติดตามการทํางานท่ีตอเนื่อง  
  2. การประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการตองประเมินความสําเร็จของการจัด
โครงการ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัด พรอมบันทึกในฐานขอมูลบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
สรุปผลงานวิชาการรับใชสังคม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน นอกจากนี้หลังจากเสร็จส้ินโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจ รวมท้ังจัดทําหนังสือรับรองการใชประโยชน ตามรูปแบบท่ี
ศูนยบริการวิชาการกําหนด ซึ่งสามารถดาวโหลดไดจากเว็บไซตของศูนยบริการวิชาการ ผลงานบริการวิชาการ
บางสวนจะมีการประเมิน Soceital Impact และนําเสนอหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้โครงการ
บริการวิชาการทุกโครงการจะมีการติดตามและสรุปเปนขาวประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย ศูนยบริการวิชาการ สํานักวิชา หรือศูนยความเปนเลิศตางๆ สําหรับการควบคุมรายไดจากการ
การบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการไดยึดตามระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย หากมีคาใชจายท่ีนอกเหนือจากประกาศของมหาวิทยาลัย ทางโครงการจะขออนุมัติหลักเกณฑ
การเบิกจายโดยจัดทําเปนประกาศการเงินของโครงการ โดยเสนอตออธิการบดีลงนามในประกาศ เพื่อให
สามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณในโครงการได  
 ท้ังนี้ โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการท้ังในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ มีการ
ประเมินและติดตามการใหบริการวิชาการในแตละโครงการ รวมท้ังมีการประเมินผลกระทบตอสังคมตามแนว
ทางการพัฒนาท่ียังยืน Sustainable Development Goals (SDG) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

(4) มีการปรับปรุงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
  การปรับปรุงการบริการวิชาการดําเนินผานกระบวนการของการประเมินความพึงพอใจจากผูมีสวนได
สวนเสียท่ีกําหนดไวในขอท่ี 3 นอกจากนี้ รูปแบบการบริการวิชาการมีแผนการดําเนินการตอเนื่องในพื้นท่ีอยาง
นอย 3-5 ป รวมท้ังการดําเนินงานทุกโครงการวิชาการรับใชสังคมไดใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
โครงการ ถือเปนการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีบูรณาการความตองการของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาโจทยท่ีตรงกับ
ความตองการของพื้นท่ี ดังนั้นหลังจากดําเนินงานครบหนึ่งปจะมีการประเมินเพื่อปรับปรุงงาน รวมท้ังเพื่อ
พัฒนาโจทยท่ีตอเนื่อง และเปนการตอยอดจากการทํางานปกอนหนาเพื่อใหสงผลกระทบท่ีดีข้ึนในแบบองครวม
ในพื้นท่ี การประเมินปรับปรุงในระบบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังหมายรวมถึงกิจกรรมการประชุมจาก
เวทีคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยและ
คณาจารยตัวแทนจากสํานักวิชา โดยมีการประชุมหารือแนวทางการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับยุคสมัย และ
ทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีจะตอบสนองการพัฒนาของประเทศในยุคใหม ซึ่งจากการประชุม
คร้ังท่ีผานมาทําใหมีการปรับแนวทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนเปน 2 ลักษณะงานคือ 
(1) งานบริการวิชาการและส่ือเผยแพร และ (2) งานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีการใหขอเสนอแนะแนวทางการ
ทํางานแตละดาน รวมท้ังแนวทางการดําเนินงานเพื่อหาแหลงทุนเพื่อขับเคล่ือนทํางานยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบองครวม ท้ังนี้ โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการท้ังในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ 
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มีการปรับปรุงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในแตละโครงการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยบริการวิชาการ) 
  1. ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  2. เอกสารประกอบใน google drive:  http://tiny.cc/lttosz 
  3. (ราง) หลักสูตรดานการศึกษา และสุขภาพ ไดแก (ราง)แผนการสอนกลาง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และ (ราง)หลักสูตร
ดูแลและฟนฟูผูสูงอาย ุ
  4. QA_Social engagement report 
  5. คูมือปฏิบัติศูนยบริการวิชาการ 
  6. ดานบริการวิชาการ_แบบสรุปความพงึพอใจ 
  7. ดานบรกิารวิชาการ_หนังสือรับรองการใชประโยชน 
  8. ดานการบริการวิชาการ_หนังสือแสดงเจตจาํนง 
  9. Website มหาวิทยาลัย https://www.wu.ac.th/th/knowledge/view/4 
  10. Website ศูนยบริการวิชาการ https://cas.wu.ac.th/ 
 
 

U4.2 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ 
 ผลลัพธดานการบริการวิชาการเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

(1) จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนตามความตองการของชุมชน สังคม (WU1-2-4) 
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนผลงานท่ีนําไปใช
ประโยชนตามความตองการของชุมชน สังคม ซึ่งประเมินจากผลงานวิชาการหรือวิชาการรับใชสังคมท่ีมี
หลักฐานรับรองจากผูใชประโยชน รวมท้ังหมดจํานวน 31 โครงการ ไดแก (1) รูปแบบการบริหารจัดการกลุม
ธุรกิจชุมชน (Social enterprise) (2) สูตรผสมอาหารสุกรแมพันธุอยางงายในพื้นท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ 
(3) ชุดส่ือเรียนรูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางการเคล่ือนไหวกลุมผูสูงอายุติดบานติดเตียง (4) ชุดนวัตกรรม
อุปกรณฟนฟูสมรรถภาพทางการเคล่ือนไหวกลุมผูสูงอายุติดบานติดเตียง (5) ระบบดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ี (Long term care) (6) ตํารับน้ํามันนวดสมุนไพร (7) สูตรลูกประคบสมุนไพร 
(8) ชุดส่ือโปรแกรมบริการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (9) ชุดส่ือนิทานรูปเลม 
(10) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ STEM 
“เร่ืองการเจริญเติบโตของพืช” (11) ชุดส่ือฐานการเรียนรูศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม 
(12) นวัตกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “1 ชั้น 1อาชีพ” (13) ระบบ
การผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนดวยการหมักรวมระหวางมูลสุกรและเศษเหลือในทองถิ่น (Biogas) (14) 
การปองกันและควบคุมโรคพยาธิในเด็ก (15) ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
– 6 (16) การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมโดยชุมชน (17) กายภาพบําบัดเพื่อบําบัดฟนฟูสุขภาพ
ชุมชนบานทาสูงบน (18) การวัดปริมาณโซเดียมในปสสาวะของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (19) การ
ทองเท่ียวชุมชนทาศาลา (20) การแปรรูปโกโก การทําชอกโกแลต แบบ Bean to Bar (21) การยืดอายุใน
การเก็บรักษามัลเบอร่ีดองน้ําผึ้ง (22) การขายสินคาอาหารทะเลออนไลนผานชองทาง Lazada, Shopee (23) 
การจัดทําธนาคารปูมาบนฝง (24) การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อควบคุมโรคพืชในพืชผักพื้นถิ่นบานวังอาง 
(25) การขยายเชื้อราเมธาไรเซียมเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพืชผักพื้นถิ่นบานวังอาง (26) การขยายเชื้อ
ราบิวเวอรเรียเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพืชผักพื้นถิ่นบานวังอาง (27) ปลานิลสวรรค (28) ขาวเกรียบ
ปลานิล (29) ปลานิลเปร้ียว (30) การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาในระดับหองปฏิบัติการ (31) การเขียนแผน
ธุรกิจการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อการบริหารจัดการสวนสมโอพันธุทับทิมสยาม (ท่ีมา: ศูนยบริการ
วิชาการ)  
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http://tiny.cc/lttosz
https://drive.google.com/drive/folders/14oy9M0v9ny6R_0LY9DntG-KkArOowkTo?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p7if1a0ATSD0GySNeTtUPLCJscW-4532/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hu-VA-iGEu1fyabqnplyPAf7ER_YTjEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hu-VA-iGEu1fyabqnplyPAf7ER_YTjEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14oy9M0v9ny6R_0LY9DntG-KkArOowkTo?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QKfKuucYrEt2kC2XGX9PsAcba8YA-Ou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mCC0SyLxbo10XcnSzlrt-mKM86M-kYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEVEWCR737uZH-GcqPYLlMqW6kGBI8su/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TIRrZRn3jawrmGwIOhwaDbZ-AdJuErE2/view?usp=sharing
https://www.wu.ac.th/th/knowledge/view/4
https://cas.wu.ac.th/


(2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (WU1-2-5) 
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของโครงการ
บริการวิชาการท่ีดําเนินการโดยสํานักวิชาตางๆ รวมกับศูนยบริการวิชาการ ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.64 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 
92.80 (ท่ีมา: ศูนยบริการวิชาการ) 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U4 
เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
U4.1 การบริการวิชาการ  P 1. มีแผนการบริการวิชาการท่ีสงเสริมการ

บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 
       

D 2. มีการดําเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการบริการวิชาการ 

       

C 3. มีการประเมินและติดตามการบริการ
วิชาการอยางเปนระบบ 

       

A 4. มีการปรับปรุงการบริการวิชาการเพื่อให
ตอบสนองความตองการท่ีสําคัญและความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U4.1 5 
U4.2 ผ ล ลั พ ธ ด าน ก า ร
บริการวิชาการ 

1. จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนตามความ
ตองการของชุมชน สังคม (WU1-2-4) 

เปาหมาย: 20 ผลงาน 
ผลการดําเนินงาน: 31 ผลงาน 
คะแนนท่ีได: 5.00 

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (WU1-2-
5) 

เปาหมาย: รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 92.80 
คะแนนท่ีได: 5.00 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U4.2 5.00 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U4 5.00 
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U5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ขอกําหนดของเกณฑ U5 
 

U5.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     (1) มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
     (2) มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     (3) มีการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ทบทวนนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     (4) มีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน รวมท้ัง
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
U5.2 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U5 
 

 

U5.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

(1) มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวอยางชัดเจน 
โดยมุงเนนดานการสรางองคความรูและการศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม และการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ เชน การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยมีการ
จัดตั้ง “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” ซึ่งเปนหนวยงานระดับศูนย เพื่อทําหนาท่ีประสานและแสวงหา
เครือขายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กําหนดโครงสรางหนวยงาน ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ผูอํานวยการ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และนักวิชาการ รวม 5 คน โดยแบงโครงสราง
ออกเปน 3 ฝาย ประกอบดวย ฝายแผนงานและธุรการ ฝายวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 
และฝายอุทยานการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม  

ปการศึกษา 2562 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีการกําหนดแผนงานท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ (1) ดาน
การสงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม (2) ดานการอนุรักษ สืบสาน 
สรางสรรคประเพณีและวัฒนธรรม (3) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอุทยานโบราณคดี “โบราณสถานตุมปง” 
และ (4) ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้ การดําเนินงานของแตละฝาย/ดานมีการกําหนดแผนงานและ
กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน พรอมท้ังระบุกรอบงบประมาณในการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แผนปฏิรูปยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.2563 - 2567 

  2. แผนปฏิบัติการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2563 
 

(2) มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีการประชุมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการในภาพรวมของหนวยงาน 
พรอมท้ังระบุชื่อผูรับผิดชอบประสานงานหลักเปนรายโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน เพื่อใหเอื้อตอการติดตาม
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https://drive.google.com/file/d/1ysNdCGBhJkvT-lB3_SYGkJJNYBN5YFqt/view?usp=sharing
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และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตอง และเหมาะสม เกิดการกระตุนใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานท่ีกําหนดไวตามลําดับ โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนรายเดือนตอท่ีประชุมบริหาร รายไตรมาส รายงานผลการดําเนินงานครบรอบคร่ึงปงบประมาณ และการ
รายงานผลการดําเนินงานครบรอบปงบประมาณ พรอมประเด็นปญหาและอุปสรรคแกมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายในหนวยงานประจําป พ.ศ.2562 และ2563 

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ.2562 และ 2563 

  3. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

  4. รายงานไตรมาสในระบบ E-budget 

  5. รายงานผลการดําเนินการรอบครึ่งปงบประมาณ 2563 

  6. รายงานผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ 2562 
 
 

(3) มีการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และทบทวนนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการจัดทํารายละเอียดโครงการและมีการ
กําหนดตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนงาน ไมวาจะเปนตัวชี้วัดดานการสรางองค
ความรูใหมดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการตอยอดและพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวชี้วัดดานการสืบทอดมรดก
ทางดานภู มิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ตัวชี้วัดดานการสรางแหลงเรียนรู ท่ี มีชีวิตดาน
ประวัติศาสตรโบราณคดี ดวยการพัฒนาแหลงโบราณสถานตุมปง และตัวชี้วัดดานการพัฒนาทักษะและ
ยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยทุกโครงการท่ี
ดําเนินการมีการจัดทําแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนําประเด็นปญหาและขอเสนอแนะไปใช
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

(4) มีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
รวมท้ังตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปการศึกษา 2562 ไดมีการนําผลการ
ประเมินการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน รวมท้ังสนองตอบตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” ใหเขาสูมาตรฐาน TCI 
กลุม 1 โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการอางอิงบทความใหเปนมาตรฐานรูปแบบเดียวกับท่ี TCI กําหนด มีการ
ปรับรูปแบบการเขียนบทความใหเปนมาตรฐานสากล ผานระบบฐานขอมูล THAIJO และมีการเพิ่มอัตราการ
อางอิง (Citation) ของวารสารใหเพิ่มมากข้ึน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานในการพัฒนางานกิจกรรมเชิงประเพณี และกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม และวันสําคัญทางศาสนา โดยการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนรุนใหม 
ดวยการส่ือสารผานส่ือสังคมออนไลน และมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษาในงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยกระตุนใหเกิดการนําศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ
อื่นๆ  ดวยการประสานใหตัวแทนนักศึกษาเขามาเปนคณะทํางานดําเนินงานโครงการ เชน งานประเพณีวัน
ลอยกระทง งานบุญทานไฟ เปนตน ท้ังนี้ ในการดําเนินงานในอนาคตจะนําองคความรูและแงมุมดานประเพณี 
และวัฒนธรรมไปออกแบบนําเสนอใหมีความนาสนใจ เชน ส่ือ Infographic หรือส่ือ Animation เพื่อใหงายตอ
การเรียนรูและส่ือความหมายท่ีเขาใจมากยิ่งข้ึน 

3. ปรับปรุงพัฒนางานดานอุทยานโบราณคดี เพื่อสรางแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตใหมีความครอบคลุมและ
ตอบสนองความตองการของนักเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนมากยิ่งข้ึน โดยการรวบรวมองคความรู
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https://drive.google.com/drive/folders/1qi3rbRFvaxP7bV2vk3djD_TwC2ZEzrIc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lYdyC2yi3HmbuIkHsBh91lRmzcAFM7Jw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vM2AIOOIFoXzUiRjKid94HuPGFD9cR2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xYKCP6zjH-5L0JK3NSUlqsxUzXQ3gkuo?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAErRDl8_6e5syxeUPuIQqEF9qADCDgb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sV3Kao8DtCuDsGxtHH1QdRKDHCXZ8pKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ez0mr8nXRiAJy-Ns_6oJ0jWqHK8nivGn?usp=sharing


เก่ียวกับโบราณสถานตุมปงไวอยางเปนระบบ และเผยแพรผานส่ือตาง ๆ ใหสังคมไดรับทราบมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ จัดใหมีการสรางอาคารศูนยการเรียนรูและบริการขอมูลดานประวัติศาสตรโบราณคดี “โบราณสถาน
ตุมปง” เพื่อใหมีพื้นท่ีในการจัดแสดงองคความรูผานส่ือนิทรรศการท่ีทันสมัย และส่ือมัลติมิเดีย และส่ือ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริงไวบริการแกผูสนใจเขาชมอยางเปนทางการ และมีความ
พรอมในการใหบริการไดมาตรฐานแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวดานประวัติศาสตรโบราณคดีท่ีสําคัญของ
ภาคใต 

4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดสังเคราะหเนื้อหาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม และผานการรับรองมาตรฐานจากผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรง ในหลักสูตรศิลปะการรํามโนราห และเสนอใหกรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนหนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเพิ่มความม่ันใจแกผูเขารับการ
ฝกอบรมดังกลาวในดานคุณภาพหลักสูตรมากยิ่งข้ึน และในอนาคตอาจจะมีการตอยอดสูการบูรณาการกับ
สํานักวิชาในการบรรจุใหเปนวิชาเลือกในกลุมรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

U5.2 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

(1) รอยละของกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการเขากับภารกิจการ
เรียนการสอนหรืออื่นๆ ตอจํานวนกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดกําหนดแผนงาน
กิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมท้ังหมดจํานวน 18 โครงการ ซึ่งในจํานวน
ดังกลาวเปนกิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการเขากับภารกิจการเรียนการสอนหรือภารกิจอื่น ๆ รวมท้ังหมด
จํานวน 16 โครงการ (คิดเปนรอยละ 88.89) ดังนี้ 
   1. กิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการ
จัดการเรียนการสอน มีจํานวน 3 โครงการ คือ (1) โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น Plus 2562 เปน
โครงการท่ีรวมกับสํานักวิชาในการนําองคความรูไปตอยอดภูมิปญญาของชุมชนใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชน และสามารถแขงขันทางการตลาดได เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวม 8 กลุมวิสาหกิจ (2) โครงการหลักสูตรฝกอบรมศิลปะการแสดงพื้นบาน “การรํา
มโนราห” และ (3) โครงการหลักสูตรฝกอบรม “กลวิธีการฝกอานเขียนเรียนรอยกรองทํานองไทย” 
        2. กิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับงาน
บริการวิชาการ มีจํานวน 3 โครงการ คือ (1) การผลิตรายการวิทยุ “ปริทัศนวัฒนธรรม” (2) การผลิต
วารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุม 2 “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ” และ (3) การจัดทําส่ือสารสนเทศ
เผยแพรองคความรูแหลงโบราณสถานตุมปงในรูปแบบส่ือเสมือนจริง (VR ตุมปง)  
    3. กิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ
กิจกรรมนักศึกษา มีจํานวน 6 กิจกรรม คือ (1) โครงการวลัยลักษณลอยกระทง เสริมสงประเพณี (2) 
โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (3) โครงการกิจกรรมทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัย (4) กิจกรรม
วันมาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุ (5) กิจกรรมทําบุญใหทานไฟ และ (6) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดแสงแรง 
    4. กิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับงาน
ศึกษาวิจัย จํานวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการศึกษาและจัดทําโมเดลจําลองโครงสรางสันนิษฐาน
โบราณสถานตุมปง (2) โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางโบราณสถานตุมปงกับโบราณสถานโมคลาน 
และวัดมเหยงค อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช (3) โครงการพัฒนาคลังดิจิทัลดานการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรโบราณคดีในเขตพื้นท่ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ (4) โครงการศึกษาเอกสารโบราณ
ประเภทหนังสือบุด (ท่ีมีเนื้อหาเชื่อมโยงดานประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราช) 
    (ท่ีมา: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ) 
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(2) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (WU1-2-6) 
 ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 11 กิจกรรม/โครงการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจพบวาผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ 1,036 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 1,100 คะแนน) คิดเปนรอยละ 94.20 (ท่ีมา: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ) 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U5 
 

เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
U5.1 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

P 1. มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

       

D 2. มีการกํากับติดตามให มีการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       

C 3. มีการประเมินความสําเร็จของตัวชี้ วัดตาม
วัตถุประสงคของแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และทบทวนนโยบายดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

A 4. มีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน รวมท้ังตอบสนองความตองการและความ
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U5.1 7* (5) 
U5.2 ผลลัพธดานการ
ทํ านุ บํ า รุ งศิ ล ป ะแล ะ
วัฒนธรรม 

1. รอยละของกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการเขากับภารกิจการเรียน
การสอนหรืออ่ืนๆ ตอจํานวนกิจกรรม/โครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาหมาย: รอยละ 50 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 
88.89 
คะแนนท่ีได: 5.00 

 2. รอยละความพึ งพอใจของผู เข าร วมโครงการต อ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (WU1-2-
6) 

เปาหมาย: รอยละ 95 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 
94.20 
คะแนนท่ีได: 4.96 

 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U5.2 4.98 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U5 4.99 

 

* หมายเหตุ ใชคะแนนสูงสุด 5 คะแนนเพื่อนําไปคิดคํานวณคาเฉล่ีย 
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U6 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
 

ขอกําหนดของเกณฑ U6 
 

U6.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย (AUN-QA 6) 
     (1) มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย (พิจารณาจากการสืบทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การเลิก
จาง และการเกษียณอายุ) เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ การวางแผนทรัพยากรมนุษยตองวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมบุคลากรเต็มเวลาและนอกเวลาเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
     (2) มีการกําหนดและสื่อสารเกณฑการรับสมัครและคัดเลือก รวมถึงจริยธรรมและเสรีภาพทางวิชาการเพื่อการ
แตงต้ัง นําไปปฏิบัติ และสงเสริม ท้ังนี้ ตองมีระบบการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวสําหรับบุคลากรทุกประเภท  
     (3) มีการกําหนดสมรรถนะ รวมถึงทักษะความเปนผูนํา (LeaderShip Skills) ของบุคลากรแตละประเภท  
     (4) มีการระบุความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากรและมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามความตองการ 
โดยกิจกรรมอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน การใหทุน การสัมมนา ประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ออนไลน หรือชุมชนนักปฏิบัติ เปนตน 
     (5) มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหรางวัล การยกยอง และการใหคําปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อเปน
แรงจูงใจและชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
     (6) มีการทบทวนแผนทรัพยากรมนุษย นโยบายขั้นตอน รวมถึงแผนงานและโครงการตางๆ เพื่อใหม่ันใจวามี  
ความเก่ียวของและทันสมัยในการท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ นอกจากนี้ ควรมี
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรบุคคลเพื่อนํามาชวยในการตรวจสอบ 
     (7) มีการปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษย นโยบายขั้นตอน รวมถึงแผนงานหรือโครงการตางๆ ท่ีจะชวยสนับสนุน 
การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 

U6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ (AUN-QA 7) 
     (1) มีระบบและดําเนินการในการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงทรัพยากรทางการเงินตาง 
ๆ ขององคกร เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยขั้นตอนทางการเงินท่ีสําคัญและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการควรเปนไป
ตามขอกําหนดขององคกรและกฎระเบียบตางๆ นอกจากนี้ งบการเงินและรายงานตางๆ ควรมีความถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
     (2) มีระบบและดําเนินการในการวางแผน บํารุงรักษาประเมิน และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพตาง ๆ และโครงสรางพื้นฐาน อาทิ อุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ อุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนในการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ท้ังนี้ จะตองบริหารจัดการและ
ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหม่ันใจวามีอยูอยางเพียงพอ พรอมใช และ
สอดคลองกับความตองการ 
     (3) มีระบบและดําเนินการในการวางแผน บํารุงรักษา ตรวจสอบ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน เชน คอมพิวเตอร เครือขาย การสํารองขอมูล ความปลอดภัย และสิทธิ์
การเขาถึง เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนในการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ท้ังนี้ จะตองบริหาร
จัดการและตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหม่ันใจวามีอยูอยาง
เพียงพอ พรอมใช และสอดคลองกับความตองการ  
     (4) มีระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และปรับปรุงทรัพยากรทางดานวิชาการตาง ๆ เชน 
ทรัพยากรภายในหองสมุด สื่อการสอน ฐานขอมูลออนไลน เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนในการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ท้ังนี้ จะตองบริหารจัดการและตรวจสอบทรัพยากรทางดานวิชาการตางๆ เพื่อใหม่ันใจ
วามีอยูอยางเพียงพอพรอมใช สอดคลองกับความตองการและมีความทันสมัย 
     (5) มีระบบและดําเนินการในการวางแผน ดําเนินการ ประเมิน และปรับปรุงสภาพแวดลอมสุขภาพและ
ความปลอดภัย และคํานึงถึงผูท่ีมีความตองการพิเศษ ท้ังนี้ ในการจัดสภาพแวดลอม นโยบายดานสุขภาพและความปลอดภยั 
รวมถึงการปฏิบัติตาง ๆ ควรเปนไปตามกฏระเบียบและขอกําหนดขององคกร โดยจะตองควบคุมสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการเรียนการสอน ตลอดจนมุงสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรและนักศึกษาเปนสําคัญ 
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U6.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA 9,10,11,12) 
     ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     (1) มีการกําหนดโครงสราง บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมการตรวจสอบของการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการประกันคุณภาพขององคกร โดยหนวยประกันคุณภาพและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเสนอแนะแนวทางเพื่อสงเสริมคุณภาพของการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงกล
ยุทธตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไว 
     (2) มีแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพท่ีประกอบดวย กลยุทธ นโยบาย การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมการประกันคุณภาพและการฝกอบรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและ  
การประกันคุณภาพขององคกร  
     (3) แผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพไดรับการจัดลําดับและแปลงเปนแผนระยะยาวและระยะสั้นเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติ รวมถึงแปลงไปเปนเปาหมายเชิงกลยุทธของหนวยประกันคุณภาพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     (4) มีระบบเพื่อดําเนินการดานเอกสาร/หลักฐาน การพิจารณาตรวจสอบ และการสื่อสารเก่ียวกับนโยบาย  การ
ประกันคุณภาพ รวมถึงระบบ กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ โดยเอกสาร/หลักฐานควรมีการนําเขา บันทึก และจัดเก็บ
อยางเปนระบบ มีความทันสมัยเปนปจจุบัน นอกจากนี้ ควรวางแผนสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ และปรับ
ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 
     (5) มีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อวัดผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในองคกร 
โดยผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพควรเผยแพรไปยังผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของไดรับทราบในเวลาท่ีเหมาะสม
เพื่อการปรับปรุง 
     (6) มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเปาหมายเชิงกลยุทธการประกันคุณภาพ รวมถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการประกันคุณภาพขององคกร 
     การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
     (1) มีการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีเปนไปตามขอกําหนดขององคกรหร่ืออ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหม่ันใจวานโยบาย ระบบ กระบวนการ และ
วิธีการตาง ๆ ท่ีใชอยูมีความเก่ียวของและมีประสิทธิภาพท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
     (2) มีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยางสมํ่าเสมอ โดยผูท่ีผานการฝกอบรมและมีความเปนอิสระ 
และ/หรือผูเชี่ยวชาญ โดยควรมีเกณฑในการแตงต้ังผูประเมินคุณภาพภายในและมีความสอดคลองกับศาสตรหรือ
สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหม่ันใจวาสามารถประเมินไดตามวัตถุประสงค มีเอกสาร/หลักฐานรองรับ และเปนอิสระ 
     (3) มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบประเด็นขอคนพบและผลจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รวมถึง
จุดแข็งและจุดออนของระบบการประกันคุณภาพควรมีการระบุและนําไปวิเคราะห 
     (4) มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคกร 
     ระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
     (1) มีแผนสําหรับการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมถึงการรวบรวม 
การประมวลผล และการรับ-สงขอมูลสารสนเทศจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย 
และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ การรวบรวมขอมูลและสรางความรูอาจใชกลไกตางๆ เชน การสํารวจ บทสนทนา 
การอภิปรายกลุม การวิจัย การวิเคราะหตลาด การวิเคราะหการแขงขัน และการเทียบเคียงสมรรถนะ เปนตน 
     (2) มีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมีการวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ ถูกตอง 
และพรอมใช เพื่อใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียสามารถเรียกใชไดตามเวลาท่ีเหมาะสมและชวยในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
เชื่อถือได ปลอดภัย โดยขอมูลสารสนเทศตางๆ อาทิ ขอมูลเก่ียวกับองคกร รางวัล หลักสูตร ความสําเร็จตาง ๆ รวมถึง
การประกันคุณภาพ สวนขอมูลท่ีมีการวิเคราะห เชน การวิเคราะหแนวโนม การคาดการณ การเปรียบเทียบ  การ
วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ และการวิเคราะหความสัมพันธและความแปรปรวน เปนตน ท้ังนี้ นโยบายและขั้นตอน
การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล ควรสื่อสารกับบุคลากรท่ีเก่ียวของหรือบุคคลภายนอกตาง ๆ ใหเปนท่ี
รับทราบ เชน บริษัทท่ีขายหรือพัฒนาระบบ ตัวแทนขาย โปรแกรมเมอร คูความรวมมือ เปนตน 
     (3) มีการประเมินและทบทวนระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ท้ังขอมูลและ
สารสนเทศในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีมีความถูกตอง เชื่อถือได และปลอดภัย เพื่อใหม่ันใจวาขอมูลสารสนเทศ
สอดคลองกับตามความตองการและชวยในการตัดสินใจ 
     (4) มีการปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังแผน กระบวนการ 
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และนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการศึกษา การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 
     การสงเสริมคุณภาพ 
     (1) มีการวางแผนท่ีจะสงเสริมคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงนโยบาย ระบบ กระบวนการขั้นตอน และ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยแผนดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันขององคกร และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบองครวม 
     (2) มีเกณฑการเลือกขอมูลและคูความรวมมือ (Partners) ในการเปนคูเทียบท่ีเหมาะสม เพื่อการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) และนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยคูความรวมมืออาจรวมถึง
องคกรทางศึกษาหรือที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีวัตถุประสงครวมกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และการเรียนรูขององคกร 
     (3) มีการใชขอมูลเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะไดอยางเหมาะสม เพื่อยกระดับการดําเนินงาน ประกันคุณภาพและ
สงเสริมนวัตกรรมสําหรับกระบวนการและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการขององคกร 
     (4) มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือกและใชคูเทียบ รวมถึงขอมูลเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อใหม่ันใจไดวามี
ความเก่ียวของและมีประสิทธิภาพ 
     (5) มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและใชคูเทียบ รวมถึงขอมูลเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อหาแนวปฏิบัติท่ี
ดีอยางตอเนื่องในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 

U6.4 ผลลัพธทางการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA 25) 
      ผลลัพธทางการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการบริหารทรัพยากร
ทางการเงินและกายภาพ และดานการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ U6 
 

U6.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

(1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (พิจารณาจากการสืบทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยน
โยกยาย การเลิกจาง และการเกษียณอายุ) 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยโดยมีการวิเคราะหและอนุมัติอัตรากําลัง และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังของพนักงานท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไปใหมีความเหมาะสมสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มีระบบการสืบ
ทอดตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงาน  โดยมีระบบการมอบหมายงานภายใน กรณีพนจาก
ตําแหนงหรือครบสัญญาการทํางาน หรือเม่ือมีการสับเปล่ียนโยกยาย หรือเลิกจางรวมกรณีการเกษียณอายุ 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่องและสําเร็จตามขอตกลงรวมของการทํางาน โดยยึด
ระบบการทํางานตามหลัก OKRs มีการออกระเบียบประกาศท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนตําแหนงการเล่ือน
ตําแหนง สับเปล่ียนโยกยาย ตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อประโยชนกับ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังเสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในตําแหนงตางๆ ท้ังนี้ เพื่อใหแผนการบริหารงาน
บุคคล มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20 ป (พ.ศ. 2561-
2580) ฝายบริหารและสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศเก่ียวกับงานบุคคล เปนจํานวนมาก ท้ังนี้ เพื่อเปนกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษากลุมท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต (frontier research) และเปน “1 ใน 
100 มหาวิทยาลัยของโลก ในป พ.ศ. 2570” โดยท่ีการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และฝายบริหารมอบหมายใหดําเนินการสรุปภาพรวมใน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 
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  การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
1. การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เนื่องจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย มุงเนนการเปนองคกรสมรรถนะสูง จึงกําหนดเปาประสงคให
พัฒนาทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง และดวยเหตุท่ีปจจุบันเกิดภาวะการเปล่ียนแปลงและแขงขันสูง ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและมอบหมายใหฝายบริหารและสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจัดทําแผนกล
ยุทธการบริหารงานบุคคลใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยใหทุกฝายท้ัง
ผูบริหารและบุคลากรในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียรวมวิเคราะหกําหนดแผน และในขณะนี้อยูระหวางการเตรียม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล นําเคร่ืองมือ SWOT ANALYSIS มาใช
ดําเนินการ เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ท้ังมิติของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค แลวนํามาวิเคราะหโดยคณะทํางานชุดท่ีเก่ียวของ และกําหนดเปนแผนงานใชดําเนินการ ในรูปแบบ
ของ PDCA (Plan/ Do/ Check/ Action) ตอไป 

2. การวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง 
  มีการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง โดยคณะกรรมการตามองคประกอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ตามระบบ Workforce Planning คํานึงถึงเปาหมายองคกรระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ใหหนวยงานเสนอ
หลักการและเหตุผลตามความจําเปนหรือเสนอท้ัง “แผนงาน แผนเงิน และแผนคน” เพื่อใหสวนทรัพยากรมนุษย
และองคกร สวนแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา และคณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณากล่ันกรองความ
เหมาะสม แลวกําหนดเปนแผนกรอบอัตรากําลัง เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ใหเปนตามสัดสวนท่ีเหมาะสม ซึ่งตามแผนการประชุมคณะกรรมการ 
กําหนดเดือนละ 1 คร้ัง และในรอบปจัดประชุมตามแผนปกติ รวม 12 คร้ัง และกําหนดกรอบอัตรากําลังไวเปน
แผนดําเนินงานดานบุคลากรท่ีบรรจุอยูในแผนการใชงบประมาณดวย 

3. การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
  เพื่อใหโครงสรางการแบงสวนงานและกําหนดกรอบตําแหนงพนกังานมีความสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี 208/2563 ลงวันท่ี 
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 แตงต้ังคณะทํางานกําหนดโครงสรางการแบงสวนงานและกําหนดกรอบตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาทบทวน วิเคราะห พัฒนา
โครงสรางการแบงสวนงานเดิม และปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะเพื่อกําหนดกรอบตําแหนงพนักงานเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามกระบวนการตอไป 

4. การปรับปรงุแกไขขอบังคับ ระเบียบและประกาศ 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ี
เก่ียวเนื่องกับการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2563 รวมจํานวน 37 ฉบับ 
  รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1) แผนอัตรากําลัง 
  2) ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิเปล่ียนตําแหนง การยายการตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พ.ศ.2562 
  3) ขอบังคับฯ วาดวยการจางอาจารยสัญญาจางปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
  4) ขอมูล/ประวัติบุคลากร 
  5) แผนความกาวหนาในเสนทางอาชีพและการสืบทอดตําแหนง 
  6) เกณฑการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 
  7) การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา 
  8) แผนการฝกอบรมและพัฒนารวมถึงงบประมาณสนับสนุน 
  9) ระบบการตรวจสอบและประเมินโดยผูท รงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ 
  10) ขอมูล/ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา 
  11) รูปแบบของการใหรางวัลและการยกยอง 
  12) ภาระงานของบุคลากร 
  13) โครงสรางองคกร 
  14) นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  15) คูมือบุคลากร 

112 | รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QiB_ttN2ZpN4Rt-45wDY143GWGyo3ewR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiB_ttN2ZpN4Rt-45wDY143GWGyo3ewR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZpQyKRRmsXehyYlTlSsIh-wCfQe_zA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcqJtX1nDN6_pZjq7Oz558dLRxFMraBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142vDE6AoVPcnxoMFs0smwBiKtDjiT1yX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l67kJuHG12oBJiHaDmKXA1BQypqIMZWs/view?usp=sharing


  16) คําอธิบายลักษณะงาน 
  17) สัญญาจางงาน 
  18) โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ:ผูนําการเปล่ียนเพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูระดับโลก 
  19) นโยบายการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของมหาวิทยาลัย 
  20) แบบสํารวจความตองการการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 
  21) โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปงบประมาณ 2564-2567 
 

(2) มีการกําหนดและสื่อสารเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) และความ
มีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) เพ่ือการบรรจุแตงต้ัง การจางงาน และการเลื่อนตําแหนง 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งไดดําเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหา การเลือกสรรการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.2535, ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการจางอาจารยสัญญาจางปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผู มีความรูความสามารถพิ เศษเปนศาสตราภิชาน มีการต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป โดย
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการไดเสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภา
มหาวิทยาลัยใหการเห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโดยจัดทําเปนประกาศอยาง
ชัดเจนและในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเปนไปตามองคประกอบท่ีกําหนด
ทุกคร้ังเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตามตําแหนงท่ีประกาศรับ พรอมท้ังมีการประกาศรับ
สมัครผานชองทางตางๆ และแจงผลการดําเนินการตามระเบียบ ประกาศท่ีกําหนดโดยเปดเผยท่ัวไป ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของกับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ในปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม สําหรับพนักงานสายวิชาการ 15 ฉบับ และสําหรับสาย
ปฏิบัติการฯ 7 ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานอางอิง) 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับพนักงานสายวิชาการ 

• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจางและการสิ้นสุด
สัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2561 

• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจางและการสิ้นสุด
สัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจางและการสิ้นสุด
สัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางอาจารยสัญญาจางปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการดําเนินการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการดําเนินการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย (แกไขฉบับที่ 
2) พ.ศ.2543 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาพนักงานประเภทตําแหนงบริหารวิชาการ ตําแหนง
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏบัิติและขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง คุณสมบัติของผูสมัครเปนพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางอาจารยชาวตางประเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2563  

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานชาวตางประเทศ พ.ศ. 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การจางอาจารยสัญญาจางกรณีอืน่ ๆ พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับพนักงานสายปฏิบัติการฯ 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนงและแตงต้ังบุคคล ใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
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https://drive.google.com/file/d/1r8RMaXuHYL6zGsl2qi1_LUr9VBFMt12x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuHFUXCh-5CFSk1uLuuZ087QwAmmidop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u6v3vd7QukcewTsO5Fz0fXqx0_x8keHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u6v3vd7QukcewTsO5Fz0fXqx0_x8keHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uFAkuMYqxaQvXU-I-ZUPGuJPQ_Wo8AW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uFAkuMYqxaQvXU-I-ZUPGuJPQ_Wo8AW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqgA-12bu8tRVVEsgqNR_SjMrU4UfuQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqgA-12bu8tRVVEsgqNR_SjMrU4UfuQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1et_8qXi29XhhF9A8KN351yy4exftjHtD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1et_8qXi29XhhF9A8KN351yy4exftjHtD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgEnXSVKKgk4ljj6RDztpK653L6SCD98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgEnXSVKKgk4ljj6RDztpK653L6SCD98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcG7CqkwAqCaytAewvhpAoY-XyNNchwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcG7CqkwAqCaytAewvhpAoY-XyNNchwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqBEMnY3k1k03dxfXcAq_XzVy1zcVVqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqBEMnY3k1k03dxfXcAq_XzVy1zcVVqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U__YSw6lxGFxvvF4H4B5N1TrhA06LnZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U__YSw6lxGFxvvF4H4B5N1TrhA06LnZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgCcSfgcdaGsNsoPw5uMAxcEvCxn3xSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgCcSfgcdaGsNsoPw5uMAxcEvCxn3xSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw1SCf55NLYSmUHulOGrPU1NSXIMXl3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw1SCf55NLYSmUHulOGrPU1NSXIMXl3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSCLXSZqRIP9ILeDM7HBCoSADiGn3aqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSCLXSZqRIP9ILeDM7HBCoSADiGn3aqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IomYKgX4Nz2ChpIxZ9G4LVIWks67OMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IomYKgX4Nz2ChpIxZ9G4LVIWks67OMh/view?usp=sharing
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2.pdf
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G-5-IzDyNK4azautzNdum83WWxorCpD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-5-IzDyNK4azautzNdum83WWxorCpD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fa6OeZcuXdI82Q4qp4CEA7iO9RzkgJa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fa6OeZcuXdI82Q4qp4CEA7iO9RzkgJa8/view?usp=sharing


• ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนงและแตงต้ังบุคคล ใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเพื่อแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการ พ.ศ. 
2561  

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนยายตําแหนงบริหารจัดการ พ.ศ. 2561 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การปรับอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษใหแกพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาประสบการณการทํางานและการจายเงินเพิ่มวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
 

(3) มีการกําหนดสมรรถะ (Competence) รวมถึงทักษะความเปนผูนํา (Leadership Skills) ของบุคลากรแต
ละประเภท 

เพื่อใหนโยบายการบริหารงานบุคคลขางตนสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําขององคกรในระดับผูบริหาร ผูบังคับบัญชาหนวยงาน ใหเปนผูนํา
การเปล่ียนแปลง (Change Agent) มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ: ผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูระดับโลก” เพื่อเสริมสรางผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยใหมีวิสัยทัศน มีแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีความรู ความสามารถ ทักษะ
และศักยภาพในการบริหารจัดการในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยกําหนดจัดอบรมในชวงตนปงบประมาณ 2564 และ
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ 2564 – 2567 ควบคูไปดวย โดยใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder) ทุกฝาย ท้ังผูบริหารและ
บุคลากรไดรวมแสดงความคิดเห็นและจัดทําแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคลใหมีความชัดเจนและเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาวภารณปจจุบัน 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ: ผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู
ระดับโลก” 

 
 

(4) มีการระบุความตองการในการฝกอบรมและการพัฒนาของบุคลากร และมีการจัดกิจกรรมตามความ
ตองการท่ีกําหนด 

เพื่อใหการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายไดอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด
นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการจัดการเรียนและการสอน และความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย 
Thailand 4.0 การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัฒน รวมท้ังนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีการระบุความตองการในการฝกอบรมและกําหนดใหมีการจัด
หลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 
  1. พัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The UK 
Professional Standards Framework, UKPSF) 
  2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะดานดิจิทัล และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงข้ึนตามความจําเปนของแตละบุคคล 
(Individual Development Plan) 
  4. สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
  5. สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปขอกําหนดตําแหนงระดับ
ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
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https://drive.google.com/file/d/1T4BO0ExsU3ZryRNNNdLMkd5uOqUjQA0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4BO0ExsU3ZryRNNNdLMkd5uOqUjQA0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdLmXcq7Ld3nPFoNJsnuTBK2_0ZSjtkv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdLmXcq7Ld3nPFoNJsnuTBK2_0ZSjtkv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muA-GoU7yYtCZJQjKPORWef2DEUI0p-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muA-GoU7yYtCZJQjKPORWef2DEUI0p-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1KhaHJ4gKoAFlZJ4rQE21hsQ8XM4kuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1KhaHJ4gKoAFlZJ4rQE21hsQ8XM4kuF/view?usp=sharing
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%892.pdf
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%892.pdf
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%892.pdf
https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%892.pdf


  6. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเปล่ียนตําแหนง 
  7. สงเสริมและขับเคล่ือนคานิยมหลัก สมรรถนะหลักของมหาวิทยลัย และวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
(Core Value / Core Competence & Organization Culture) 
  8. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนความรูเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ใหบริการแกผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา (Leadership) 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบรหิารทั่วไป 
ปงบประมาณ 2562 
  2. แผนการดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพในการทํางานประจําปงบประมาณ 2563 

 
 

(5) มีการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหรางวัล การชื่นชมคุณคา และการแนะนําให
คําปรึกษาไปใชเพ่ือเปนสิ่งจูงใจ กระตุน หรือสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยใชกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานประจําปมีการมอบหมายงานจากระดับนโยบายลงสูระดับปฏิบัติการ มอบหมายใหหัวหนาหนวยงาน 
หรือผูบังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ใชวิธีการ
ประเมินแบบวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) ซึ่งประเมินท้ังระดับ
บุคคลและระดับหนวยงานและนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนในรูปแบบการข้ึน
เงินเดือนประจําป,การจายคาตอบแทนพิเศษ,การชื่นชมคุณคาบุคลากรโดยประกาศรายชื่อพนักงานท่ีไดรับผล
การประเมินระดับดีเยี่ยมใหประชาคมวลัยลักษณทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปในโอกาสวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย รวมถึงไดจัดทําประกาศเร่ืองหลักเกณฑการรับรางวัลอาจารยดาวรุง พ.ศ. 2563 เพื่อ
เปนการเสริมสรางกําลังใจและสรางแรงบันดาลใจใหแกพนักงานสายวิชาการท่ีมีความรับผิดชอบมีความมุงม่ัน
และทุมเทในการพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จในการเปนผูสอนมืออาชีพและสามารถไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหแกพนักงานสาย
วิชาการท่ีไดรับอนุมัติในวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือวันอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อีกท้ังมีการมอบชอ
ดอกไมใหกับบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนหรือไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษในท่ีประชุมบริหารเปนประจําทุกเดือน 

 

(6) มีการทบทวนแผนทรัพยากรมนุษย นโยบาย ข้ันตอน ตลอดจนแผนงาน/โครงการตาง ๆ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อกําหนดทิศทาง
และเปาหมายการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย Thailand 4.0 
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัฒน รวมท้ังนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเขารวมในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีสรางองค
ความรูแหงอนาคต (Frontier research /Frontier knowledge) ประเภทกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยข้ันแนวหนา
ระดับโลก (Global and Frontier Research) และไดกาหนดเปาหมายจะเปน “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของ
โลก ในป พ.ศ. 2570” ดังนั้น จึงเห็นสมควรท่ีมีการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Strategic Alignment) ) มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมี
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปงบประมาณ 2564-2567 ข้ึน 
โดยมุงหวังวาการจัดทําแผนกลยุทธคร้ังนี้ จะเปนจุดเร่ิมตนสาคัญท่ีจะเสริมสรางระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (HR Program Efficiency and Effectiveness) มี
ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) ท้ังนี้ โดยอาศัยความรวมมือจากผูมี
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สวนเก่ียวของ (Stakeholder) ทุกฝายท้ังผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการผลักดันแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนรูปธรรม โดยจัดทาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของ HR 
Scorecard อันจะเปนการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังระดับบุคคลและ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองคกรท่ีจะทาใหเกิดการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงใหม ๆ รวมท้ัง
การสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทางาน 
(Quality of Work Life) 
 

(7) มีการปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษย นโยบาย ข้ันตอนและแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย และเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยโดยการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใชกระบวนการ
แบบมีสวนรวมในการจัดทําแผน มีการจัดทําแบบสอบถามใหผูบริหารไดแสดงความคิดเห็น/ใหขอเสนอแนะ 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหสรุป และอยูระหวางเตรียมจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารแตละกลุม ทําใน
ลักษณะ Focus Group เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมกับบริบทการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพื่อใหมีการพิจารณากล่ันกรองงานดานการบริหารงานบุคคล เชน การ
พัฒนาบุคลากร การวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การข้ึน
เงินเดือนประจําป การกําหนดคาตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูลอื่นใดตามท่ีอธิการบดี หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมายอีกหนึ่งระดับ มหาวิทยาลัยจึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณข้ึนมาอีกหนึ่งชุดเพื่อทําหนาท่ีดังกลาว โดยจะ
เปนผูพิจารณาเสนอแนะวางนโยบายดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 

U6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ 
 

(1) มีระบบการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงทรัพยากรทางการเงินขององคกรเพ่ือสนับสนุน
การบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธในดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีระบบวางแผนการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2559 และตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยลัยลักษณ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 ท่ีระบุใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง 
แยกตามประเภทงานสวนท่ีสําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงกิจการท่ี
เปนอยูตามความจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมี
การตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมาตรา 35 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบดุลและบัญชีทําการ สงผูสอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินปบัญชี 
 จากนโยบายการบริหาร “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มหาวิทยาลัยมีสวนการเงินและบัญชี
ดาํเนินการกํากับดูแลเก่ียวกับการรับ–จาย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดวางแผนดําเนินงานการรับ–จาย การบันทึกบัญชี 
การจัดทํารายงานการเงิน พรอมท้ังกําหนดแนวปฏิบัติใหสอดคลองตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ท่ีกระทรวงการคลังประกาศใชในการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
ระบบ MIS มาใช ซึ่งสามารถบันทึกบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินแยกตามหนวยงาน 
กองทุน และแผนงาน การรับ – การจายเงินทุกประเภทมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการ ท่ีถูกตอง
ครบถวน มีการพิจารณาอนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจ และการจัดทํารายงานการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบ
แสดงผลการดําเนินงาน) เปนประจําเดือน ประจําป โดยมีการรายงานตออธิการบดีเปนประจําทุกเดือน 
รายงานตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส และประจําป ซึ่งมีการ
กําหนดรูปแบบรายงานทางการเงินตามการบริหารงานของหนวยงาน เปน 4 รูปแบบดังนี้ (1) รายงานทาง
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การเงินรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2) รายงานการเงินแยกตามการบริหารงานหนวยวิสาหกิจ (3) รายงาน
การเงินแยกตามการบริหารงานหลักสูตรพิเศษ และ (4) รายงานการเงินแยกตามการบริหารงานหลักสูตร
นานาชาติ  
  ท้ังนี้ ในสวนของระบบการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธในแตละภารกิจหลัก มีสวน
แผนงานและยุทธศาสตร สวนการเงินและบัญชี และหนวยตรวจสอบภายในเขามาเก่ียวของและดําเนินการ ดังนี้ 
  สวนแผนงานและยุทธศาสตร 
 1. มีการวางแผนกลยุทธและการวางแผนทางการเงินใหสอดคลองกัน 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 20 ป ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยในการวางแผนกลยุทธและแผนทางการเงินประจําป นอกจากจะพิจารณาจากแผนกลยุทธระยะ
ยาวแลว ก็จะมีการพิจารณาจากนโยบายในการบริหารของอธิการบดีประจําป ซึ่งจะมอบนโยบายหลักและ
นโยบายเรงดวนใหคณะผูบริหาร/หัวหนาหนวยงานไดรับทราบแลวนําไปจัดทําแผนงานและแผนเงินประจําปให
สอดคลองกับแนวนโยบายดังกลาวเสนอตอคณะผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามลําดับ ความเชื่อมโยงระหวางแผนทางการเงินกับแผนยุทธศาสตร 20 ป จะเชื่อมโยงผานยุทธศาสตรท่ี 7 
ในการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธทางการเงินและตัวชี้วัดทางการเงินท่ีชัดเจน 
จะมีการจัดทําแผนปฎิบัติการทางการเงิน ซึ่งเปนเสมือนแผนทางการเงิน โดยจะมีตัวชี้วัดทางการเงินเปน
เปาหมายของยุทธศาสตรทางการเงิน เพื่อใชในการกํากับติดตามควบคุมการดําเนินงานใหแผนสามารถบรรลุถึง
ยุทธศาสตรทางการเงิน การดําเนินการดังกลาวจึงสามารถเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได 
  2. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจหลัก 4 
ดานของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการองคกร โดยการจัดสรรงบประมาณจะจําแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง 9 ยุทธศาสตร  
  3. แหลงทุนเพ่ือการศึกษา การวิจัย และการบริการ  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใชเงินงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการศึกษา การวิจัย 
และการบริการวิชาการ และยังไดรับการสนับสนุนทุนจากหนวยงานภายนอกเพือ่สนับสนุนกิจกรรมดังกลาวจาก
หลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สวนปกครองสวนทองถิ่น ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารสรุป
โครงการบริการวิชาการ วิจัย ทุนและเงินสนับสนุนจากภายนอกระหวางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
  สวนการเงินและบัญชี  
  1. มีการวางแผนการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี การรายงานทางการเงินเพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมาย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี การจัดทํารายงานการเงินเปน
ประจําเดือน ไตรมาส และประจําป ตามนโยบาย/มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 ตามเวลาท่ีกําหนด เชน รายงานการเงินประจําเดือนเสนอผูบริหาร
ภายในวันท่ี 12 ของเดือนถัดไป รายงานการเงินผานระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 12 ของเดือนถัดไป รายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัยเสนอผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินป
บัญชี รายงานการเงินท่ีตรวจสอบจากผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) เสนอกรมบัญชีกลาง 
สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
    การบันทึกบัญชีจะตรวจสอบใหถูกตองตามกิจกรรมการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ การ
กําหนดใหผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีของหนวยงานมีสวนรวมและเขาใจ ซึ่งเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย มีสวน
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รวมในการตรวจสอบและนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตองครบถวน โดยมีแผนการจัดอบรมและการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน อยางนอยปละ 3 คร้ัง มีการทบทวนระเบียบ ประกาศ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

2. มีการกําหนดแนวปฏิบัติและเครื่องมือท่ีรองรับการปฏิบัติงาน 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการกําหนดแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยใชระบบ MIS 
(ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ) มาใชในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้ันตอนของระบบ 
รวมท้ังมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง เชน การนําระบบการจายเงิน
อิเล็กทรอนิกสมาใชแทนการจายเปนเช็ค การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อรองรับการเบิกจาย และการบันทึก
รายการบัญชี การพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน ท่ีกําหนดใหหนวยงานสามารถออก
ใบเสร็จรับเงินเอง แทนการใชใบเสร็จผูรับเงินเปนเลมเอกสาร ซึ่งกอนการปฏิบัติงานจะมีการจัดอบรมและ
ทบทวนสรุปอุปสรรคเพื่อแกไขอยางตอเนื่อง 

 3. มีการตรวจสอบดานการเงินบัญชี รายงานการเงิน ใหถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน 
     มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบดานการเงินบัญชี รายงานการเงิน ใหถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน/
นโยบายการบัญชี โดยมีการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับ–การเบิกจาย การอนุมัติการเบิกจายถูกตอง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบการเงินบัญชี รายงานการเงิน ภายใน
มหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินสงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินปบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบการเงินบัญชี และรายงานการเงินเปน
ประจําทุกป 

 4. มีการปรับปรุงกระบวนงานและแนวปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
     มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนงานและแนวปฏิบัติเพื่อใหบรรจุตามเปาหมายอยางตอเนื่อง เม่ือ
มีการปฏิบัติงานแลวเกิดปญหาอุปสรรค จะมีการหารือรวมกันกับหนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของ มีการกําหนดการ
ปรับปรุงกระบวนงานใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น กรณีมีการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา หรือขอเบิก
จายเงินท่ีตองดําเนินการระหวางป แตยื่นเอกสารประกอบการเบิกจายกอนส้ินปงบประมาณ เปนผลใหการ
บริหารงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย มีเงินคงเหลือท่ีไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันภายในกําหนด 
ดําเนินการหารือรวมกันโดยกําหนดเวลาการเบิกจายใหเปนไปตามไตรมาส และกําหนดเปนแนวปฏิบัติอยาง
ชัดเจน เปนผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีแสดงรายการเปนปจจุบัน หนวยงานสามารถวางแผนและ
บริหารเงินคงเหลือเพื่อนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย 
    การปรับปรุงกระบวนงานและกําหนดแนวปฏิบัติใหเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน มหาวิทยาลัยได
พิจารณาดําเนินการอยางนอยปละ 2 คร้ัง และการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย 
   หนวยตรวจสอบภายใน 
    ตามกระบวนการ PDCA ของการบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ การปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายในอยูในกระบวนการ Check (C) คือ เปนข้ันตอนการตรวจสอบวาหลังจากนําแผนท่ีวางไวไป
ปฎิบัติจริง (Do) แลวมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม  
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีการกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบท้ังภายในภายนอก ดังนี้  
  1) การตรวจสอบภายใน  ประกอบดวย 
          1.1) สภามหาวิทยาลัย จัดใหมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารงานของคณะผูบริหาร รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวิสัยทัศน 
วัตถุประสงค นโยบาย แผนกลยุทธ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังมหาวิทยาลัย และไดวางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
กฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน เพื่อใหการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน เปนเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีสําคัญยิ่ง 
มหาวิทยาลัยจึงตองการนํางานขางตนมาสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรางองคกรของ
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มหาวิทยาลัยใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเขมแข็ง และเพื่อใหระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอยูในระดับท่ียอมรับได สภามหาวิทยาลัยคาดหมายใหมีการเสนอความ
คิดเห็น ขอสังเกต และขอตรวจพบ อันประกอบดวย ขอมูลตามท่ีเปนอยูจริง เกณฑ หรือส่ิงท่ีควรเปน สาเหตุ
และผลกระทบของปญหา และขอเสนอแนะอันสรางสรรค เท่ียงธรรม เปนกลาง ตอสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหาร        
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ทําหนาท่ีในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ พรอมจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัย
นําไปปรับปรุงแกไข โดยรายงานผลการติดตามฯ ไดนําเสนอตอสาธารณะท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 
    1.2) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2541 เปนตนมา จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดวาง
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในมีความเปน
อิสระเพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบกิจการภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัยและฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมถึงการ
ประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากล  
   การดําเนินการตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบภายใน ประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ท่ีสําคัญ (Internal Audit Process) 3 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Planning) ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีสอบทาน
งานทุกดานขององคกร แตดวยขอจํากัดของทรัพยากร ทําใหงานมีความเส่ียงสูงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ
ขององคกรเปนอยางมากตองไดรับการตรวจสอบกอนและเปนประจําทุกปในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลังของงานท่ีตรวจสอบจากปจจัยความเส่ียง   
    2) การปฎิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนาม (Internal Audit Executing) การปฎิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคสนามเร่ิมตน จากสงหนังสือแจงการเขาตรวจสอบไปยังหัวหนาหนวยรับตรวจ ประชุมกับหัวหนา
หนวยรับตรวจ เรียกวา “การประชุมเปดการตรวจสอบ (Open Meeting)” ในการตรวจสอบภายในภาคสนาม
ผูตรวจสอบภายในจะเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน พรอมท้ังบันทึกผลไวในกระดาษทําการเพื่อให
หัวหนาสอบทานอีกคร้ัง และนําขอตรวจพบหรือขอสรุปผลการตรวจสอบไปจัดทํารายงานการตรวจสอบ  
    3) การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน (Internal Reporting and Following up) 
เม่ือสรุปผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายใน จะนัดประชุมกับหนวยรับตรวจเพื่อปดการตรวจสอบ (Exit 
Meeting) เพื่อรายงานขอตรวจพบเบ้ืองตนและแนวทางในการแกไขท่ีตกลงรวมกัน พรอมท้ังผูบริหารหนวยรับ
ตรวจจัดทํารายงานชี้แจงตามขอตรวจพบ จากนั้นจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
ส่ังการ พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบและการพิจารณาส่ังการของอธิการบดีเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทราบ   
     บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของผูตรวจสอบภายในคือ การใหความม่ันใจวาแนวทางแกไขท่ีตกลงรวมกันจะ
นําไปสูการปฎิบัติจริง และผูตรวจสอบภายในตองติดตามความกาวหนาของการแกไขและรายงานผลตออธิการบดี
และคณะกรรมการติดตามฯ  
    2) การตรวจสอบภายนอก  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 36 
กําหนดใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป และมาตราท่ี 37 ใหผูตรวจสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดี รองอธิการบดี 
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พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยและเรียกรองใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน   
  การดําเนินการ โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป รวมท้ังเขาไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ เพิ่มเติมตามความ
จําเปน พรอมท้ังไดจัดสงรายงานผลการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ การ
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินผูตรวจสอบไดเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันส้ินปบัญชีเพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรีอยางตอเนื่องเสมอมา 
 

    สรุป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ี
ปฏิบัติงานดวยความอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหม่ันใจไดวามหาวิทยาลัยไดใชทรัพยากรไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามภารกิจและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
  1. รายงานการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดําเนินงาน) ประจําเดือน ประจําป 
  2. ระบบ MIS (ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญจาย, ใบคืนเงินยืมทดรอง) 
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
  4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2559 
  6. แผนยุทธศาสตรฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 20 ป 
  7. รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  8. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  9. ระเบียบวาดวย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 

(2) มีระบบการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติการอุปกรณและ
เครื่องมือตาง ๆ เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     การดําเนินงานโดยสวนอาคารสถานท่ี 
    สวนอาคารสถานท่ีมีบทบาทและหนาท่ีใหบริการในเชิงบริหารจัดการดานวิศวกรรมและซอมบํารุงระบบ 
โดยมีเปาหมายสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห จัดทํา กํากับดูแล โครงการกอสราง
และงานปรับปรุง ใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารสถานและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงกํากับดูแลการจัดจางโดยมุงเนนประสิทธิผล ซึ่งกําหนดพันธกิจเปน 2 ประการ คือ (1) 
ใหบริการเก่ียวกับการซอมแซมบํารุงรักษาและการกอสราง โดยการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด และ (2) ใหบริการเก่ียวกับงานเชิงชางและงานบริการตาง ๆ ในดานการใหคําแนะนํา สํารวจ ออกแบบ 
โดยมุงเนนใหงานมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ  
    ในการดําเนินงานตาง ๆ ไดยึดถือและปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่งไดรับงบประมาณใน
การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนงานประจําปไดมีการดําเนินงานตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร มีการกอสรางโครงการตาง ๆ งานปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานท่ี อาคารเรียน 
หองเรียน และระบบสาธารณูปโภค เพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาและอาจารยใหมีความ
เหมาะสมในการเรียนรู และการใชสถานท่ีใหมีความทันสมัย สวยงาม และเพียงพอสําหรับรองรับการเรียนการ
สอนในปจจุบันและอนาคต โดยไดมีการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 
          1. ดานกายภาพ ไดมีการปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีระบบสาธารณูปโภค 
หองเรียน หองปฏิบัติการ สํานักงาน เพื่อใหมีความสวยงาม ทันสมัยและพรอมใชงานในกลุมอาคารตาง ๆ 
ดังนี้ 

- กลุมอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการดําเนินการทาสีของอาคารเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2, 3, 5, 6, 7, 8, และอาคารกายวิภาคศาสตร มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
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วิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารย โดยมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 สําหรับรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแบบกลุมใหญของ
ทุกหลักสูตร รวมถึงรองรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7 มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการโดยติดต้ังชุดลางตัวลางตาฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อ
รองรับหองปฏิบัติปลอดภัย (Safe Laboratory) อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 มีการปรับปรุง
หองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกทักษะทางการพยาบาลและนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร 

- กลุมอาคารหอพักนักศึกษา ไดมีการทาสีอาคารและปรับปรุงภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
เนื่องจากอาคารดังกลาวเปนสถานท่ีสําหรับการทํากิจกรรมของนักศึกษา เปนแหลงเรียนรูการใชชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาท่ีจะทํากิจกรรมรวมกัน การกอสรางหลังคาคลุมทางเดินไปศูนยอาหารชอประดู เพื่อ
ปองกันฝนและแสงแดดในการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในการใชเสนทางสัญจรไปยังศูนยอาหารชอประดู 
งานเทพื้นลานคอนกรีต ศูนยอาหารชอประดู เพื่อเปนสถานท่ีบริการสําหรับการจอดรถของนักศึกษาและ
ผูใชบริการตาง ๆ ในสวนของการปรับปรุงส่ิงกอสรางดานการดูแลรักษาความปลอดภัย ไดมีการกอสรางร้ัว
ลอมรอบบริเวณกลุมหอพักนักศึกษา เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนักศึกษา 

- กลุมอาคารเรียนรวม ไดมีการปรับปรุงดานกายภาพใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน โดยดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมกันสาดอาคารเรียนรวม 7 ซอมเฝาเพดานและผนังหองอาคารเรียนรวม 1 หอง 150 ท่ีนั่ง 
อาคารเรียนรวม 3 หอง 3217, 3201 ซอมฝาเพดานและปูกระเบ้ืองอาคารเรียนรวม 5 หอง 5217, 5201 
และอาคารเรียนรวม 7 หอง 7217, 7201 งานปรับปรุงซอมแซมผนังหองประชุม 150 ท่ีนั่ง อาคารเรียนรวม 1, 
3, 5 และ 7 และในสวนของปรับปรุงหองเรียนท่ีอยูระหวางดําเนินการ มีการปรับปรุงและตกแตงภายใน
หองเรียน 300 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียน 1, 3, 5 และ 7 และงานปรับปรุงและตกแตงภายในหองประชุม 250 ท่ี
นั่ง ชั้น 3 อาคารสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

- กลุมอาคารวชิาการ ไดมีการปรับปรุงดานกายภาพเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของอาจารย พนักงาน
และนักศึกษา โดยอาคารท่ีไดปรับปรุงไปแลว คือ อาคารวิชาการ 5 (สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร) 
อาคารวิชาการ 7 และอาคารวิชาการ 8 ในสวนของอาคารท่ีอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง คือ โครงการ
ปรับปรุงงานครัวสาธิต เพื่อรองรับการเรียนการสอนของสํานักวิชาการจัดการ และเปนสถานท่ีในการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ ซึ่งจะมีความทันสมัยและมีความ
สมบูรณของหองครัวสาธิต 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 มีความสูงขนาด 4 ชั้น  เพื่อ
เปนอาคารรองรับสําหรับการเรียนการสอนของสํานักวิชาตาง ๆ โดยกอสรางเปนหองเรียนแบบ Smart 
Classroom ขนาดเล็ก เพื่อชวยใหการจัดการดานการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยในชั้นท่ี 2 จะเปน
หองเรียนขนาด 35 ท่ีนั่งจํานวน 56 หอง  ชั้นท่ี 3 และ 4 จะเปนหองเรียนขนาด 70 ท่ีนั่งจํานวน 14 หอง 
สวนชั้นลางจะเปนพื้นท่ีโลงเพื่อใหนักศึกษาไดใชเปนท่ีพักคอยและจัดสันทนาการตาง ๆ และยังมีการกอสราง
โรงพยาบาลสัตวใหญ การกอสรางอาคารกายวิภาคสัตว เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาสํานกัวิชา
สัตวแพทยศาสตร รวมถึงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา สําหรับใชเปนสถานท่ีพักของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย  

2. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกับนักศึกษา
และบุคลากรชาวมุสลิมในมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงหองละหมาดใหมีความกวางขวาง สวยงาม และมี
มาตรฐานในระดับสากล เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษามุสลิม รวมไปถึงชาวมุสลิมท่ีเขา
มาติดตอกับมหาวิทยาลัย เพื่อใชปฏิบัติศาสนกิจ เชน การละหมาดในระหวางวัน 5 เวลา การละหมาดวันศุกร 
การละหมาดตะรอเวียฮในเดือนรอมฎอน การละหมาดในวันตรุษอีดิลฟตรี และวันตรุษอีดิลอัฎฮา เปนตน 
ตลอดจนใชเปนสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูทางศาสนาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผูสนใจท่ัวไป นับไดวา
การปรับปรุงหองละหมาด ณ ศูนยอาหารชอประดู ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีนักศึกษาและบุคลากรสามารถเขาใชบริการได
ตลอดทุกชวงเวลา เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชหองละหมาดไดรวมทําพิธีละหมาดรวมกันอยางพรอม
เพรียง  เพื่อใชเปนสถานท่ีประกอบศาสนพิธีของอิสลาม นอกจากนี้ ยังสามารถใชเปนสถานท่ีตอนรับ
บุคคลภายนอกท่ีมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถมาละหมาดรวมกับนักศึกษาไดอีกดวย ประกอบกับ
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ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ดังนั้น การท่ีมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนพื้นท่ีในการ
จัดสรางหองละหมาด ถือเปนการเตรียมความพรอมรองรับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และเปนการธํารงไวซึ่งแนว
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีดี ครบถวน ถูกตองตามหลักศาสนา 
      การดําเนินงานโดยสวนบริการกลาง 
     สวนบริการกลางมีบทบาทและหนาท่ีการใหบริการดานงานพิทักษทรัพยสินและความรักษาปลอดภัย
และจราจร งานรักษาความสะอาดและบริการท่ัวไป ยานพาหนะและจางเหมาบริการยานพาหนะ และงานซอม
บํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ เพื่อใหการบริการในดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล คุมคา ในการใชงบประมาณเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ โดยใน
การดําเนินงานตาง ๆ จะยึดถือและปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณตาม
แผน ประกอบดวย 

 - งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย ไดจัดใหมีพนักงานประสานงาน (บังคับการ) 
พนักงานสายตรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากร นักศึกษา และผูใชบริการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เฝาระวัง ปองกัน และระงับเหตุการณตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน มีการบริการดานการจราจร อํานวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบงเปน 3 ผลัด และ
จัดใหมีการติดต้ังกลองวงจรปด CCTV ท่ัวพื้นท่ีมหาวิทยาลัย และมีพนักงานควบคุมหอง CCTV ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อปองกันและดูรายการเคล่ือนไหวไดทันทวงที กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

   - งานรักษาความสะอาดและบริการการท่ัวไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขาสูยุคแหงการ
พัฒนาในดานตาง ๆ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสรรพื้นท่ีสรางอาคารเพื่อรองรับมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู และสรางอาคารเพื่อใหเพียงพอตอการรับรองนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน งานรักษาความสะอาดและบริการการ
ท่ัวไป จึงไดจัดใหมีพนักงานประสานงาน (คุมโซน) พนักงานรักษาความสะอาด (แมบาน) ดําเนินการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานไปตามแผนประจําป มีพนักงานรักษาความสะอาดประจําอาคารตาง ๆ ดูแล
อยางท่ัวถึง เพื่อสรางความประทับใจใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีใชบริการ โดยทางกายภาพนั้น 
งานรักษาความสะอาดและบริการท่ัวไปดําเนินการใหมีการแตงกายในรูปแบบเดียว มีชุดยูนิฟอรมเปน
เอกลักษณเพื่อใหงายตอการบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดเตรียมความ
พรอมกอนนักศึกษาเขาหองเรียนในแตละวัน ดังนี้ 
  • กลุมอาคารเรียนรวม มีท้ังหมด 5 อาคาร ไดเก อาคารเรียนรวม 1,2,3,4 และอาคารสถาปตยกรรม
และการออกแบบ 
  • กลุมศูนยเคร่ืองมือฯ มีท้ังหมด 10 อาคาร ไดแก อาคาร 2,3,5,6,7,8 และอาคารกายวิภาคศาสตร 
1,2  
  • กลุมอาคารวิชาการ มีท้ังหมด 9 อาคาร ไดแก อาคารวิชาการ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
  • ศูนยบรรณสารและการศึกษา มีพนักงานทําความสะอาดและบริการท่ัวไปอํานวยดานการใหบริการ
ตลอดเวลาตามชวงเวลาท่ีหองสมุดเปดทําการ 

   - งานยานพาหนะและจางเหมาบริการยานพาหนะ ปฏิบัติงานสนับสนุนและใหบริการ
ยานพาหนะในการสนับสนุนงานตาง ๆ ของกิจกรรมมหาวิทยาลัย เชน นํานักศึกษาออกภาคสนามในรายวิชา
ตางๆ การเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการวิจัย  เพื่อใหการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และนโยบาย
จากผูบริหาร ดานการใหบริการ การใชรถประเภทตาง ๆ ท่ีนํามาใหบริการในภารกิจมหาวิทยาลัย จะมีการ
วางแผนลวงหนาเปนระบบ มีมาตรการ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนไปแนวทางเดียวกัน  
    จากการดําเนินงานขางตน สรุปไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการวางแผน การบํารุงรักษา การ
ประเมินผล ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ โครงสรางพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถตอบสนองความตองการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดอยาง
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (สวนอาคารสถานที่) 
  1. ใบขอซ้ือ/ขอจาง 
  2. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
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(3) มีระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา ตรวจสอบ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสรางพ้ืนฐาน เชน คอมพิวเตอร เครือขาย การสํารองขอมูล ความ
ปลอดภัย และสิทธิ์การเขาถึง เพ่ือตอบสนองความตองการและสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      ระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา ตรวจสอบ และปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูภายใตการดําเนินงานของ “ศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล” ในการทําหนาท่ีวางแผน จัดหา และบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการในการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-
2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งรองรับแผนพัฒนา
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย Thailand 4.0 โดยแผน 20 ป มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร 36 เปาประสงค 94 ตัวชี้วัด และ 78 กลยุทธ ซึ่งมีเปาหมาย
สูงสุดคือ“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ”  

2. มีการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2564 – 
2567) เพื่อใหเปนแผนชี้นําทิศทางและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต บนพื้นฐาน
การมีสวนรวมของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ไดแก นักศึกษา ผูปกครอง 
ผูประกอบการ ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยใชแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป ท่ีประสานขอมูลรวมกับทุกหนวยงานในการสํารวจความ
ตองการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหการใหบริการเปนไปอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

4. มีการจัดทําคําของบประมาณในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพทและระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อรองรับการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน จัดหาซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกตองการกฎหมายรองรับการใชงาน 

5. มีการจัดหาและติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network) ครอบคลุมในทุกอาคาร และมี
แผนการบํารุงรักษาเปนประจําทุก 3 เดือนและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายหลัก ทุก 4 เดือน  

6. มีจํานวนอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการและการบริหารงาน จํานวนท้ังส้ิน 1,377 
เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 863 เคร่ือง และมีแผนการซอม
บํารุงรักษาอุปกรณในระหวางปดภาคเรียน ในทุกภาคการศึกษา 

7. มีอุปกรณปองกันความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) ท่ีเปนทางออกหลัก 
Internet Gateway จํานวน 1 ชุด เพื่อใชปองกันการโจมตีและการบุกรุกท้ังจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

8. มีศูนยสํารองขอมูล (Backup Site) เพื่อเปนเสนทางสํารองขอมูลในกรณี ท่ีระบบหลัก (หอง
อุปกรณหลักอาคารคอมพิวเตอร) ไมสามารถทํางานได อยูท่ีอาคารเรียนรวม 3 

9. มีระบบแจงซอมออนไลน (e-Services) ใหบริการรับแจงปญหาในการใชงานท้ังระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพทและระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งสามารถแจงซอมไดทุก
ท่ี ทุกเวลาผานระบบเครือขายท้ังในเวลาทําการ และนอกเวลาทําการ วันจันทร- วันศุกร ตั้งแตเวลา 16.30 น.-
21.00 น.วันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 น.- 16.30 น.โทรศัพท 081 9587 721 

10. มีการใหบริการแจงซอมทางโทรศัพท ท่ีหมายเลข 3400 และจัดใหมีเจาหนาท่ีประจํา ทําหนาท่ี
เปน Helpdesk เพื่อใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาเบ้ืองตนและสามารถติดตามงานการ
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ใหบริการตอบปญหา ขอสงสัยในการใชงานระบบตาง ๆ ดานสารสนเทศท้ัง Hardware และ Software ผาน
ทาง Facebook Massager ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

11. มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของชางเทคนิคท่ีดําเนินการซอมบํารุงเพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงการวางแผนในการบริหารจัดการของหนวยงานอยางตอเนื่องความพึงพอใจของ
ฝายบริการระบบเครือขายและส่ือสารอยูท่ี 96.13% และความพึงพอใจของฝายบริการและฝกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยูท่ี 95.79% ระยะเวลาเฉล่ียในการซอมบํารุง 14 ชั่วโมง 19 นาทีตอใบงาน 

12. ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการมาปรับปรุงและ
พัฒนาวางแผนในการใหบริการ การบํารุงรักษา ตรวจสอบและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่องและนําไปใชในการวางแผนการของบประมาณในปตอไปเพื่อให
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน 

13. การวางแผน การบริหารงานดาน Smart University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมุงเนนขับเคล่ือน
ไปสู Smart University 10 ดาน ซึ่งขณะนี้มีรายการท่ีกําลังดําเนินการ ไดแก 
       1) Smart Infrastructure กําลังติดตั้งระบบเครือขายของศูนยการแพทย 
             2) Smart Organization กําลังพัฒนาโมดูลตางๆ ดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
       3) Smart Learning กําลังพัฒนาเพิ่มในโมดูล e-Learning 
       4) Smart Hospital กําลังพัฒนาโมดูลตางๆ สําหรับการใชงานของโรงพยาบาลศูนยการแพทย 
       5) Smart Transportation รวมมือกับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาระบบ Tracking รถไฟฟา
พรอมกับเช็คจํานวนท่ีนั่งวาง 
             6) Smart Farming ไดพัฒนาระบบ IoT ในสวนท่ีเก่ียวของกับฟารมไก 

14. การวางแผน การบริหารงาน ดาน virtual University โดยมีการวางแผนดําเนินการดังนี้ 
       1) Virtual University เปนการสราง Platform การเรียนรูออนไลนดวยตัวผูเรียน โดยกลุม
ผูเรียน มี 5 กลุม ไดแก นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา พนักงาน นักเรียนมัธยม และผูสนใจท่ัวไปจากภายนอก 
             2) ผูเรียนสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจ หรือหลักสูตรระยะส้ันเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูหรื
อนําใปใชประกอบการทํางาน หรือเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร หรือเรียนสะสมหนวยกิต แลวมาเทียบโอน
หนวยกิตเม่ือเขามาเปนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
       3) Platform ท่ีสรางข้ึนมีการเชื่อมโยงกับระบบ Thai MOOC โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนวิชา
ตางๆ แลวสามารถสะสมหนวยกิตการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงกับการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยลักษณภายใน
อนาคตได (ขณะนี้อยูระหวางการประสานเชื่อมโยงตางๆ กับ Thai MOOC) 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง (ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
  1. ระบบแจงซอมออนไลน ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล e-Services http://eservices.wu.ac.th/ 
  2. เว็บไซตศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล https://cdt.wu.ac.th/ 
 

(4) มีระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และปรับปรุงทรัพยากรดานวิชาการ เชน ทรัพยากร
ภายในหองสมุด สื่อการสอน ฐานขอมูลออนไลน เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการและสนับสนุนการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา ไดจัดใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูดานหองสมุดและส่ือการศึกษา โดยจัดระบบและกลไกการดําเนินงาน ดังนี้   
  1) จัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการบนพื้นฐานความรวมมือระหวางอาจารยและบุคลากรใน
ดานตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยในป 2562 ไดจัดทําแผนงานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1) แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป ประกอบดวยกิจกรรมและโครงการในการ
ใหบริการ "หองสมุดมีชีวิต" ท่ีพรอมดวยทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน Active Learning 

  1.2) แผนงานและโครงการสรางความรวมมือกับสํานักวิชาในการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนอัจฉริยะและสงเสริมการเรียนการสอนออนไลน (Online Courses) ไดแก โครงการ Walailak Virtual 
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University เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลนระยะท่ี 1 โครงการ Smart Learning & Classroom รวมกับท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจัดการเรียนการสอนและบริหารหองเรียนอัจฉริยะ โครงการความรวมมือใน
การพัฒนาบทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  1.3) แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางกายภาพและและกระบวนการบริหาร
จัดการใหเปนพื้นท่ีการเรียนรูท่ีพร่ังพรอมและปลอดภัยสําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู (Learning Space)  

  1.4) แผนงานและโครงการดานการสงเสริมการใชสารสนเทศ โดยจัดตั้งคณะทํางานสงเสริม
การใชสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อฝกอบรมและพัฒนาทักษะการสืบคนสารสนเทศ และการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรวมกับคณาจารยในรายวิชาตาง ๆ (ท้ังระดับหลักสูตร ระดับกลุม และระดับ
บุคคล)  
  2) ดําเนินการภายใตแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูบนพื้นฐานการใหบริการ
หองสมุดและส่ือการศึกษาแกอาจารยและนักศึกษา ดังนี้ 

  2.1) ดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการเพื่อใหบริการในหองสมุด  
  - มีการจัดซื้อหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน ซึ่งไดผานการ

เสนอแนะหรือใหความเห็นชอบจากสํานักวิชานั้น ๆ ทุกคร้ังกอนสงมาท่ีศูนยบรรณสารฯ  
  - หากเปนทรัพยากรสารสนเทศประกอบการวิจัย กอนจะจัดหาฐานขอมูลหรือเคร่ืองมือการ

สนับสนุนการวิจัยใหม ๆ จะแจงเวียนหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อขอความเห็นชอบ/ผูจัดหาพิจารณา
วาเห็นควรจะดําเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

  - หากหองสมุดพิจารณาวาทรัพยากรสารสนเทศใดสนับสนุนและเปนประโยชนกับการเรียน
การสอน การวิจัยและภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังชวยในการเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาหรือ
ผูใชบริการ จะจัดหาตามความเหมาะสม โดยในป 2562 มีผลการดําเนินงานดังนี้ มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศระหวางเดือนสิงหาคม 2562-มิถุนายน 2563 แยกเปนหนังสือ จํานวน 353 เลม/501 เลม 
วารสารฉบับพิมพ 8 ชี่อเร่ือง และฐานขอมูลออนไลน 9 ฐานขอมูล ในปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยมีเพียงพอตอการใชงาน แยกเปนประเภท หนังสือ เอกสาร จุลสาร งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ จํานวน 207,924 เลม วารสารฉบับพิมพ จํานวน 260 ชื่อเร่ือง และสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ประเภท หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 9,487 ชื่อเร่ือง ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
วารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธออนไลน จํานวน 27 ฐานขอมูล  

  2.2) ดานส่ือการสอน ไดจัดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ อาทิ  
    - การออกแบบอุปกรณชวยสอนในหองเรียนใหเปนรูปแบบ Smart Classroom รองรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลนและในแบบ Active Learning  
   - มีระบบสนับสนุนการเรียน คือระบบ e-Lecture บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติใน
หองเรียนนักศึกษาสามารถเขาชมรายวิชาท่ีบันทึกยอนหลังได  
   - ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับสํานักวิชาในรูปแบบตาง ๆ เชน การใหบริการ
ควบคุมหองเรียน ถายวีดิทัศนการเรียนการสอน การจัดทําบทเรียนออนไลน ใหคําแนะนําทางดานการผลิตส่ือ และ
การใชอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ  
   - จัดหาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ มาใชในการใหบริการส่ือการศึกษาดวย เชน 
โครงการจัดซื้อ software เพื่อการผลิตส่ือการศึกษาท่ีถูกลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพรในรูปแบบดิจิทัล โครงการ
จัดซื้อ font ท่ีถูกลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพรในรูปแบบดิจิทัล 
   - รวมมือกับเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบนเก่ียวกับการผลิตส่ือการเรียนการสอน
ออนไลนในโครงการผลิตรายวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนระบบ Thai MOOC จํานวน 7 รายวิชา 
  3) ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับทรัพยากรทางวิชาการเพื่อการจัดซื้อ การเปน
สมาชิก ฐานขอมูลออนไลน และวารสารตางๆ โดยคิดจากสัดสวนของอาจารยและนักศึกษา ในป 2562 มี
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จํานวนอาจารย 523 คน ดังนั้นสัดสวนจํานวนหนังสือ/ตําราตออาจารยประจํา เทากับอาจารย 1 คนตอหนังสือ 
397 เลม และสัดสวนของจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษา 15 เลมตอ 1 คน ในปการศึกษา 2562 มีจํานวน
นักศึกษา 9,095 คน ดังนั้นสัดสวนจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรี เทากับนักศึกษา 1 คนตอ
หนังสือ 23 เลม และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 338 คน ดังนั้นสัดสวนจํานวนหนังสือตอจํานวน
นักศึกษาเทากับ 1 คนตอ 1,615 เลม 
  4) ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตอการเขาถึงและเขาใชบริการพื้นท่ีการ
เรียนรู ไมวาจะเปนการเดินทางมาหองสมุดท่ีสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยใชบริการรถไฟฟาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีใหบริการตั้งแตเวลา 08.00-21.00 น. และใหบริการตลอดทุกวันทําการและวันเสาร-อาทิตย 
สําหรับกําหนดเวลาเปดหองสมุดในชวงเปดภาคการศึกษา วันจันทร-วันศุกร เปดทําการต้ังแตเวลา 08.30 - 
21.00 น. และวันเสาร-อาทิตยเปดตั้งแตเวลา 10.00 – 18.00 น. และในชวงกอนสอบ และระหวางสอบปลาย
ภาคจะขยายเวลาถึง 24.00 น. ในดานสถานท่ีตั้งของหองสมุด ผูใชมีความสะดวกในการเขาถึงเนื่องจากตั้งอยู
ในเขตการศึกษาชั้นใน และตั้งอยูใกลกับกลุมอาคารเรียนรวม 1,3,5 และ 7 ซึ่งนักศึกษามีความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการเดินทางมาใชบริการ 

- การอํานวยความสะดวกใหอาจารย นักศึกษา หรือนักวิจัยในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยาง
สะดวก  รวดเร็วนั้น สามารถดําเนินการไดหลายชองทาง ดังนี้ 

- ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ จะจัดเก็บและใหบริการในรูปแบบของรายการบรรณานุกรมใน
ฐานขอมูล ผูใชบริการสืบคนไดจากชองทางเว็บไซต http://clm.wu.ac.th/ 

- หากตองการอานตัวเลม สามารถเดินทางมายังหองสมุด ซึ่งเปดบริการในเวลาท่ีมีการเรียนการสอน
ท่ีกําหนด ตามประกาศแจงและมีท่ีนั่งอํานวยความสะดวกในการใชบริการ หรือใชบริการจัดสงตัวเลมได 

- หากตองการยืมตัวเลม ติดตอเคานเตอรบริการ โทร.3344 หรือดําเนินการผานออนไลนจากหนา
เว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ http://clm.wu.ac.th/  

- หากเปนสารสนเทศออนไลน สืบคนไดจากหนาเว็บไซต clm.wu.ac.th ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ไม
จํากัดสถานท่ีและเวลา เขาถึงและดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มไดทันทีหากฐานขอมูลมีใหบริการ มีการเขาถึง
แหลงสารสนเทศออนไลน จํานวน 259,458 คร้ัง  

- หากเอกสารฉบับเต็มไมมี ผูใชสามารถขอใชบริการติดตามตัวเลมฉบับเต็มไดจากบรรณารักษ
ใหบริการ มีจํานวนใหบริการ 179 รายการ 
  5) นอกจากความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหองสมุดมีการบริการแลว หองสมุดยัง
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยท่ีหลากหลาย และครอบคลุมอีกมากมาย 
เชน บริการแนะนําหนังสือใหม บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการอบรมการสืบคนสารสนเทศข้ัน
พื้นฐานและข้ันสูง บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการคนควาสารสนเทศสําหรับผูใช บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา บริการสงเสริมการอาน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการพื้นท่ีนั่งอาน บริการหองคนควา
เฉพาะกลุม บริการหองประชุม บริการสําหรับนักศึกษาตางชาติ บริการอบรมหลักสูตรสนับสนุนการใช
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน บริการพื้นท่ีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ บริการยืมคืนและรับสงหนังสือ
ทางไปรษณีย เปนตน  
  6) ในดานการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษาไดกําหนด
กิจกรรมรายปเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู ซึ่งบางกิจกรรมไดจัดรวมกับหลักสูตรของสํานักวิชาตาง ๆ 
รวม 16 กิจกรรม ไดแก 1) โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานสารสนเทศ เสวนา 
นักอานพบนักเขียน: You Tuber ทําไมถึงฮิตติดดาว วิว - ชนัญญา เตชจักรเสมา 2) โครงการสัมมนาดาน
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3) โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 4) โครงการสูมหาลัยสี
เขียวกับการจัดการขยะ 5) โครงการ Language and Culture Through Reading 6) โครงการศึกษาความ
ตองการของผูใชบริการเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดโดยวิธี Focus Group 7) โครงการพัฒนาหองสมุดใหเปน
หองสมุดมีชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล 8) กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-
Book)  ดวยโปรแกรม Adobe Digital Editions (สํานักวิชาศิลปศาสตร) 9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาส่ือสาระออนไลนดวย Infographic อยางสรางสรรค คร้ังท่ี 1 10) กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

126 | รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)  ดวยโปรแกรม Adobe Digital Editions (สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร) 11) กิจกรรม My Words-My World  12) กิจกรรมเพิ่มพลังอานชวงสอบปลายภาค 2/2562 13) 
กิจกรรม CLM WU Blind Date with a Book @ Valentine’s Day รักใครใหสงตอ 14) กิจกรรมเสวนาผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเชิงพื้นท่ี 15) กิจกรรมอบรมงายแคปลายนิ้วตัดตอสรางวีดีโอดวย Application 
KineMaster 16) กิจกรรมอบรมการออกแบบส่ือกราฟกใหสวยดวย โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 3,803 คน 
  7) ศูนยบรรณสารฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการในหลายลักษณะ 
หากจะมองในดานของการประเมินความคุมคาการใชงานของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซื้อเขามาในหองสมุด ได
มีการประเมินความคุมคาการใชงานทรัพยากรสารสนเทศท้ังหนังสือ วารสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
โดยวิธีการดังนี้ 

  7.1) การศึกษาการใชงานจากจํานวนการยืม การจองของหนังสือหรือวารสารฉบับพิมพ  
และจํานวนการเขาใชงานท้ังการคนหา และการดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มจากฐานขอมูลออนไลน เพื่อนํามา
พิจารณาการจัดหา หรือบอกรับสารสนเทศสนเทศนั้นใหสอดคลองและคุมคากับงบประมาณในการจัดหา โดย
เปรียบเทียบราคาการจัดซื้อกับจํานวนการเขาใชงานแตละฐานขอมูล  

  7.2) การสงเสริมการใชงานทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน โดยการจัดอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการ
รายการอางอิงและบรรณานุกรม การตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ  

  7.3) การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใหม และการนําเสนอสารสนเทศท่ีทันสมัยผาน
ชองทางเว็บไซต โซเซียมีเดียของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจทุกคร้ังในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การอบรม การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะตางๆ โดยใช “แบบประเมินความพึงพอใจ” เพื่อ
นําผลประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และพัฒนาการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
บรรณสารฯ ใหตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุด และผลการประเมินนี้ไดนํามาหารือในการประชุมและ
สัมมนาประจําปของหนวยงาน สําหรับในสวนของการดําเนินการสํานักงานสีเขียว ศูนยบรรณสารฯ ไดเขารับ
การประเมินตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียวในเดือนมิถุนายน 2562  ซึ่งมีกรอบการดําเนินงาน 6 ดาน ไดรับ
การประเมินในระดับ G เงิน ดวยคะแนนประเมิน 80 คะแนน ซึ่งหลังจากประเมินแลว ศูนยบรรณสารฯ ไดนํา
ขอสังเกตจากคณะกรรมการ และผลการประเมินมาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อทําแผนการปรับปรุงใน
จุดบกพรองเพื่อเขารับการตรวจประเมินอีกคร้ังในป 2564 ดานส่ือการศึกษาไดจัดหาอุปกรณในหองเรียน 
Smart Classroom สามารถใชงานดานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการบันทึกการเรียน
การสอนการสอนของระบบ e-Lecture มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนขนาดเล็ก
แทน สงผลใหการบันทึกโดยระบบดังกลาวลดลง สําหรับการจัดทําบทเรียนออนไลนนั้น มีรายวิชาท่ีบันทึกใน
สตูดิโอเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนท่ีเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนมาก
ข้ึน การใชอุปกรณอีกท้ังการจัดทําบทเรียนในระบบ Thai MOOC  ไดดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
 ศูนยบรรณสารฯ มีระบบการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณใหกับกิจกรรมตางๆ ในป 2563-2564 ไมวาจะเปนการนําเขาหารือในท่ีประชุมผูบริหาร
ภายในหนวยงาน เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทิศ
ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในสวนของหองเรียน Smart 
Classroom มีการปรับปรุงระบบการบันทึกการสอนโดยใช การดบันทึกหนาจอแทนระบบเกาซึ่งเปนครุภัณฑ 
Hardware ซึ่งการบันทึกรูปแบบใหมนี้จะมีความสะดวกมากกวา สําหรับการเรียนการสอนออนไลนศูนยบรรณ
สาร ฯ ไดจัดทําคําของบประมาณสําหรับปรับปรุงหองสตูดิโอเพื่อใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสําหรับ
รองรับการบันทึกวีดิทัศนการเรียนการสอนและการทําบทเรียนในระบบ ThaiMOOC ซึ่งจะมีปริมาณการขอใช
บริการเพิ่มมากข้ึนตามรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนท่ีเหมาะสมกับการเรียนในปจจุบัน 

ผลการดําเนินในป 2562 ศูนยบรรณสารฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกดาน ท้ังดานหองสมุด 
หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ ดานสนับสนุนการ
เรียนการสอนและผลิตส่ือการศึกษา ดานอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียน และดานสงเสริมและสนับสนุน
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การเรียนรูใหกับผูใชบริการ (ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.62 
หรือ รอยละ 92.4)  
        จากผลการประเมินขางตน ศูนยบรรณสารฯ ไดนํามาจัดทําแผนงานเพื่อบํารุงรักษา ประเมิน และ
ปรับปรุงทรัพยากรดานวิชาการ เชน ทรัพยากรภายในหองสมุด ส่ือการเรียนการสอน ฐานขอมูลออนไลน เปน
ตน เพื่อตอบสนองความตองการและสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน (1) แผนงานและโครงการดานพัฒนาส่ือการศึกษา โดยไดนําเสนอพัฒนาหองเรียน
อัจฉริยะระยะท่ี 2 ในป 2563-2564 Smart Classroom โดยการจัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนใน
หองเรียนท่ีทันสมัย รวมท้ังจัดทําแผนการอบรมการใชอุปกรณตาง ๆ ดําเนินการจัดทําบทเรียนออนไลนใน
รูปแบบตาง ๆ เชน บทเรียน Thai MOOC การศึกษาแบบเปดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดทําคลิปการ
เรียนการสอนใหอาจารยนําไปเผยแพร โดยการถายทําในสตูดิโอ และใชเคร่ืองมือการบันทึกการสอนดวย
ตนเองโดยใชอุปกรณ Swivl รวมท้ังจัดเตรียมหองสําหรับการสอนออนไลน (2) แผนงานและโครงการเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย และนักศึกษาไดใชนวัตกรรม ฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ไดแก แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสวนยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตรพัฒนาบริหารจัดการองคกรอัจฉริยะ (Smart Organization) 
และยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Learning & Classroom) เปนตน 
    นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารฯ ยังไดพัฒนาสภาพแวดลอมของหนวยงาน โดยนําแนวคิด 5ส หองสมุดสี
เขียว (Green Library) และสํานักงานสีเขียว (Green Office) มาเปนแนวทางเพื่อจัดระบบกลไกการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ทําใหป 2561-2562 ศูนยบรรณสารฯ ไดรับรางวัล ดังนี้  

(1) ผานการประเมินมาตรฐานหองสมุดสีเขียวและคารบอนฟุตพร้ินองคกร และไดรับการรับรอง 3 ป 
(2560-62) 

(2) ผานการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ป 2561 ระดับดีมาก และป 2562 ระดับดีเดน 
(3) ได รับรางวัล หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยางนาชื่นชมฯ ของ

มหาวิทยาลัยลักษณ 
(4) ผานการรับรองการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมาก 

ประจําป 2562  
(5) รางวัล 5s Model Award 2019 ระดับประเทศ (7 พฤศจิกายน 2562) 
จากผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหศูนยบรรณสารฯ ไดรับการยอมรับในฐาะนะท่ีเปน “ตนแบบแหลง

เรียนรูดานการจัดการส่ิงแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน” โดยมีหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูมาอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน รวมแลกเปล่ียนเรียนรูในฐานะ
หนวยงานตนแบบ ในวันกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” และเปนฐานการแลกเปล่ียนเรียนรูสีเขียว
สําหรับนักเรียน ชั้น ม.6 และ ม.1 จํานวน 550 คน จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 2 คร้ัง (ใน
วันท่ี 5 และ 27 ส.ค.62)  

ศูนยบรรณสารฯ ยังไดสรุปบทเรียนและผลงานนําเสนอวิชาการโดยวาจา ในหัวขอ CLM5S PLUS 
Model : รูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีการเรียนรูสีเขียว (CLM5S PLUS Model for Developing Green Learning 
Space) ในงานสัมมนาทางวิชาการ PULINET 2020 จัดโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วันท่ี 8-9 
มกราคม 2563 และในป 2563 ไดเขารวมสัมมนาทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 
7 ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักหอสมุด ม.ขอนแกน ในหัวขอ “KKU 
Maker green festival 2020” โดยไดเขารวมนําเสนอผลงานในนามของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษาใน
หัวขอ “บนเสนทางสีเขียวเพื่อการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม : ผลงานและประสบการณ” 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ วารสารฉบับพิมพ และฐานขอมูลออนไลนทีจ่ัดหาระหวางเดือนสิงหาคม 2562- 
กรกฎาคม 2563 
  2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคอลเลคช่ัน  
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  3. จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  4. สถิติการเขาใชงานฐานขอมูลออนไลน ที่บอกรับโดย UNINET  
  5. สถิติการเขาใชงานฐานขอมูลออนไลน ที่บอกรับโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  6. จํานวนการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ ที่ผลิตโดยศูนยบรรณสารฯ  ระหวาง 1 สิงหาคม 2562- 30 
กรกฎาคม 2563 
  7. ประกาศฯ เปดใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  8. สถิติการเขาใชงานฐานขอมูลออนไลน ที่บอกรับโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  9. ขอมูลบุคลากร (18 พฤษภาคม 2563)  
  10. สรุปจํานวนนักศึกษา (5 มิถุนายน 2563) 

11. เว็บไซตศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา http://clm.wu.ac.th/ 
12. เว็บไซตฝกอบรม https://clmkm.wu.ac.th/training/ 

  13. เว็บไซตเน้ือหาชวนอาน 
  14. facebook : Walailak University Library 
  15. facebook : ชวนอาน 
  16. สรุปผลการใหบริการโปรแกรม Endnote และ Turnitin ระหวางเดือนสิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563 

17. สถิติการใหบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย เดือนสิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563 
  18. สถิติการใหบริการผูใชดานทรัพยากรสารสนเทศและชวยการคนควา ระหวางเดือนสิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563 
  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ระบบแจงซอมออนไลน ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล e-Services http://eservices.wu.ac.th/ 

 

(5) มีระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และปรับปรุงสภาพแวดลอม สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และคํานึงถึงประชาชนท่ีมีความตองการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยสวนอาคารและสถานท่ี โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว และสวนบริการ
กลาง มีระบบและกลไกในการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และปรับปรุงสภาพแวดลอม สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และคํานึงถึงประชาชนท่ีมีความตองการพิเศษ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงสภาพแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย ดําเนินงานโดยสวนอาคารและ
สถานท่ี ไดมีการวางแผนและบํารุงรักษา หองเรียน อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเรียนการสอนใหสามารถใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 
ใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา โดยมีแผนการทํางานและแผนการ
บํารุงรักษา มีระบบการแจงซอมออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการแจงซอมดานระบบไฟฟา 
ดานระบบประปา และดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับการรองขอจากผูใชบริการ ซึ่งรองรับการใชงานใน
ชวงเวลาปกติ สวนนอกเวลาทําการและวันหยุดจะจัดใหมีเวรฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงานและรองรับภารกิจตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยผูใชงานสามารถติดตามความคืบหนาในการแจงซอมจากในระบบการแจงซอมออนไลน 
และประสานงานกับศูนยรับแจงซอม และเม่ือกระบวนการซอมแลวเสร็จ ผูแจงซอมสามารถประเมินผลการแจง
ซอมทุกคร้ัง โดยทางหนวยงานจะสรุปผลการประเมินการแจงซอมเพื่อรายงานผูบังคับบัญชาทราบ มีการ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการนตามไตรมาส และไดนําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ในสวนของการดูแลและซอมบํารุงรักษาตามแผนงานนั้น สวนอาคารสถานท่ีไดมี
แผนการจางเหมาบริการและบํารุงรักษางานตาง ๆ จํานวน 7 งาน ไดแก งานจางเหมาบริการซอมแซมและ
บํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง เพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ปฏิบัติงานซอมแซมแกไข สําหรับอุปกรณท่ีชํารุดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและพรอมใชงานอยู
ตลอดเวลา ซึ่งจะมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาทุก ๆ 250 ชั่วโมง และหรือทุก ๆ 6 เดือน งานจางเหมา
บํารุงรักษาระบบปมสูบน้ํา เพื่อใหระบบปมสูบน้ําและระบบควบคุมท้ังหมด สามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ
และพรอมใชงานตลอดเวลา ซึ่งมีการดําเนินการบํารุงรักษาทุก ๆ 4 เดือน งานจางเหมาบริการบํารุงรักษา
ซอมแซม UNIT SUBSTATION งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ Fire Alarm งานจางเหมาบริการ
บํารุงรักษาตูเมนแบบควบคุมการจายกระแสไฟฟา งานจางเหมาบริการรักษาระบบสายสงแรงสูง งานจางเหมา
บริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิง งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น และงานจาง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก โดยไดมีการวางแผนการซอมบํารุงรักษาการใชงานใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน
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ตลอดเวลา เพื่อรองรับการสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการใชงานตาง ๆ และจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการควบคุมดูแลงานจางเหมาโดยคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การปรับปรุงสภาพแวดลอมสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาและพนักงาน 
ดําเนินงานโดยสวนอาคารและสถานท่ี ไดมีระบบ Fire Alarm ซึ่งเปนระบบการเตือนสัญญาณไฟไหม โดยมี
การติดตั้งภายในอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โซนโรงพยาบาลศูนยการแพทย อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 3 โซนปฏิบัติการสัตวน้ํา และอาคารหอพักนักศึกษา ซึ่งสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
การบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง มีการติดต้ังระบบถังดับเพลิงภายในอาคารทุกอาคาร โดยยึดตามกฏหมายความ
ปลอดภัยภายในอาคารซึ่งในการติดต้ังถังดับเพลิงแตละแบบไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชงานของ
อาคารนั้น ๆ เชน อาคารเรียน อาคารสํานักงานและอาคารท่ัวไปใชถังดับเพลิงชนิดเคมีแหงในการติดต้ัง สวน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีการติดต้ังถังดับเพลิงชนิด Co2 บรรจุถังสีแดง และอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
โซนโรงพยาบาลศูนยการแพทย ใชถังดับเพลิงชนิด Clean Agent หรือถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุดวย
สารดับเพลิงชนิด NON CFC CO2 บรรจุถังสีเขียว ซึ่งเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากสถานท่ีดังกลาวตอง
รักษาความสะอาดของอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีปราศจากฝุนละอองซึ่งเนนความสะอาดเปนพิเศษ และ
ตรวจสอบความพรอมของถังดับเพลิงทุก ๆ 1 เดือน โดยมีแผนการซอมบํารุงรักษาและรวมอบรมเตรียมพรอม
การใชงานของพนักงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังนี้ ในสวน
ของกอสรางอาคารตางๆ ไดมีการออกแบบโครงสรางของอาคารเพื่อรองรับการใชงานใหมีความปลอดภัยสูงสุด
ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท) สวนในดานการอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพื้นฐาน ไดมีการออกแบบอาคารและสถานท่ีสําหรับรองรับการใชงานของคนพิการ เชน 
อาคารศูนยการแพทย อาคารเรียนรวม 6 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ไดออกแบบใหมีทางลาด ลิฟทและ
หองน้ํา สําหรับคนพิการ สวนอาคารหอพักนักศึกษาใหม หอพักลักษณานิเวศ 16, 17, 18 อาคารวิชาการ 7 
และอาคารวิชาการ 8 ไดจัดทําทางลาดและหองน้ําเพื่อรองรับผูพิการดังกลาว 
        3) การปรับปรุงสภาพแวดลอมและการเปนตนแบบในการพัฒนาควบคูกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหกับชุมชนและสังคมในวงกวาง ดําเนินการโดยโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร
การเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศอยางชัดเจน ซึ่งมีการ
ประเมินโดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณได
เขารวมประเมินในป 2017 เปนปแรก ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม UI Green Metric World 
University Ranking ไดกําหนดเกณฑการประเมิน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการวางระบบโครงสรางพื้นฐาน 
ดานการจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดานการจัดการของเสีย ดานการจัดการน้ํา ดานการ
คมนาคมขนสง และดานการศึกษา นอกจากการเขารับการประเมินโดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric 
World University Ranking แลว โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดําเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีสําคัญในปท่ีผานมา เชน โครงการจางเหมาบริการรถไฟฟา สําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและประชาชนท่ีมาติดตอภายในมหาวิทยาลัยฯ ทําใหมีความปลอดภัยและ
สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรท่ีใชบริการ มีระบบติดตามรถไฟฟา E-
bus โดยผูใชบริการสามารถติดตามรถไฟฟาขณะวิ่งใหบริการเพื่อวางแผนการเดินทางได และในปงบประมาณ 
2563  ไดดําเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใหผู รับจางมาดําเนินการ และ
มหาวิทยาลัยผอนจายจากผลประหยัดท่ีไดเปนรายเดือน ซึ่งไดทําการปรับเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนหลอด LED 
100% ภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมท้ังโคมไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งไดดําเนินการ
แลวเสร็จและไดปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศ ระยะท่ี 1 เปนการเปล่ียนระบบปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงาน
มากกวา 10 ป ท่ีเปนระบบเส่ือมประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอการใชปริมาณพลังงานอยางมาก โดยอยูระหวางการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะแลวเสร็จในส้ินปงบประมาณ 2563 (กันยายน 2563) และมีแผนการปรับเปล่ียนระบบปรับ
อากาศ ระยะท่ี 2 ในปงบประมาณ 2564 ท้ังนี้ การดําเนินการดานพลังงานเปนนโยบายสําคัญของอธิการบดี 
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาลง ซึ่งจากการดําเนินโครงการดังกลาวสามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟาลงไดกวา 60% อีกท้ังยังมีโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา Solar 
rooftop เพื่อใชในมหาวิทยาลัยและศูนยการแพทยฯ มีกําลังการผลิต 2,000 kWp ซึ่งจะเร่ิมดําเนินงานใน
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ปงบประมาณ 2564 โครงการดังกลาวเปนโครงการดานพลังงานทางเลือกท่ีสะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูรับจางเปนผูดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาจาก
แผง โซลารเซลลและขายกระแสไฟฟาในราคาท่ีตํ่ากวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมนอยกวา 30% 
นอกจากนี้ ยังมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการการใชไฟฟา เชน ระบบควบคุมการเปดปดไฟ
ถนนและระบบควบคุมการเปดปดระบบปรับอากาศในหองเรียนโดยใชระบบอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) บน
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจะทําการเปดปดไฟถนนใหเปนเวลา สามารถควบคุมผาน Smart 
Phone ได สามารถควบคุมการเปดปดไฟถนนได โดยใชเทาท่ีจําเปนสามารถประหยัดพลังงานได เปนตน   
   4) การจัดการของเสียและขยะตาง ๆ ท้ังจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ดําเนินการโดย
โครงการบริหารจัดการของเสียฯ ดังนี้ 
   (1) การจัดการขยะท่ัวไป ปริมาณ 1,000 ตัน/ ป โดยคัดแยกขยะเปน 3 ประเภท ไดแก 
ขยะท่ีเผาได ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย และไดจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลจากหนวยงานตาง 
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซื้อจากนักศึกษา บุคลากร พรอมท้ังซากครุภัณฑ ท่ีหมดสภาพการใชงานจากสวนพัสดุ 
เพื่อฝกใหนักศึกษา บุคลากร ใหความสําคัญตอการคัดแยกขยะ โครงการฯ ยังไดใชประโยชนจากการคัดแยก
ขยะอินทรียเพื่อเปนอาหารสัตว ทําใหการจัดการขยะท่ัวไป มีการใชประโชยนจากของเสียมากท่ีสุด 
   (2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จากหองปฏิบัติการ รพ.ศูนยการแพทย รพ.สัตวเล็ก รพ.สัตว
ใหญ ท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหนวยงานภายนอกภายใต MOU ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี รพ.ประจําอําเภอ 14 แหง คลีนิค 98 แหง สามารถทําลายขยะติดเชื้อรวม 75 ตัน
ตอป  
   (3) การจัดการน้ําเสียของมหาวิทยาลัย มีปริมาณน้ําเสียปละ 360,000 คิว/ป โดยได
ดําเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติเปนน้ําผิดดินตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ และยังใชประโยชนจากน้ําเสีย 
โดยนําไปเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนจากของเสียตามขอกําหนดของ UI Green Matrix  
     5) การนําระบบ 5ส มาประยุกตใชในการบริหารจัดการของทุกหนวยงาน ดําเนินการโดย
คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข เพื่อใหเกิด
เปนวัฒนธรรมองคกรใหเปนวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ผานการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมจากทุกคน
อยางตอเนื่อง ในการท่ีจะสรางสภาพแวดลอมการทํางาน และการใชชีวิตท่ีเปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และ
มีส่ิงแวดลอมท่ีดี ภายใตมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผานกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปลาในการ
ใชทรัพยากร สูการจัดระเบียบเพื่อความ สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานและการ
เรียนรูโดยการทําความ สะอาดเพื่อตรวจสอบคนหาส่ิงผิดปกติและบํารุงรักษาปองกัน อันจะนําไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใตความสุขของการทํางานและการใชชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีดี ในปงบประมาณ 
2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดดําเนินงานดาน 5ส เขาสูปท่ี 4 และไดยกระดับการดําเนินงานโดยมีการนํา
เร่ืองมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มาผนวกรวมกับการดําเนินงาน 5ส โดยพัฒนาเปน “5ส 
Green” พรอมท้ังไดมีการพัฒนามาตรฐาน 5ส ข้ึนมาใหมโดยนําตัวชี้วัดดาน ยูไอ กรีน เมตริก (UI Green 
Metric) มาบูรณาการเปนหนึ่งในมาตรฐาน 5ส ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อท่ีวาหากสรางเร่ืองมาตรฐาน 5ส 
ใหกลายเปนวัฒนธรรมองคกรแลว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะเปนสถานท่ีทํางานท่ีความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังนี้ จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหใน
ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล Certificate 5S Model Award 2019 ซึ่งเปนรางวัลพื้นท่ี 5ส 
ดีเดนระดับประเทศจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โดยมีหนวยงานภายใตสังกัดของมหาวิทยาลัย 
คือ ศูนยบรรรณสารและส่ือการศึกษา และศูนยบริการการศึกษา เปนตัวแทนหนวยงานของมหาวิทยาเขารวม
ประกวดและไดรับรางวัลดังกลาว 
     6) ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ยานพาหนะและจางเหมาบริการ
ยานพาหนะ และงานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ ดําเนินการโดยสวนบริการกลาง 
โดยมีการปรับปรุงส่ิงแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการวางแผนงานและดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่อความปลอดภัยของ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอาคารตางๆ และจัดตั้ง
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ปอมจุดตรวจรายรอบมหาวิทยาลัย จากเดิม 6 จุด เพิ่มเติมในปงบประมาณ 2563 อีก 2 จุด รวมท้ังส้ิน 8 
จุด ไดแก จุดปอมวลัยคม จุดตรวจวลัยนิวาส จุดตรวจชุมชน จุดตรวจตุมปง จุดตรวจโคกเหล็ก จุดตรวจคลอง
เกียบ จุดตรวจโรงพยาบาลศูนยการแพทย และจุดตรวจวลัยนิวาส2 และยังไดจัดใหมีระบบกลองวงจรปด 
CCTV เพื่อตรวจสอบ สอดสอง ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 
    (2) งานรักษาความสะอาดและบริการท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซื้อกระดาษชําระท่ีมี
เคร่ืองหมายฉลากสินคาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในปงบประมาณ 2563 ทุกอาคารท่ีมีการใหบริการ 

  (3) งานยานพาหนะและจางเหมาบริการยานพาหนะ ดําเนินการจัดซื้อรถมอเตอรไซคไฟฟา
จํานวน 5 คัน และทําสัญญาจางเหมาบริการยานพาหนะเลือกรถเกงไฟฟาจํานวน 5 คัน เพื่อลดมลพิษและลด
ภาวะโลกรอนในอากาศ และใหมีความทันสมัยตอการใหบริการในยุคปจจุบัน 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  สวนอาคารและสถานที ่
  1. ระบบการแจงซอมออนไลนและแบบประเมินการแจงซอม 
         - โปรแกรมการแจงซอมออนไลน 
         - แบบประเมินการแจงซอม ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 
  2. ใบขอซ้ือ/ขอจาง งานจางเหมาบริการตาง ๆ 
  3. รายงานผลการจดัซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
  4. แผนการซอมบํารุงรักษาของงานจางเหมาบริการ 
  โครงการมหาวิทยาลัยสีเขยีว 
  1. TOR โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 
  2. สัญญาจางเหมาบริการรถขนสงภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา 
  3. สัญญาโครงการเปล่ียนหลอด LED 
  4. สัญญาโครงการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศ 
  การดําเนินงาน 5ส ของมหาวิทยาลัย 

- หนังสือแจงผลการไดรับรางวัล Certificate 5S Model Award 2019 
 

U6.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

(1) มีการกําหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ท้ังในเชิงโครงสรางการบริหาร บทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเชิง กลยุทธ และการประกันคุณภาพของ
องคกร 
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) เพื่อ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร ครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตร สํานักวิชา และ
มหาวิทยาลัย โดยในระดับหลักสูตรมุงตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน สวนในระดับสํานักวิชาและมหาวิทยาลัยเปนการมุงตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก ท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีจัดทําและพัฒนาข้ึนเปนไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 
ซึ่งมีมติใหจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนําไปใช
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตงแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป  
         ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ไดจัดทําและพัฒนาข้ึนมีชื่อวา 
“Walailak University Quality Assurance” หรือ “ระบบ WUQA” ซึ่งพัฒนามาจากพื้นฐานของกรอบแนวคิด
ของเกณฑ AUN-QA ท่ีสามารถนํามาใชดําเนินการประกันคุณภาพท้ังในระดับสํานักวิชา/มหาวิทยาลัย และ
ระดับหลักสูตร โดยในระดับสํานักวิชา/มหาวิทยาลัยชื่อวา “Walailak University Quality Assurance at 
School/University Level” หรือ “ระบบ WUQA-S/U” สวนในระดับหลักสูตรชื่อวา “Walailak University 
Quality Assurance at Programme Level” หรือ “ระบบ WUQA-P”  
         โครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารเพื่อทําหนาท่ีขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในระดับ
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https://drive.google.com/file/d/1HRla2xhRyefdkVCMUbIlvkJ9ZRLOsnzc/view?usp=sharing
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มหาวิทยาลัย ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร โดยในระดับมหาวิทยาลัย มีการแตงต้ัง “คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีกําหนดแนวทาง วางระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบ คุณ ภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน คุณ ภาพ (Quality 
Assessment) พิจารณาตรวจสอบรายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สวนใน
ระดับสํานักวิชา มีการแตงตั้ง “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักวิชา” ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาใหสอดคลองกับนโยบายและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย พัฒนาผลการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ ของสํานักวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนากระบวนการสรางความเขาใจและจิตสํานึกรวมกันในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชา ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
และจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานอื่นๆและสําหรับในระดับหลักสูตร มี “อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร” ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีบริหารหลักสูตรและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  

1. คําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2562 
  3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

4. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา  
 

(2) มีแผนกลยุทธการประกันคุณภาพ (Strategics QA Plan) ท่ีมีความครอบคลุมยุทธศาสตร นโยบาย 
การมีสวนรวมและกิจกรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงไดรับการสงเสริมและฝกอบรมการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการประกันคุณภาพขององคกร 
        ระบบ WUQA เปนระบบท่ีตอบสนองตอแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) เพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนแผนท่ีไดรับการปรับปรุง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 
26 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีตัวชี้วัดผลลัพธในเกณฑเชิงผลลัพธท้ังในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย
ท่ีมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสอดคลองกับนโยบายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น ระบบ WUQA จึงเปนระบบการประกันคุณภาพท่ีสามารถขับเคล่ือนผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได นอกจากนี้ ระบบ WUQA ในระดับหลักสูตร หรือ WUQA-P 
ไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF 
(The UK Professional Standards Framework) ซึ่งเปนกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุน
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คณาจารยและจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดมาตรฐานระดับสากล  
         มหาวิทยาลัยไดมีการแนะนําระบบ WUQA และ AUN-QA ใหกับคณาจารยและบุคลากรในทุกสํานัก
วิชาและหลักสูตรไดรับทราบและเขาใจอยางท่ัวถึง รวมถึงมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมตางๆ ดังนี้ 
  1) การจัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based 
Education (OBE) จํานวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 19–20 ธันวาคม 2562 และรุนท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 
30-31 มกราคม 2563 
 2) โครงการ Road Show แนะนําระบบ WUQA ไปยังทุกสํานักวิชา ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2563 รวมจํานวน 18 คร้ัง  
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร” เม่ือวันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2563 
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https://drive.google.com/file/d/1zLyRXyebBmdTwt3ZR9o9camrbwzUxTlX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0Q4DbOWZFGjba44Jzz9ABA1k_1RsdBC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvD1PjMIt-bTAAEed1seQ99stkEhTb6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6Dm1LrPM_0Vh24MwusVeVofCyBCw1pT/view?usp=sharing


  4) การจัดอบรม “ผูประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ WUQA/AUN-QA” ท้ังในระดับหลักสูตร และ
ระดับสํานักวิชา/มหาวิทยาลัย ดําเนินการแลวเสร็จตามท่ีกําหนด จํานวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 4-6 
สิงหาคม 2563 และรุนท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2563 
  5) การจัดประชุมเตรียมความพรอมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชา 
ตามระบบ WUQA เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2563 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  1. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) เพื่อการขับเคล่ือนยทุธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 
  2. โครงการฝกอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
        2.1 โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)  
          2.2 โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA  
         2.3 โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA 

 

(3) มีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายเพ่ือวัดผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพขององคกร  
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อนํามาใชวัดผลการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเปนตัวชี้วัด
และคาเปาหมายท่ีสามารถขับเคล่ือนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได เปนไปตามท่ีระบุไว
ในแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  แผนปฏิบัติการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  
 

(4) มีแผนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการทบทวนขอ
คนพบและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีแผนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนในระดับประเทศท่ีกําหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยแผนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมี
ดังนี้ (1) แผนการประเมินคุณภาพภายในตามระบบ WUQA มีการกําหนดแผนและดําเนินการท้ังในระดับ
หลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในระดับหลักสูตรและ
ระดับสํานักวิชากําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกป สวนระดับ
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินภายในเดือนตุลาคม ซึ่งตอเนื่องจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและ
สํานักวิชา และเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการประเมินคุณภาพภายในแลว หนวยรับประเมินท้ังในระดับหลักสูตร 
สํานักวิชา และมหาวิทยาลัยจะตองนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาใชประกอบการพิจารณา
ทบทวนเพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีกลไกกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะปละ 2 คร้ัง คือ รอบคร่ึงปการศึกษา และเม่ือส้ินสุดปการศึกษา และ (2) แผนการประเมิน
คุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนการประเมินท่ีกําหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

(5) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังการวิเคราะหขอมูลมีความเก่ียวของเชื่อมโยง 
ถูกตอง และพรอมใชงานทันตามความตองการ สามารถชวยตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีมีความถูกตอง 
เชื่อถือได และปลอดภัย  
  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่ อการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการแต งตั้ ง
คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละเกณฑหลัก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท้ังในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา 
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https://drive.google.com/file/d/1U9qgGabg1BtqKrZ7mcS37NvD8SW49SOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ym4C8nVBcaW4NTDdwqK_kh-nAmuZZ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpEAb_4p1EropFncTDvOstSRDmDBZI8t/view?usp=sharing
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https://dpl.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/planing3y.pdf
https://dpl.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/planing3y.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TGH3NhBGKuKztVHgJhJa15ztAjZcuRxK/view?usp=sharing


และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ สรุปรวบรวม
ขอมูลและเขียนรายงานผลการดําเนินงานในแตละเกณฑและตัวชี้วัด ตามระบบ WUQA รวมถึงกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ังนี้ ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรใหสํานักวิชาและหลักสูตรตางๆ เพื่อนําไปใชประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตอไป  
 รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
  ขอมูลตัวช้ีวัดปการศึกษา 2562 (ตามระบบ WUQA) 

 
(6) มีการวางแผนเพ่ือสงเสริมคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดเกณฑการเลือกขอมูล
สารสนเทศเพ่ือเปรียบเทียบ (Comparative) และเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับคูความรวมมือ
ตาง ๆ (Partners) เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ปการศึกษา 2562 เปนปแรกท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ 
WUQA ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนของการวางแผนกําหนดเกณฑในการเลือกขอมูลสารสนเทศเพื่อเปรียบเทียบกับ
คูความรวมมือ แตท้ังนี้ยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 
 

U6.4 ผลลัพธทางการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลลัพธทางการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดดังนี้ 
 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(1) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (WU2-4-8) 

ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) 
จํานวนท้ังหมด 630 คน (นับรวมจํานวนท่ีลาศึกษาตอ) โดยในจํานวนนี้เม่ือพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา 
พบวา มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 352.5 คน (รอยละ 55.95) เปนอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 272.5 คน (รอยละ 43.25) และเปนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 5 คน 
(รอยละ 12.69) โดยรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
  

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละ) ของอาจารย จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

1. วิทยาศาสตร 51 47 (92.16) 4(7.84) - 
2. วิศวกรรมศาสตรฯ 42 38 (90.48) 4 (9.52) - 
3. เทคโนโลยีการเกษตรฯ 18.5 18.5 (100) - - 
4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 21 2 (9.52) 19 (90.48) - 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 1 - 1 (100) - 
6. สหเวชศาสตร 77.5 48.5 (62.58) 29 (37.42) - 
7. สาธารณสุขศาสตร 46.5 28.5 (61.29) 18 (38.71) - 
8. พยาบาลศาสตร 50.5 16 (31.68) 34.5 (68.32) - 
9. เภสัชศาสตร 48 27 (56.25) 21 (43.75) - 
10. แพทยศาสตร 51 31 (60.78) 20 (39.22) - 
11. วิทยาลัยสัตวแพทยฯ 12.5 7 (56.00) 5.5 (44.00) - 
12. วิทยาลัยทันตแพทยฯ 12 7 (58.33) 5 (41.67) - 
13. สารสนเทศศาสตร 40 20 (50.00) 20 (5.00) - 
14. การจัดการ 46 25 (54.35) 21 (45.65) - 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละ) ของอาจารย จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

15. ศิลปศาสตร 31.5 10.5 (33.33) 21 (66.67) - 
16. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 22.5 9 (40.00) 12.5 (55.56) 1 (4.44) 
17. วิทยาลัยนานาชาติ 10 5.5 (55.00) 4.5 (45.00) - 
18. พหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 48.5 12 (24.74) 32.5 (67.01) 4 (8.25) 

ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 630 352.5(55.95) 272.5(43.25) 5(12.69) 
หมายเหตุ อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงตาม

พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การนับจํานวนอาจารยประจํา นับตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี (1) ระยะเวลาทํางาน 9 - 12 
เดือน คิดเปน 1 คน (2) ระยะเวลาทํางาน 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน และ (3) ระยะเวลาทํางาน นอยกวา 
6 เดือน จะไมนํามานับจํานวน 

 
(2) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (WU2-4-9) 

ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(ผศ. + รศ. + ศ.) รวมท้ังส้ินจํานวน 226.50 คน (รอยละ 35.95) โดยจําแนกเปนตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 
8 คน (รอยละ 1.27) ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 62.5 คน (รอยละ 9.92) และตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 156 คน (รอยละ 24.76) สวนตําแหนงอาจารย มีจํานวน 403 คน (รอยละ 64.05) 
โดยรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
  
 

สํานักวิชา/วทิยาลัย 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
จํานวน (รอยละ) ของอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
ศ. รศ. ผศ. อาจารย ศ.+รศ.+ผศ. 

1. วิทยาศาสตร 51 - 10 (19.61) 22 (43.14) 19.0 (37.25) 32 (62.75) 
2. วิศวกรรมศาสตรฯ 42 - 8 (19.05) 23 (54.76) 11.0 (26.19) 31 (73.81) 
3. เทคโนโลยีการเกษตรฯ 18.5 - 8 (43.24) 6 (32.43) 4.5 (24.32) 14 (75.68) 
4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 21 - 1 (4.76) 6 (28.57) 14.0 (66.67) 7 (33.33) 
5. บัณฑติวิทยาลัย 1 - - - 1 (100) -  
6. สหเวชศาสตร 77.5 - 9 (11.61) 19 (24.52) 49.5 (63.87) 28 (36.13) 
7. สาธารณสุขศาสตร 46.5 - 3.5 (7.53) 12 (25.81) 31 (66.67) 15.5 (33.33) 
8. พยาบาลศาสตร 50.5 - 3 (5.94) 8 (15.84) 39.5 (78.22) 11 (21.78) 
9. เภสัชศาสตร 48 - 3 (6.25) 7 (14.58) 38 (79.17) 10 (20.83) 
10. แพทยศาสตร 51 - 4 (7.84) 11 (21.57) 36 (70.59) 15 (29.41) 
11. วิทยาลัยสัตวแพทยฯ 12.5 1 (8.00) 1 (8.00) 2.5 (20.00) 8 (64.00) 4.5 (36.00) 
12. วิทยาลัยทันตแพทยฯ 12 4 (33.33) 1 (8.33) 1 (8.33) 6 (50.00) 6 (50.00) 
13. สารสนเทศศาสตร 40 - 2 (5.00) 10 (25.00) 28 (70.00) 12 (30.00) 
14. การจัดการ 46 - 3 (6.52) 14 (30.43) 29 (63.04) 17 (36.96) 
15. ศิลปศาสตร 31.5 - 2 (6.35) 3 (9.52) 26.5 (84.13) 5 (15.87) 
16. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 22.5 1 (4.44) 3 (13.33) 6 (26.67) 12.5 (55.56) 10 (44.44) 
17. วิทยาลัยนานาชาต ิ 10 1 (10.00) - 2 (20.00) 7 (70.00) 3 (30.00) 
18. พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 48.5 1 (10.00) 1 (2.06) 3.5 (7.22) 43 (88.66) 5.5 (11.34) 
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยั 630 8(1.27) 62.5(9.92) 156(24.76) 403(64.05) 226.5 (35.95) 
หมายเหตุ อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงตาม

พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การนับจํานวนอาจารยประจํา นับตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี (1) ระยะเวลาทํางาน 9 - 12 
เดือน คิดเปน 1 คน (2) ระยะเวลาทํางาน 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน และ (3) ระยะเวลาทํางาน นอยกวา 
6 เดือน จะไมนํามานับจํานวน 

 

(3) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงงานสูงข้ึน (WU2-4-10)  
  ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 727 คน โดยระหวางปงบประมาณมีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีตําแหนงงานสูงข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 50 คน (รอยละ 6.88) ประกอบดวย บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
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มีตําแหนงหัวหนางาน/หัวหนาฝาย จํานวน 49 คน และบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ซอมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ จํานวน 1 คน คือ นายเริงชัย สักดารักษ (ท่ีมา: สวน
ทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
 

(4) รอยละของอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF หรือ Pre-UKPSF ตอจํานวนอาจารยท้ังหมด (WU3-4-8)  
  ผลการดําเนินงาน: อาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF หรือ Pre-UKPSF พิจารณาจากอาจารยประจํา
และอาจารยสัญญาจางท่ีผานการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพของประเทศอั งกฤษ (The UK Professional Standards Framework หรือ UKPSF) แบบเต็ม
หลักสูตร หรือการฝกอบรม Pre-UKPSF โดยไมนับรวมอาจารยลาศึกษาตอ สําหรับปการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยท้ังหมด จํานวน 641 คน โดยในจํานวนท้ังหมดนี้ไดผานการอบรมท้ังส้ิน
จํานวน 641 คน คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา/วทิยาลัย จํานวนอาจารย
ทั้งหมด 

อาจารยที่ผานการอบรม UKPSF และ Pre-UKPSF 
จํานวน รอยละ 

1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ 12 12 100.00 
2. วิทยาลัยนานาชาต ิ 12 12 100.00 
3. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี 19 19 100.00 
4. ศูนยการแพทยมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 1 1 100.00 
5. สํานักวิชาการจัดการ 47 47 100.00 
6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 19 19 100.00 
7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 56 56 100.00 
8. สํานักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป 58 58 100.00 
9. สํานักวิชาแพทยศาสตร 35 35 100.00 
10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 45 45 100.00 
11. สํานักวิชารฐัศาสตรและนิตศิาสตร 21 21 100.00 
12. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 53 53 100.00 
13. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 45 45 100.00 
14. สํานักวิชาศิลปศาสตร 30 30 100.00 
15. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 18 18 100.00 
16. บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 100.00 
17. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 88 88 100.00 
18. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 46 46 100.00 
19. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 35 35 100.00 

รวมทั้งมหาวิทยาลยั 641 641 100.00 
(ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
 

(5) รอยละของอาจารยท่ีไดรับ Fellowship ตอจํานวนอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF ท้ังหมด (WU3-4-9) 
 ผลการดําเนินงาน: อาจารยท่ีไดรับ Fellowship พิจารณาจากอาจารยประจําท่ีผานการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพดานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัยอังกฤษ (The UK Professional 
Standards Framework, UKPSF) UKPSF แบบเต็มหลักสูตร รุนท่ี 1-3 จํานวน 178 คน และอาจารยท่ีเขา
รวมโครงการพิเศษฯ UKPSF จํานวน 50 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 228 คน โดยจํานวนดังกลาวนี้ไดขอยื่นการ
รับรอง Fellowship ไปยัง Advance HE และไดรับการประเมินผานเกณฑในระดับ Fellowship จํานวนท้ังส้ิน 
215 คน คิดเปนรอยละ 94.30 รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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สํานักวิชา/วทิยาลัย จํานวนอาจารย
ทั้งหมดที่ผานการ
อบรม UKPSF  

อาจารยที่ผานการอบรม UKPSF และไดรับ Fellowship 
จํานวน รอยละ 

1. วิทยาศาสตร 26 25 96.15 

2. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 24 23 95.83 

3. เทคโนโลยีการเกษตรฯ 10 9 90 

4. สถาปตยศาสตรและการออกแบบ 3 2 66.67 

5. สหเวชศาสตร 24 23 95.83 

6. สาธารณสุขศาสตร 12 12 100 

7. พยาบาลศาสตร 34 33 97.06 

8. แพทยศาสตร 12 11 91.67 

9. เภสัชศาสตร 16 16 100 

10. สารสนเทศศาสตร 16 14 87.50 

11. การจัดการ 16 15 93.75 

12. ศิลปศาสตร 7 6 85.71 

13. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 2 2 100 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี 1 1 100 

15. วิทยาลัยนานาชาต ิ 3 3 100 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 100 

17. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ 1 1 100 

18. สํานักวิชาพหุภาษาและการศกึษาทั่วไป 19 17 89.47 

19. สํานักผูบริหาร 1 1 100 

รวมทั้งมหาวิทยาลยั 228 215 94.30 
(ที่มา: ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 

 
ดานการบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ 
(6) รอยละของเงนิรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีเพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา (WU7-1-1)  
 ผลการดําเนินงาน: ไมประเมินในปนี้ (N/A) เนื่องจากไมสามารถดําเนินการใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากปท่ี
ผานมาได เนื่องจาก (1) มหาวิทยาลัยมีการคืนคาหนวยกิตใหนักศึกษา (2) รายไดจากการบริหารสินทรัพยไม
เปนไปตามเปาหมาย เชน การปดหอพักนักศึกษาจากการเรียนออนไลน (3) โรงพยาบาลมีผูเขารับบริการ
ลดลง และ (4) ดอกเบ้ียเงินฝากไมเปนไปตามแผน ท้ังนี้ ไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอขอ
อนุมัติแลวเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 [หมายเหตุ ในป 2563 มีรายไดท่ีไดรับ (ยกเวนเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
จํานวน 872.2802 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2562 ท่ีมีรายไดจํานวน 1,036.4255 ลานบาท พบวา มี
รายไดลดลงคิดเปนรอยละ 15.84] (ท่ีมา: สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
 

(7) รอยละของเงินรายไดมหาวทิยาลัยท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผน (WU7-1-2)  
 ผลการดําเนินงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเงินรายได (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) ท่ีไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2,634,289.9 ลานบาท ซึ่งเม่ือเทียบกับเงินรายไดตามแผนป 2563 ตลอด
ท้ังปจํานวน 2,660,911.3 ลานบาท พบวา คิดเปนรอยละ 99.00 (ท่ีมา: สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
 

(8) รอยละของการดําเนนิงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป (WU7-3-6)  
 ผลการดําเนินงาน: ตัวชี้วัดนี้ประเมินจากผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยงบลงทุนเปาหมายรอยละ 100 งบดําเนินการ (ยกเวนหมวดเงินเดือนและคาจาง) เปาหมายรอย
ละ 85 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา มีจํานวนหนวยงานท่ีมีผลการดําเนนิงานและผลการใชจายงบประมาณ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 47 หนวยงาน จากจํานวนหนวยงานท้ังหมด 50 
หนวยงาน(ไมรวมสํานักผูบริหาร) คิดเปนรอยละ 94.00 โดยหนวยงานท่ีมีผลการใชจายงบประมาณไมบรรลุ
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เปาหมาย คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร ศูนยสหกิจศึกษาฯ และอาศรมวัฒนธรรมฯ (ท่ีมา: สวนแผนงานและ
ยุทธศาสตร) 
 

(9) รอยละความพึงพอใจของนกัศึกษาและบุคลากรตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ (WU2-2-3)  
 ผลการดําเนินงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ โดยในกลุมนักศึกษามีการกําหนดใหประเมินตอการ
ใหบริการของสวนกิจการนักศึกษา ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัล สวนในกลุมบุคลากรไดมีการใหประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานท้ังหมด จํานวน 21 
หนวยงาน ผลการประเมินสรุปดังนี้ 
 

กลุมผูรับบริการ หนวยงานท่ีประเมิน ผลประเมินความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย รอยละ 

1. นักศึกษา 1) สวนกิจการนักศึกษา 4.06 81.20 
2) ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 4.55 91.08 
3) ศนูยบริการการศึกษา 4.21 84.23 
4) ศนูยเทคโนโลยีดิจิทัล 4.75 95.04 

รวม 4.39 87.85 
2. บุคลากร หนวยงานท้ังหมด (21 หนวยงาน) 4.42 88.46 

ภาพรวม 4.41 88.20 
หมายเหตุ: ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ เก็บขอมูลโดยสวนกิจการนักศึกษา ศูนยบรรณสารและ 
           สื่อการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สวนขอมูลความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการของ 
           หนวยงานตางๆ เก็บขอมูลโดยสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 
 

(10) รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (WU5-2-2 + WU5-2-3)  
  ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการเก็บ
ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการใชชวีิตในมหาวทิยาลัย ประกอบดวย 1. ดานการใหบริการ
หองสมุด (ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา) 2. ดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 3. ดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ และโสตทัศนูปกรณประจําอาคารเรียน 4. ดานทะเบียน วัดผล ตารางสอน และตารางสอบ 5. 
ดานหอพักนักศึกษา 6. ดานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย และสุขภาพอนามัย 7. ดานการจัดระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย และ 8. ดานการใหขอมูลขาวสาร คําปรึกษา แนะแนวการใชชีวิต 
และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา โดยภาพรวมทุกดานมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.69 หรือคิดเปนรอยละ 
73.80 รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

ดาน ผลประเมินความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการใหบริการหองสมุด (ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 3.93 78.51 

2. ดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  3.40 68.09 

3. ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ และโสตทัศนูปกรณประจําอาคารเรียน    3.82 76.48 

4. ดานทะเบียน วัดผล ตารางสอน และตารางสอบ 3.71 74.20 

5. ดานหอพักนักศึกษา 3.63 72.70 

6. ดานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย และสุขภาพอนามัย 3.67 73.49 

7. ดานการจัดระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.58 71.61 

8. ดานการใหขอมูลขาวสาร คําปรึกษา แนะแนวการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษา  3.77 75.35 

ภาพรวม 3.69 73.80 
(ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
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ดานการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
(11) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (WU2-1-1) 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 เปนปแรกท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดใหทุกหลักสูตร
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-P ซึ่งระบบดังกลาวไดผานมติเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 ระบบ WUQA-P พัฒนามาจากเกณฑ 
AUN-QA ระดับหลักสูตร Version 3.0 และมีตัวชี้วัดผลลัพธ ท่ีสามารถชวยขับเคล่ือนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยได ระบบ WUQA-P ประกอบดวย 6 เกณฑหลัก (6P) คือ P1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร P2 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง OBE P3 คุณภาพการเรียนและการสอน P4 คุณภาพนักศึกษาและ
บัณฑิต P5 คุณภาพอาจารย และ P6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู สําหรับในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณมีหลักสูตรท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-P จํานวน 76 หลักสูตร ซึ่งจากการ
ประเมินในระดับหลักสูตรระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 มีผลการประเมินสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

สํานักวิชา/วิทยาลัย จํานวนหลักสูตรท่ีรับการ
ประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 7 4.03 ดี 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 11 4.02 ดี 

3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 6 4.05 ดี 

4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 4 3.66 ดี 

5. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 2 4.01 ดี 

6. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 6 3.98 ดี 

7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 2 4.04 ดี 

8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 4.21 ดี 

9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 3.41 พอใช 

10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 8 3.98 ดี 

11. สํานักวิชาการจัดการ 9 3.92 ดี 

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 6 3.76 ดี 

13. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 3 3.78 ดี 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 1 4.11 ดี 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 3 4.01 ดี 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 3 3.92 ดี 

17. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 2 3.97 ดี 
รวม 76 3.95 ด ี

 (ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 ของหลักสูตรตางๆ) 
 

(12) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา (WU2-1-2) 
 ผลการดําเนินงาน: ปการศึกษา 2562 เปนปแรกท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดใหทุกสํานักวิชา/
วิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-S ซึ่งระบบดังกลาวไดผานมติเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 ระบบ WUQA-S พัฒนามา
จากเกณฑ AUN-QA ระดับสถาบัน Version 2.0 และมีตัวชี้วัดผลลัพธท่ีสามารถชวยขับเคล่ือนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยได ระบบ WUQA-S ประกอบดวย 6 เกณฑหลัก (6S) คือ S1 การนําองคกร S2 การจัดการ
ศึกษา S3 การวิจัย S4 การบริการวิชาการ S5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ S6 การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพ สําหรับในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสํานักวิชาท่ีประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-S จํานวน 17 สํานักวิชา/วิทยาลัย ซึ่งจากการประเมินในระดับ
สํานักวิชา/วิทยาลัยระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 มีผลการประเมินสรุปดังตารางตอไปนี้ 
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สํานักวิชา/วทิยาลัย คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 4.53 ดีมาก 

2. สํานักวชิาวิศวกรรมศาสตรฯ 4.18 ดี 

3. สํานักวชิาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 4.23 ดี 

4. สํานักวชิาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 3.60 ดี 

5. สํานักวชิาสหเวชศาสตร 4.20 ดี 

6. สํานักวชิาสาธารณสุขศาสตร 4.11 ดี 

7. สํานักวชิาพยาบาลศาสตร 4.12 ดี 

8. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 4.08 ดี 

9. สํานักวชิาสารสนเทศศาสตร 4.11 ดี 

10. สํานักวชิาการจัดการ 3.80 ดี 

11. สํานักวชิาศิลปศาสตร 3.67 ดี 

12. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิตศิาสตร 3.80 ดี 

13. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 3.84 ดี 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.03 ดี 

15. บัณฑิตวิทยาลัย 4.06 ดี 

16. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ 3.52 ดี 

17. สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 3.90 ดี 
รวม 3.99 ด ี

หมายเหตุ 1. ไมนับรวมสํานักวิชาแพทยศาสตรซ่ึงประเมินดวยเกณฑ EdPEx 
          2. กําหนดระดับคุณภาพระดับหลักสูตรตามชวงคะแนนเฉล่ียที่ได จํานวน 5 ชวง ดังน้ี  
             - ระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.51 – 5.00)  
             - ระดับดี (คะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.51 – 4.50)  
     - ระดับพอใช (คะแนนเฉล่ียต้ังแต 2.51 – 3.50)  
     - ระดับตองปรับปรงุ (คะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.51 – 2.50)  
     - ระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 1.51)  
(ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 ของสํานักวิชาตางๆ) 

 
(13) รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดีข้ึนไป (WU3-1-2)  
 ผลการดําเนินงาน: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-P ประกอบดวย 6 
เกณฑหลัก (6P) คือ P1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร P2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
P3 คุณภาพการเรียนและการสอน P4 คุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต P5 คุณภาพอาจารย และ P6 ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู โดยกําหนดระดับคุณภาพตามชวงคะแนนเฉล่ียท่ีไดจํานวน 5 ชวง ดังนี้ 1. ระดับดีมาก 
(คะแนนเฉล่ียตั้งแต 4.51 – 5.00) 2. ระดับดี (คะแนนเฉล่ียตั้งแต 3.51 – 4.50) 3. ระดับพอใช (คะแนน
เฉล่ียตั้งแต 2.51 – 3.50) 4. ระดับตองปรับปรุง (คะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.51 – 2.50) และ 5. ระดับตอง
ปรับปรุงเรงดวน (คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 1.51) สําหรับในปการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรท่ี
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ WUQA-P จํานวน 76 หลักสูตร โดยในจํานวนดังกลาวนี้มี
หลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดีข้ึนไป (≥ 3.51) จํานวน 75 
หลักสูตร สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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สํานักวิชา/วิทยาลัย 

จํานวนหลักสูตรท่ี
รับการประเมิน
คุณภาพภายใน

ท้ังหมด  

หลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหรือเทียบเทาระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51) 

จํานวน รอยละ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 7 7 100.00 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 11 11 100.00 

3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ 6 6 100.00 

4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 4 4 100.00 

5. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 2 2 100.00 

6. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 6 6 100.00 

7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 2 2 100.00 

8. สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 2 100.00 

9. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 1 100.00 

10. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 8 8 100.00 

11. สํานักวิชาการจัดการ 9 9 100.00 

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 6 5 83.33 

13. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 3 3 100.00 

14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 1 1 100.00 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 3 3 100.00 

16. บัณฑิตวิทยาลัย 3 3 100.00 

17. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 2 2 100.00 

รวม 76 75 98.68 
หมายเหตุ ไมนับรวมหลักสูตรที่ประเมินดวยเกณฑสภาวิชาชีพ จํานวน 5 หลักสูตร คือ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด  
          2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 3. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4. เภสัชศาสตรบัณฑิต และ 5. แพทยศาสตรบัณฑิต  
(ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 ของหลักสูตรตางๆ ) 

 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ U6 
 

เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
U6.1 ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย  

P 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย (พิจารณาจากการสืบ
ทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยน
โยกยาย การเลิกจาง และการเกษียณอายุ) 

       

P 2. มีการกําหนดและสื่อสารเกณฑการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) และ
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
เพื่ อการบรรจุแต งต้ัง การจางงาน และการเลื่ อน
ตําแหนง 

       

P 3. มีการกําหนดสมรรถะ (Competence) รวมถึง
ทั กษะความ เป นผู นํ า (Leadership Skills) ของ
บุคลากรแตละประเภท 

       

D 4. มีการระบุความตองการในการฝกอบรมและการ
พัฒนาของบุคลากร และมีการจัดกิจกรรมตามความ
ตองการท่ีกําหนด 

       

D 5. มีการนํ าระบบการบริหารผลการปฏิบั ติงาน        
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
รวมถึงการใหรางวัล การชื่นชมคุณคา และการ
แนะนําใหคําปรึกษาไปใชเพื่อเปนสิ่งจูงใจ กระตุน 
หรือสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

C 6. มีการทบทวนแผนทรัพยากรมนุษย นโยบาย 
ขั้นตอน ตลอดจนแผนงาน/โครงการตาง ๆ 

       

A 7. มีการปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษย นโยบาย 
ขั้นตอนและแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U6.1 5 
U6.2 ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรทางการเงิน
และกายภาพ  

P 
D 
C 
A 

1. มีระบบการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงทรัพยากรทางการเงินขององคกรเพื่ อ
สนับสนุนการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายเชิงกลยุทธในดานการศึกษา การวิจัย การ
บ ริการวิชาการ และการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

       

P 
D 
C 
A 

2. มีระบบการวางแผน บํารุงรักษา ประเมิน และ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสรางพื้นฐาน เชน สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติการอุปกรณ
และเครื่องมือตาง ๆ เปนตน เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       

P 
D 
C 
A 

3. มีระบบและดําเนินการวางแผน บํารุงรักษา 
ตรวจสอบ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐาน เชน 
คอมพิวเตอร เครือขาย การสํารองขอมูล ความ
ปลอดภัย และสิทธิ์การเขาถึง เพื่อตอบสนองความ
ตองการและสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       

P 
D 
C 
A 

4. มีระบบและดําเนินการวางแผน บํ ารุงรักษา 
ประเมิน และปรับปรุงทรัพยากรดานวิชาการ เชน 
ทรัพยากรภายในหองสมุด สื่อการสอน ฐานขอมูล
ออนไลน เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       

P 
D 
C 
A 

5. มีระบบและดําเนินการวางแผน บํ ารุงรักษา 
ประเมิน และปรับปรุงสภาพแวดลอม สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย และคํานึงถึงประชาชนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U6.2 5 
U6.3 ก ารบ ริห ารก าร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

P 1. มีการกําหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ท้ังในเชิงโครงสรางการบริหาร บทบาทหนาท่ีและ
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เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
การศึกษา  ความรับผิดชอบ รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิง กลยุทธ และการประกัน
คุณภาพขององคกร 

P 2. มีแผนกลยุทธการประกันคุณภาพ (Strategics 
QA Plan) ท่ีมีความครอบคลุมยุทธศาสตร นโยบาย 
การมีสวนรวมและกิจกรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมถึงไดรับการสงเสริมและฝกอบรมการประกัน
คุณภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการ
ประกันคุณภาพขององคกร 

       

C 3 . มี ก าร กํ าห น ด ตั วชี้ วั ด  (Key Performance 
Indicators, KPI) และคาเปาหมายเพื่อวัดผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพขององคกร  

       

P 
D 
C 
A 
 

4. มีแผนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
และดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการทบทวนขอ
คนพบและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคกร 

       

P 
D 
C 
A 

5. มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
รวมท้ังการวิเคราะหขอมูลมีความเก่ียวของเชื่อมโยง 
ถูกตอง และพรอมใชงานทันตามความตองการ 
สามารถชวยตัดสินใจ บนพื้นฐานของขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง เชื่อถือได และปลอดภัย  

       

P 
D 
C 
A 

6. มีการวางแผนเพื่อสงเสริมคุณภาพขององคกรอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดเกณฑการเลือกขอมูล
สารสนเทศเพื่ อเปรียบเทียบ (Comparative) และ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับคูความ
รวมมือตาง ๆ (Partners) เพื่อนําไปปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U6.3 4 
U6.4 ผลลัพธทางการ
บริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (WU2-
4-8) 

 
คาเปาหมาย: รอยละ 60 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 55.95 
คะแนนที่ได: 4.66 

2. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(WU2-4-9)  

คาเปาหมาย: รอยละ 45 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 35.95 
คะแนนที่ได: 3.99 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงงานสูงขึ้น 
(WU2-4-10) 

คาเปาหมาย: รอยละ 7 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 6.88 
คะแนนที่ได: 4.91 

4. รอยละของอาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF และ  
Pre-UKPSF ตอจํานวนอาจารยท้ังหมด (WU3-4-8) 

คาเปาหมาย: รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 100 
คะแนนที่ได: 5.00 

5. รอยละของอาจารยท่ีไดรับ Fellowship ตอจํานวน คาเปาหมาย: รอยละ 90 

144 | รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 

 

 

 



เกณฑยอย ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
อาจารยท่ีผานการอบรม UKPSF ท้ังหมด (WU3-4-9) ผลการดําเนินงาน: รอยละ 94.30 

คะแนนที่ได: 5.00 
ดานการบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ 
6. รอยละของเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ี
ผานมา (WU7-1-1) 

 
คาเปาหมาย: รอยละ 60 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 55.95 
คะแนนที่ได: 4.66 

7. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผน (WU7-1-2) 

คาเปาหมาย: รอยละ 85 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 99.00 
คะแนนที่ได: 5.00 

8. รอยละของการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป (WU7-3-6) 

คาเปาหมาย: รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 94.00 
คะแนนที่ได: 5.00 

9. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการ
ใหบริการของหนวยงานตางๆ (WU2-2-3) 

คาเปาหมาย: รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 88.20 
คะแนนที่ได: 4.90 

10. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
ใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (WU5-2-2 + WU5-2-3) 

คาเปาหมาย: รอยละ 85 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 73.80 
คะแนนที่ได: 4.34 

ดานการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (WU2-1-1) 

 
คะแนนที่ได: 3.95 
(เฉล่ียจากทุกหลักสูตร) 

12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก
วิชา (WU2-1-2) 

คะแนนที่ได: 3.99 
(เฉล่ียจากทุกสํานักวิชา) 

13. รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดีขึ้นไป (WU3-1-2) 

คาเปาหมาย: รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน: รอยละ 98.68 
คะแนนที่ได: 4.93 

 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U6.4 4.64 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของเกณฑ U6 4.66 
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สวนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเดน และจุดทีค่วรพัฒนา 
 

 
 
 

 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ คะแนน 

U1 การนําองคกร  

U1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร 5 

U1.2 การกํากับดูแลองคกร 5 

U1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร 5 

U1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ 5 

U1.5 นโยบายตามภารกิจหลัก  5 

U1.6 การสรางเครือขายและความสัมพันธกับภายนอก 5 

U1.7 ผลลัพธดานการนําองคกร 4.91 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U1  4.99 (ดีมาก) 

U2 การจัดการศึกษา  

U2.1 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา  5 

U2.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  5 

U2.3 การจัดการเรียนและการสอน  5 

U2.4 การประเมินนักศึกษา  3 

U2.5 การสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษา  5 

U2.6 ผลลัพธดานการจัดการศึกษา 4.56 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U2 4.59 (ดีมาก) 

U3 การวิจัย  

U3.1 การจัดการงานวิจัย  5 

U3.2 การจัดการทรัพยสินทางปญญา  5 

U3.3 ความรวมมือในการวิจัยและคูความรวมมือ  5 

U3.4 ผลลัพธดานการวิจัย 3.98 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U3 4.74 (ดีมาก) 

U4 การบริการวิชาการ  

U4.1 การบริการวิชาการ 5 

U4.2 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ 5.00 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U4 5.00 (ดีมาก) 
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เกณฑ คะแนน 

U5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

U5.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

U5.2 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.98 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U5 4.99 (ดีมาก) 

U6 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  

U6.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย  5 

U6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ  5 

U6.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา  4 

U6.4 ผลลพัธดานการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 4.64 (ดีมาก) 

คะแนนภาพรวมของเกณฑ U6 4.66 (ดีมาก) 

ภาพรวม (Overall) 4.80 (ดีมาก) 
 
 

จุดเดน และจุดที่ควรพฒันา 
 

U1 การนําองคกร 
 จุดเดน 
  1. มีระบบการกํากับดูแลองคกร (Governance System) โดยมีคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 8 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผูบริหารและบุคลากรทุกระดับมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานรูปแบบคํารองการ
ปฏิบัติงานตั้งแตตนปงบประมาณ 
 3. มีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ยาว 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย Thailand 4.0 การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัฒน 
รวมท้ังนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  4. มีรูปแบบการประเมินผลงานเชิงวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork 
Assessment) และไดใชกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มาเปนเคร่ืองมือ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) 
 5. มีการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ มีกระบวนการใหผูบริหารระดับสูงเสนอคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีใชในการประเมินการทํางานของหนวยงานและลงนามคํารับรอง มีการจัดกิจกรรม/
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร โดยผูบังคับบัญชา
กล่ันกรองตามลําดับชั้น และมีคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนงบประมาณประจําปเปนผูพิจารณาในข้ัน
สุดทาย  
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 6. มหาวิทยาลัยไดเขารวมกลุมมหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต (Frontier research 
/Frontier knowledge) ประเภทกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยข้ันแนวหนาระดับโลก (Global and Frontier Research) 
โดยกําหนดเปาหมายจะเปน “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลกในป พ.ศ. 2570” และไดนําหลักการ OKRs 
(Objective Key Results) มาใชในการขับเคล่ือนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยดังกลาว 
 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2563 โดย ปปช. ซึ่งประเมินในดานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ดานการรับรูของผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก และดานการเขาถึงขอมูลสาธารณะของหนวยงานภาครัฐผานทางเว็บไซตหนวยงาน มี
ผลการประเมินอยูในเกรด A คิดเปน 91.56 คะแนน 
 

U2 การจัดการศึกษา 
 จุดเดน 

1. มีการกําหนดแผน นโยบายและการประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร
ตาง ๆ และไดมีการจัดทําเกณฑ ประกาศและกระบวนการข้ันตอนการรับนักศึกษาในแตละประเภท รวมถึงการ
วิเคราะหขอมูล/ปจจัยท่ีสงผลตอการรับและคัดเลือกนักศึกษาในแตละปการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการประชุมกํากับการดําเนินงาน
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาของแตละหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ กรอบระยะเวลา 
และมีจํานวนรับนักศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 2. กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน
ตามหลักการ Outcome-Based Education และ Constructive Aligement อีกท้ังมีการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ท่ีมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตลอดจนทักษะ
อื่นๆ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังฝกใหนักศึกษามีความเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong Learners) 
  3. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบสหกิจศึกษาในแตละหลักสูตรจากเดิม 1 ภาคการศึกษา เปน 2 ภาค
การศึกษาตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณในสาขาวิชาชีพใหกับนักศึกษามากยิ่งข้ึน  
  4. เนนการจัดการเรียนการสอนกลุมเล็ก (Small Group Tutorial) ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาตอชั้นเรียน
ไมเกิน 40 คน ในรายวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวนมากจะมีการแบงกลุมเปนกลุมยอยและมี
อาจารยประจํากลุมดูแล 
  5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหลักสูตรและทุกรายวิชามีการประเมินนักศึกษาท้ัง Formative 
Assessment และ Summative Asessment ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในรายวิชา 
  6. มีกระบวนการสอบวัดเพื่อประเมินทักษะความรูพื้นฐานของนักศึกษาแรกเขาในดานภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอนสําเร็จการศึกษากําหนดให มีการสอบ 
Comphehensive Exam หรือ Exit Exam สําหรับหลักสูตรท่ีไมมีการสอบโดยสภาวิชาชีพ  
  7. มีแผนการดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแกนักศึกษาท่ีชวยดูแล ชวยเหลือ และเสริมสราง
ศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข (Smile &Smart Center) มีการจัดอบรมทักษะการใหคําปรึกษา
นักศึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษาและแบบทดสอบดานจิตวิทยา กิจกรรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพตนเอง การดูแลชวยเหลือดานการเรียน จัดทบทวนวิชา (Tutor Center) โดยมีการกํากับ
ติดตามผูเรียนอยางเปนระบบ ผานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการชวยเหลือจากผูเรียน การประชุม
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่าประจําภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเกณฑประเมินผลความสําเร็จของ
หนวยงานสํานักวิชาเปนคะแนนผลการปฏิบัติงานประจําป มีตัวชี้วัดเก่ียวกับการรายงานการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ Passport บัณฑิตคนดี
และวัฒนธรรมองคกรของนักศึกษา กตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. รอยละของการสําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตรของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา          
  2. ออกแบบรูปแบบและวิธีการประเมินนักศึกษาท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังในระดับ
หลักสูตรและรายวิชา 
 

U3 การวิจัย 
  จุดเดน 
  1. มีนโยบายใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS หรือ 
ISI เพื่อใหมีสัดสวนจํานวนอาจารยตอผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 1:1 และมีกระบวนการสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบาย เชน การสนับสนุนรางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย การสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพ/คา
ตรวจภาษา การนําบทความวิจัยท่ีตีพิมพมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 
การใหรางวัลผลงานวิจัยดีเดน การสนับสนุนทุนบุคคล เปนตน สงผลใหมหาวิทยาลัยมีบทความตีพิมพในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
  2. มีศูนยความเปนเลิศ จํานวน 21 ศูนย ซึ่งเปนการรวมกลุมของอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาตางๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพท่ีมีคุณภาพ 
  3. มีกระบวนการจัดสรรทุนภายในท่ีรวดเร็วใหกับอาจารยใหมและอาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ
และมีการติดตามความกาวหนาทุก 3 เดือน เพื่อใหมีการนําผลการวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  
  4. มุงเนนการสรางความเขมแข็งในแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตร และความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน เพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายรวดเร็ว มีประสิทธิภาพท้ังดานเวลาและจํานวนเงินลงทุน  
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนดานการวิจัย          
  2. การเพิ่ม citation บทความตีพิมพระดับนานาชาติ 
  3. การเพิ่มจํานวนบทความระดับนานาชาติของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผน และการติดตามการวิจัย  
   2. สงเสริมกลไกและพัฒนาระบบการเพิ่ม citation ผลงานวิจัยดวยชองทางตางๆ เชน google 
scholar, researchgate, ORCID, การพัฒนา research repositories เปนตน 
  3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย เชน อบรมการใชฐานขอมูล Scopus /การใชสถิติ
เบ้ืองตนสําหรับนักวิจัยใหมสายสังคมศาสตร เปนตน 
 

U4 การบริการวิชาการ 
  จุดเดน 
  1. มีกลไกและแนวทางการจัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอกเชิงรุกและ ไดรับงบประมาณในปท่ีผาน
มารวมท้ังท่ียื่นขอเชิงรุกและกําลังไดรับการจัดสรร จํานวนไมนอยกวา 224 ลานบาท 
  2. มีการสรางเครือขายทุนภายนอกและสรางความไวใจจากแหลงทุนภายนอกท้ังท่ีเปนแหลงทุนระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ 
  3. มีการสรางผลงานโครงการตนแบบวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการยอมรับระดับประเทศ  
  4. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนามีการดําเนินงานท่ีสรางการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน หลายโครงการดําเนิน
ไปโดยมีพัฒนาการท่ีดี เชน โครงการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนอนุบาล โครงการ
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รัฐวิสาหกิจหมู โครงการผูปวยติดบานติดเตียง เปนตน รวมท้ังมีการจัดหาทุนจาก วช. จํานวน 1.8 ลานบาทเศษ 
มาดําเนินการในพื้นท่ีชุมชนสาธิตโดยทํางานสรางความรวมมือของเครือขาย HAB (Holistic area based) 
  5. งานวิชาการท่ีโดดเดนเปนศูนยประสานงานระดับภาคใต โครงการ YSC, Kidbright และ E-camp ซึ่ง
ไดรับทุนบริการวิชาการสนับสนุนจาก สวทช. 
  6. การเผยแพรผลงานผาน website และชองทางส่ือสารวิทยุโทรทัศน มีจํานวนผูเขาชมจํานวนเกิน
เปาหมายตัวชี้วัดพื้นฐานท่ีตั้งไว และมีการเผยแพรผลงาน societal impact หนา website มหาวิทยาลัยซึ่งเปน
การริเร่ิมใหม 
  7. โครงการทุกโครงการท่ีประสานงานโดยศูนยบริการแลวเสร็จภายในกรอบเวลา แมจะมีปจจัยเร่ือง 
Covid-19 เขามาสรางผลกระทบบางโดยมีผลประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการจากคณาจารย และ
ชุมชน ท่ีรวมทํางานกับศูนยบริการวิชาการ อยูในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
  8. สรางเครือขายชุมชนและเครือขายความรวมมือดานตางๆ ท้ังท่ีเปนแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ มีการทํางานกับชุมชนกวา 80 ชุมชน และมีการทํางานรวมกับภาคเอกชนซึ่งรวมสนับสนุนงบประมาณ 
เชน กลุมเซ็นทรัล สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย และเบทาโกร รวมท้ังหนวยงานภาครัฐตางๆ ตามบริบทการ
ทํางาน 
  9. สรางชุมชนตนแบบรายรอบมหาวิทยาลัยรางวัลระดับชาติ เชน ชุมชนบานในถุง ชุมชนบานแหลม
โฮมสเตย ชุมชนบานหาดสมบูรณ เปนตน 
  10. สรางความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยในการทํางานบริการวิชาการ โดยทุกสํานักวิชาเขารวมบริการ
วิชาการกับศูนยบริการวิชาการ มีการเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการ
บริการวชิาการ  
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. จัดระบบแนวทางการจัดการคาบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานบริการวิชาการเพิ่มข้ึน และเพื่อสรางการเติบโตของงานบริการวิชาการระดับ
สํานักวิชาหรือหนวยงานยอย 
  2. จัดเตรียมขอมูลวิชาการรับใชสังคมเพื่อตอบโจทยการยกระดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสูอันดับโลก
ทางดาน University Impact Ranking  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดทําประกาศภาระงานทางดานบริการวิชาการ และวิชาการรับใชสังคมเพื่อสรางแรงดึงดูดความ
สนใจใหคณาจารยสนใจงานดานบริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
  2. จัดทําประกาศทางการเงินท่ีเก่ียวกับการจัดสรรสัดสวนคาบริหารโครงการบริการวิชาการ โดย
กําหนดอัตราคาบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ รอยละ 15 และกําหนดสัดสวนใหมหาวิทยาลัย รอยละ 
10 หนวยงานรับผิดชอบหลัก รอยละ 3 และหนวยงานสนับสนุนประสานงาน รอยละ 2 เพื่อสรางกลไกให
หนวยงานมีงบประมาณเพื่อเปนทุนสําหรับตอยอดโครงการในอนาคต  
  3. จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลบริการวิชาการ โดยกําหนดใหโครงการบริการวิชาการทุกโครงการตอง
ผานการลงทะเบียนท่ีศูนยบริการวิชาการ เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลบริการวิชาการรวมของ
มหาวิทยาลัย  
 

U5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดเดน 
  1. บุคลากรมีความรู ประสบการณ และศักยภาพในการทํางานขามสายงานได อีกท้ังมีความทุมเท
และอุทิศตนในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ มีความตั้งใจใฝรูและกระตือรือรนในการพัฒนางานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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  2. มีศักยภาพในการพัฒนาแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรโบราณคดี เชน โบราณสถานตุมปง 
โบราณสถานบานเนินอิฐ และวัดจันทรออก วัดจันทรตก เปนตน 
  3. มีศักยภาพดานการบริการดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการเผยแพรและสงเสริมสนับสนุน
งานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีเครือขายความรวมมือท่ีหลากหลายและความสัมพันธท่ีดีกับเครือขายในการสนับสนุนงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลายภาคสวน ท้ังระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
  5. มีการพัฒนารูปแบบการเผยแพรงานดานศิลปะและวัฒนธรรมมากข้ึน โดยเพิ่มในสวนของงาน
วิชาการหรือหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ เชน หลักสูตรการฝกอบรมมโนราหระยะส้ัน ทําใหนักศึกษาและ
บุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดมากข้ึน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ขาดการมีสวนรวมจากนักศึกษาและบุคลากรภายในอยางท่ีคาดหวังไวเนื่องจากไมไดใหคุณคาท่ี
เพียงพอกับการรวมงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. ตองเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนการทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในระดับภาคใต 
  3. นํามิติทางดานศิลปะและวัฒนธรรมไปใชพัฒนาศักยภาพ สงเสริมและสรางสรรคงานวิจัยในมิติทาง
วัฒนธรรม อันจะสามารถนําไปใชประโยชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณยกระดับงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ตาม “ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อขับเคล่ือนใหเปนศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต
และประเทศ (Cultural Hub) ผานการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก และสรางแรงจูงใจ เชน 
รางวัล หรือ ขอกําหนดเชิง TOR เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรไดใหความสําคัญในการมีสวน
รวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 
  2. ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมในระดับภาคใต โดยเร่ิมตนจากการเก็บขอมูลประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ และจัดทําเปน
ฐานขอมูลพรอมเผยแพรทางส่ือออนไลน 
  3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการความรู และการนํา
ผลงานวิจัยมาใชในการดําเนินงานนําไปใชประโยชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ซึ่งอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณไดดําเนินงานวิจัยทางดานศิลปะและวัฒนธรรมมาตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา และจะ
ดาํเนินงานวิจัยอยางตอเนื่องตอไป พรอมท้ังประสานนักวิจัยท้ังภายในและภายนอก เชน สํานักศิลปากรท่ี 12 
นครศรีธรรมราชหรือนักวิชาการอิสระมาวิจัยรวม 
 

U6 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
 จุดเดน 
  ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  1. อาจารยทุกคนไดรับการอบรมเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF และ
ขณะนี้มีจํานวนอาจารยท่ีไดรับ Fellowship ท้ังหมด 224 คน คิดเปนรอยละ 34.95 (จากอาจารยท้ังหมด 
641 คน) ซึ่งถือเปนอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศ (หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2563) 
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  2. มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย โดยมีการวิ เคราะหและอนุ มั ติอัตรากําลัง และแต งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังของพนักงานท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไปใหมีความเหมาะสมสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ 
   3. มีการแตงต้ังคณะทํางานกําหนดโครงสรางการแบงสวนงานและกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาทบทวน วิเคราะห พัฒนาโครงสรางการแบงสวนงานเดิม และ
ปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อกําหนดกรอบตําแหนงพนักงานเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
  4. มีการจัดทําและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเพิ่มเติมสําหรับพนักงานสายวิชาการ จํานวน 15 ฉบับ และสําหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ จํานวน 
7 ฉบับ 
  5. มีการใชกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปมีการมอบหมายงานจากระดับนโยบายลงสูระดับปฏิบัติการ มอบหมายใหหัวหนาหนวยงาน หรือ
ผูบังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานใชวิธีการประเมิน
แบบวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) ซึ่งประเมินท้ังระดับบุคคลและ
ระดับหนวยงานและนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนในรูปแบบการข้ึนเงินเดือน
ประจําป การจายคาตอบแทนพิเศษ การชื่นชมคุณคาบุคลากรโดยประกาศรายชื่อพนักงานท่ีไดรับผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยมใหประชาคมวลัยลักษณทราบโดยท่ัวกัน  
 ดานการบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ 
 1. มีการวางแผนกลยุทธและการวางแผนทางการเงินใหสอดคลองกัน โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ 
ระยะ 20 ป ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยในการวางแผนกลยุทธและแผนทางการ
เงินประจําป นอกจากจะพิจารณาจากแผนกลยุทธระยะยาวแลวยังมีการพิจารณาจากนโยบายในการบริหารของ
อธิการบดีประจําป ซึ่งจะมอบนโยบายหลักและนโยบายเรงดวนใหคณะผูบริหาร/หัวหนาหนวยงานไดรับทราบ
และนําไปจัดทําแผนงานและแผนเงินประจําปใหสอดคลองกับแนวนโยบายดังกลาวเพื่อเสนอตอคณะผูบริหาร
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 
  2. มีการนําระบบ MIS (ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ) มาใชในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของระบบ รวมท้ังมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง เชน 
การนําระบบการจายเงินอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนการจายเปนเช็ค การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อรองรับการ
เบิกจาย และการบันทึกรายการบัญชี การพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน ท่ีกําหนดใหหนวยงาน
สามารถออกใบเสร็จรับเงินไดเองแทนการใชใบเสร็จผูรับเงินเปนเลมเอกสาร  
  3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เพื่อทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของคณะผูบริหาร รวมท้ังประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย แผนกลยุทธ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย  
 4. มีการกอสราง ปรับปรุง และซอมแซมสภาพทางกายภาพ ไดแก อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค 
หองเรียน หองปฏิบัติการ และสํานักงานใหมีความสวยงาม ทันสมัย และพรอมใชงาน อาทิ กลุมอาคารศูนย
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมอาคารหอพักนักศึกษา กลุมอาคารเรียนรวม กลุมอาคารวิชาการ 
นอกจากนี้ ยังไดมีการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 โดยมีหองเรียนแบบ Smart Classroom ขนาดเล็ก เพื่อรองรับ
การเรียนการสอนของสํานักวิชาตางๆ รวมท้ังการกอสรางโรงพยาบาลสัตวใหญ อาคารกายวิภาคสัตว เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร และอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อเปนสถานท่ีพัก
ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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  5. มีการนําระบบ 5ส มาประยุกตใชในการบริหารจัดการของทุกหนวยงานภายใตยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข โดยในปงบประมาณ 2563 ดําเนินการตอเนื่องเขาสูปท่ี 4 และไดยกระดับ
การดําเนินงาน 5ส โดยผนวกรวมกับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และพัฒนาเปน “5ส Green” 
พรอมท้ังไดนําตัวชี้วัดดาน ยูไอ กรีน เมตริก (UI Green Metric) มาบูรณาการเปนหนึ่งในมาตรฐาน 5ส ดวย 
 ดานการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance System) ท่ีชื่อ
วา “ระบบ WUQA” ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑ AUN-QA โดยมีเปาหมายเพื่อมุงเนนผลลัพธของผู เรียน 
(Outcomes-Based Education, OBE) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาของประเทศตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ระบบดังกลาวสามารถ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานท้ังระดับหลักสูตร สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย มีเกณฑและ
ตัวชี้วัดผลลัพธท่ีมีความเชื่อมโยงกับตัวชีว้ัดหลักของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนระบบท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได และสามารถพัฒนาเขาสูการประกันคุณภาพ
ในระดับสากลดวยเกณฑ AUN-QA ตอไปในอนาคตได 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. กําหนดสมรรถนะ รวมถึงทักษะความเปนผูนําของบุคลากรแตละประเภทใหมีความชัดเจน 
  2. เพิ่มจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการใหมีสัดสวนมากข้ึน 
  3. พัฒนาผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังในระดับหลักสูตรและระดับ
สํานักวิชาใหไดมาตรฐานตามเกณฑและบรรลุเปาหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  4. วางแผนเพื่อกําหนดเกณฑการเลือกขอมูลสารสนเทศเพื่อเปรียบเทียบ (Comparative) และเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) กับคูความรวมมือตาง ๆ (Partners) เพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ  
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รายชื่อคณะกรรมการชุดตางๆ 
 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 และ 
2562  
 

ประธานกรรมการ   อธิการบดี       
กรรมการ    รองอธิการบดีฝายบริหาร      
     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
     รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
     รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
     รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 
     ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
     ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
     ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน 
     ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล  
     ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา 
     ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 
     คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
     คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
     คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
     คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชาการจัดการ 
     คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร 
     คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
     คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
     คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 
     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 
     ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
     ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
     ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
     ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
     ผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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     ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ 
     ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน 
     ผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม 
     ผูอํานวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
     ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร 
     ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรรมการและเลขานุการ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   
     รองผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
  

หมายเหตุ อางอิงคําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ 886 /2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

2. คณะกรรมการกํากับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 
 

2.1 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดดานการบริหารองคกรและการจัดการศึกษา 

  1) ผูอํานวยการศูนยสหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ  ประธาน 

  2) คณบดีสํานักวชิาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป  กรรมการ 

  3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

  4) ผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา    กรรมการ 

  5) ผูอํานวยการศนูยกิจการนานาชาต ิ   กรรมการ 

  6) ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ   กรรมการ 

  7) ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและนวัตกรรม   กรรมการ 

  8) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวทิยาการสุขภาพ  กรรมการ 

  9) ผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  10) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล   กรรมการ 

  11) ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ  กรรมการ 

  12) ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา  กรรมการ 

  13) ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  14) รองผูอํานวยการศนูยนวตักรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  15) หัวหนาสวนกิจการนักศกึษา    กรรมการ 

  16) หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร   กรรมการ 

  17) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร   กรรมการ 

  18) หัวหนาสวนส่ือสารองคกร    กรรมการ 

  19) หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี    กรรมการ 

  20) หัวหนาสวนบริการกลาง    กรรมการ 

  21) หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว   กรรมการ 

  22) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

  23) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 

  24) หัวหนาฝายสหกิจศึกษา    กรรมการ 

  25) นางสมพร อิสรไกรศีล    กรรมการ 
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  26) นางวรรณี เหมือนเพชร      กรรมการ 

  27) นางกมลรัตน เพชรกาฬ    กรรมการ 

  28) นายโองการ กุลสมบัติ    กรรมการ 

  29) นายชาญชัย ตันตวิัฒโนดม    กรรมการ 

  30) วาท่ีรอยตรีจาตุรนต ชุตธิรพงษ   กรรมการ 

  31) นางจิราพร กาฬสุวรรณ    กรรมการ 

  32) นางอมรรัตน แกวคํา    กรรมการ 

  33) นางชูใจ ชวยช ู     กรรมการ 

  34) นางสาวสุมาลี สุโขพล    กรรมการ 

  35) นางกรรณิการ จนัทรปาน คงอนิทร    กรรมการ 

  36) นางสาวสายฝน จิตนุพงศ     กรรมการ 

  37) นางเกษมาพร ตญับุญยกิจ    กรรมการ 

  38) นางณัฐรดา เลขาพนัธ    กรรมการ 

  39) นางสุชญา กาญจนวงศ    กรรมการ 

  40) นางกัญญา พิทักษไตรกุล     กรรมการและเลขานุการ 

  41) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ผูชวยเลขานุการ 
 

2.2 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดดานการวิจัย 

  1) ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและนวัตกรรม    ประธาน 

  2) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวทิยาการสุขภาพ   รองประธาน 

  3) ผูอํานวยการอทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรรมการ 

  4) ผูอํานวยการศนูยบริการวชิาการ    กรรมการ 

  5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

  6) ผูอํานวยการศนูยกิจการนานาชาต ิ    กรรมการ 

  7) ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร    กรรมการ 

  8) ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  9) ผูอํานวยการศนูยบรรณสารและส่ือการศึกษา   กรรมการ 

  10) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

  11) ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   กรรมการ 

  12) รองผูอํานวยการศูนยนวตักรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  13) หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร    กรรมการ 

  14) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร    กรรมการ 

  15) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ 

  16) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ผูชวยเลขานุการ 
 

2.3 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดดานการบริการวิชาการ 

  1) ผูอํานวยการศูนยบริการวชิาการ    ประธาน 

  2) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

  3) ผูอํานวยการอทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรรมการ 

  4) ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร    กรรมการ 

  5) ผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
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  6) ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

  7) ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ   กรรมการ 

  8) ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   กรรมการ 

  9) รองผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  10) หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร    กรรมการ 

  11) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศนูยบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานกุาร 

  12) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ผูชวยเลขานุการ 

 

2.4 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  1) ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ    ประธาน 

  2) ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   กรรมการ 

  3) รองผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  4) หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

  5) นางกอบสุข อรชร      กรรมการ 

  6) นางสาวสายฝน จตินุพงศ      กรรมการและเลขานุการ 

  7) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยนวตักรรมการเรียนและการสอน ผูชวยเลขานุการ 
 

3.5 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ 

  1) หัวหนาสวนแผนงานและยทุธศาสตร    ประธาน 

  2) ผูอํานวยการศนูยบรรณสารและส่ือการศึกษา    กรรมการ 

  3) ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีดิจิทัล     กรรมการ 

  4) ผูอํานวยการศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   กรรมการ 

  5) รองผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน กรรมการ 

  6) หัวหนาสวนทรัพยากรมนษุยและองคกร    กรรมการ 

  7) หัวหนาสวนการเงินและบัญช ี     กรรมการ 

  8) หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี     กรรมการ 

  9) หัวหนาสวนบริการกลาง     กรรมการ 

  10) หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว    กรรมการ 

  11) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 

  12) วาท่ีรอยตรีจาตุรนต ชุตธิรพงษ    กรรมการ 

  13) นางลภัสธยาน  นาคนรเศรษฐ    กรรมการ 

  14) นางณัฐรดา เลขาพันธ     กรรมการ 

  15) นางสาวอาภรณ ไชยสุวรรณ     กรรมการ 

  16) นายชัยรัตน แซสุ      กรรมการ 

  17) นางสาวจิราวรรณ ขวญัศรี     กรรมการ 

  18) นางสาววราภรณ แหลมเพ็ชร     กรรมการและเลขานุการ 

  19) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศนูยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ผูชวยเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  อางอิงคําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 635/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา ปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562  
 

1) รองศาสตราจารย ดร.บุญอนันต  พินัยทรัพย  ประธานคณะกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  ประจักษเนตร  กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  กรรมการ 
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต  กรรมการและเลขานกุาร 
6) นายชัยรัตน  แซสุ      ผูชวยเลขานุการ 
7) นางสาวธัญมน  ธราพร     ผูชวยเลขานุการ  
  

หมายเหตุ อางอิงประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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