
 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร  

 ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(ปรับปรุงขอมูลตามมติท่ีประขุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2560 ณ วันท่ี 8 พ.ย.60  

และสอดรับกับการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ) 

 

  

 

 

             แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  Page 1 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลศิทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม เพ่ือตอบสนองตอ

การพัฒนาประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชวยพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ินและประเทศใหเขมแข็งและ

แขงขันได (รองวิจัยและบริการสังคม และ

รองกิจการนักศึกษา) 

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด (รองวิจัยและบริการสังคม) 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90  
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนย

ความเปนเลิศและชุดโครงการท่ี

มีผลกระทบสงู 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
2. รอยละของการอางอิงถึงผลงานท่ีตีพิมพใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

85    

2. ชุมชน ทองถ่ินไดรับประโยชนจาก

ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  (รองวิจัยและ

บริการสังคม และรองกิจการนักศึกษา) 

3. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ี

นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถ่ินตอ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รองวิจัยและ

บริการสังคม) 

รอยละ 

30 

รอยละ 

35 
รอยละ 

40 
รอยละ 

45 
 2. เสริมสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน 

โดยเฉพาะการวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

ศูนยบริการวิชาการ /สํานักวิชา 

/หนวยใหบริการวิชาการ /

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ  
3. มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอบสนองชุมชน ทองถ่ินและมหาวิทยาลัย 

4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ (รองวิจัยและ

บริการสังคม และรองกิจการนักศึกษา) 

4. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นท่ีท่ี

ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก (รอง

วิจัยและบริการสังคม) 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

40 

โครงการ 

>หรือ=  

160 

โครงการ 

3. สรางเครือขายและพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ี

ตอบสนองตอการพัฒนาเชิง

พื้นท่ีและเชิงประเด็น 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 5. รอยละของผูเขารับบริการท่ีมีความรู

เพิ่มข้ึนจากการเขารับบริการ (รองวิจัยและ

บริการสังคม) 

รอยละ 

95 รอยละ 

95 รอยละ 

95 รอยละ 

95  
4. สงเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถในการใหบริการ

แกสังคม เพื่อการแกไขปญหา

และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ของทองถ่ินภาคใต  และการ

ใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน

ใหมีขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

ศูนยบริการวิชาการ /สํานักวิชา 

/หนวยใหบริการวิชาการ 

 
6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/

หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ (รอง

วิจัยและบริการสังคม) 

รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90    

 
7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอง

กิจการนักศึกษา) 

10 

กิจกรรม 

10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
40 

กิจกรรม 5. เปนศูนยกลางของการทํานุ

บํารุง รักษาและการเผยแพร

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคใต รวมถึงสงเสริม

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบ

ใหมท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ /

สวนกิจการนักศึกษา /สํานักวิชา 

/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 
8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสราง

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา) 

 

10 

กิจกรรม 

10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
10 

กิจกรรม 
40 

กิจกรรม   
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 
9. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม (รองกิจการนักศึกษา) 

รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90    

 
10. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการเสริมสราง

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา) 

 

รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90 รอยละ 

90    

 
11. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรม (รองกิจการ

นักศึกษา) 

 

รอยละ 

95 รอยละ 

95 
รอยละ 

95 
รอยละ 

95  
6. จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ

และวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

การศึกษาท่ีเนนการทํา

วิทยานิพนธเพื่อสงเสริมให

นักศึกษามีสมรรถนะในการ

คนควาวิจัยดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึก

ย่ิงข้ึน 

สํานักวิชาศิลปศาสตร /สํานัก

วิชาอื่น ๆ /ศูนยนวัตกรรมการ

เรียนและการสอน /อาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณ  

4. มีการพัฒนาอาจารยดานตําแหนงทาง

วิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไก

สนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ (รอง

วิจัยและบริการสังคม และรองบริหาร) 

12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

 

รอยละ 

20 
รอยละ 

20 
รอยละ 

20 
รอยละ 

20  
7. สงเสริมความพรอมและ

สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย

และการเขียนตํารา  รวมถึง

ปรับปรุงกลไกการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม / 

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /

สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 
13. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ระดับปริญญาโท  (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

รอยละ 

40 
รอยละ 

40 
รอยละ 

40 
รอยละ 

40    

 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

รอยละ 

60 

รอยละ 

60 
รอยละ 

60 
รอยละ 

60    

 
15. รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 
 

8. เสริมสรางบรรยากาศ

วิชาการและขับเคลื่อนการวิจัย

โดยนักวิชาการ ผานกลไกสภา

นักวิจัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

16. จํานวนครั้งของวารสารวิชาการท่ีมีการ

พัฒนาคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน (ในฐานขอมูล 

TCI/ACI/ Scopus/ISI) (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 10 ครั้ง 9. สงเสริมใหผลงานวิชาการ

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

เปนท่ีประจักษชัดในวงกวาง 

ผานวารสาร ฐานขอมูลและสื่อ

ตางๆ ท่ีหลากหลายและ

สอดคลองกับบริบทยุคสมัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

/อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

/สวนสื่อสารองคกร  

 
17. จํานวนผลงานวิจัยท่ีภาคเอกชนนําไป

พัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (รองวิจัย

และบริการสังคม) 

 

>หรือ=  

3 เรื่อง 

>หรือ=  

3 เรื่อง 
>หรือ=  

3 เรื่อง 
>หรือ=  

3 เรื่อง 
>หรือ=  

12 เรื่อง 10. พัฒนางานวิจัยและผลิต 

ผลงานวิจัย รวมกับภาคเอกชน

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐาน

นวัตกรรม โดยมีอุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

กลไกประสาน 

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปน

องคกรสมรรถนะสูง (รองวางแผนและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และรองบริหาร) 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา (รองวางแผน

และยุทธศาสตรการพัฒนา) 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
 

1. พัฒนากลไกการสงเสริมและ

กํากับระบบและกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ      

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อ 

ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ศูนยนวัตกรรมการเรียน

และการสอน /สํานกัวิชา /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (รอง

วางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
   

 
     

 
2. สงเสรมิระบบการตรวจสอบ

ภายในใหเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานของทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและ

ตรวจสอบได เพื่อใหมหาวิทยาลัย

เปนองคการธรรมรัฐ 

หนวยตรวจสอบภายใน /

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร  

 
     

 
3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

ใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณ

การเตือนภัยแกผูบริหารไดอยาง

ทันการและสามารถลดความเสี่ยง

ไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

สวนแผนงานแลยุทธศาสตร  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 
     

 
4. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรให

สอดคลองกับแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ

การเรงรัดการเปลี่ยนแปลง โดย

คํานึงถึงความเท่ียงตรงของตัวชี้วัด

ในการวัด 

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร 

 
     

 
5. ปรับปรุงขอบังคับฯวาดวยการ

บริหารงานบุคคลเพื่อใหสอด 

คลองกับหลักการบริหารบุคคล

สมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมี

ความกาวหนา มีความม่ันคง และ

มีความสุขในการทํางาน 

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ  (รองทุกทาน) 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)  (รอง

บริหาร) 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 
 

6. ใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวม (Participative 

Management) เปนกลไกสําคัญ

ในการเสริมสรางพลังความสามัคคี

ของบุคลากรทุกภาคสวนของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /ทุกหนวยงาน 

3. มีการบริหารจัดการงานท่ีรวดเร็ว 

ทันสมัยและมุงเนนผลงาน (รองวางแผน

และยุทธศาสตรการพัฒนา รองบริหาร

และรองกิจการสภามหาวิทยาลัย) 

4. รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพฒันา) 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 
 

7. สงเสริมและพัฒนาการใชระบบ

สารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน 

paperless office 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล /ทุก

หนวยงาน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 
     

 
8. ปรับปรุงระบบการใชจาย

งบประมาณและกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว  

โดยเฉพาะการใชงบลงทุนรวมถึง

เรงรัดปฏิรูประบบการใช

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร /สวนการเงิน

และบัญชี /สวนพัสดุ  

 
     

 
9. ใชระบบ More Effective 

Monitoring ในการกํากับการนํา

นโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลโดยมุงเนนการ

ประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย  

(Objective) และแบบทีมท่ีเปน

รูปธรรมมากข้ึน  

สํานักผูบริหาร /สวน

ทรัพยากรมนุษยและองคกร 

/ทุกหนวยงาน 

 
     

 
10. มีการศึกษาวัฒนธรรมองคกร

ของมวล. (Organization Culture 

Study)ใหมีความชัดเจนเพื่อสราง 

Cultural Shift /Cultural 

Change และปรับเปลี่ยนองคกร

ใหเปนองคกรสมรรถนะสูง “High 

performance Organization”   

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร 

 
5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานท่ีผิดกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ (รองกจิการสภา

มหาวิทยาลัย) 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

 
11. สงเสริมใหมีกลไกและ

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวม

ของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร 

สวนกิจการนักศึกษา /สวน

ทรัพยากรมนุษยและองคกร 

/สวนนิติการ /หนวย

ตรวจสอบภายใน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

และชุมชน (Community) โดย

บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน

การทุจริต รวมถึงมีการพัฒนา

ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและ

วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น

การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน     

ธรรมาภิบาล 

 
6. จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริต

หรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย (รอง

กิจการสภามหาวิทยาลัย) 

0 ครั้ง   0 ครั้ง   0 ครั้ง   0 ครั้ง   

   
4. บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการ

ทํางานสูงข้ึน (รองบริหาร และรอง

วิชาการ) 

7. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (รองบริหาร) 

>หรือ= 

รอยละ 

60 

>หรือ= 

รอยละ 

60 

>หรือ= 

รอยละ 

60 

>หรือ= 

รอยละ 

60 
 

12. สงเสริมใหคณาจารยท่ี

ประสงคจะศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกสามารถศึกษาตอได

ตามแผนของมหาวิทยาลัย      

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /สํานักวิชา 

 8. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ (รองกิจการตางประเทศ) 

>หรือ= 

รอยละ 

40 

>หรือ= 

รอยละ 

40 

>หรือ= 

รอยละ 

40 

>หรือ= 

รอยละ 

40 
 

13. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะคณาจารยท่ีไมประสงค

จะศึกษาตอ 

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /สํานักวิชา 

 9. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการ

บริหารและพัฒนาอาจารย (รองบริหาร)      
คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
 

14. สงเสริมใหสํานักวิชาและ

นักวิชาการมีความเปนอิสระและ

เปนผูนําในทางวิชาการ โดยเฉพาะ

ใหเปนแนวหนาในการเสริมสราง

ความโดดเดนของแตละสาขาวิชา 

รวมถึงเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและการ

สอน /สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

ความรูวิชาการและทักษะ

ภาษาอังกฤษ เพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  

 10. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิด

กับอาจารย (รองบริหาร) 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
   

 11. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิ

หรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน (รองบริหาร) 

>หรือ= 

รอยละ  

5 

>หรือ= 

รอยละ 

5 

>หรือ= 

รอยละ 

5 

>หรือ= 

รอยละ 

5 
 

15. สงเสริมใหบุคลากรสาย

สนับสนุนศึกษาตอตามความ

ตองการของหนวยงานและไดรับ

การอบรมท้ังสายบริหารและสาย

ปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนา

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี

ทุกระดับ 

สวนทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /หนวยงานสาย

สนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวทิยาการสมัยใหม เพ่ือมุงสูความเปนสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑ

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล (รอง

วิชาการ และรองวางแผนและยุทธศาสตร

การพัฒนา) 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี 

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)                         

>หรือ= 

รอยละ  

90 

>หรือ= 

รอยละ  

90 

>หรือ= 

รอยละ  

90 

>หรือ= 

รอยละ  

90 
 

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนน

คุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ

หลักสูตรท่ีสงเสริมนวัตกรรมและ

ความตองการของสังคม รวมถึง

กําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษา

ทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานระดับชาติและระดับ

สากล ท้ังระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนและการสอน 

 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 

 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.01 
   

 
3. รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(รองวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
รอยละ 

100    

 
4. จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงหรือเปดใหมตาม

ความตองการของสังคม หรือตอบสนองการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 หรือตรงกับ 

Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ (รอง

>หรือ= 

40 

หลักสูตร 

>หรือ=  

6 

หลักสูตร 

>หรือ= 

8 

หลักสูตร 

>หรือ=  

7 

หลักสูตร 

>หรือ= 

61 

หลักสูตร 

2. สงเสริมและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ -

Dual degree , International 

program , English program /      

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนและการสอน/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

วิชาการ) Bilingual , ความเปนสากลและ

ความเปนผูประกอบการ  

2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรูสมัยใหมท่ี

นําไปประยุกตใชได (รองวิชาการ) 

5. รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีสอบผาน 

Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ 

/Comprehensive Exam (รองวิชาการ) 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90  
3. มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง (Formative 

Assessment) 

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนยบริการการศึกษา /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 

6. รอยละของรายวิชาท่ีมีการประเมินผูเรียน

แบบ Formative Assessment รายหัวขอ/ราย

สัปดาห (รองวิชาการ) 

รอยละ 

30 

รอยละ 

50 
รอยละ 

70 
รอยละ 

90    

 
7. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานผลท่ีเกิด

กับนักศึกษา (รองวิชาการ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
   

 8. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานการ

ประเมินผูเรียน (รองวิชาการ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
   

3. มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เปน

สากลและสงเสริมนวัตกรรม (รองวิชาการ 

และรองกิจการตางประเทศ) 

9. รอยละของรายวิชาท่ีมีการนํานวัตกรรมไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน (รองวิชาการ) 

รอยละ 

50 

รอยละ 

65 
รอยละ 

80 

รอยละ 

95  
4. ปฏิรูประบบการเรยีนการสอนท่ี

มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการ

คิด การวิเคราะห การสังเคราะห 

การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง

นวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ 

รวมถึงคณาจารยมีการพัฒนา

ทักษะและความรูดานการเรียน

การสอนท่ีตอเนื่องและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

  

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 10. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานสาระ

ของรายวิชาในหลักสูตร (รองวิชาการ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
   

 11. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานการวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน (รองวิชาการ)  

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
   

 12. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติผูสอน 

(Descriptor) ผานเกณฑ UK Professional 

Standards Framework (UKPSF) ตั้งแตระดับ 

Associate Fellow ข้ึนไป   (รองกิจการ

ตางประเทศ) 

รอยละ 

10 

รอยละ 

20 
รอยละ 

30 
รอยละ 

40    

 13. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา (รอง

วิชาการ) 

>หรือ= 

1,050 

แหง 

 

 

>หรือ= 

1,100 

แหง 

>หรือ= 

1,100 

แหง 

>หรือ= 

1,100 

แหง 

>หรือ= 

1,100 

แหง 

5. ขยายความรวมมือกับ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะความ

รวมมือกับสถานประกอบการท่ีมี

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

องคการสมัยใหมในการสงเสริม

โครงการสหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ /สํานักวิชา  

 14. จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี

เพิ่มข้ึน (รองวิชาการ) 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

1,500 

คน 

>หรือ= 

1,500  

คน 

>หรือ= 

6,000 

คน 
  

 15. รอยละของหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปน

นานาชาติ (Bilingual /English program/ 

International program) (รองกิจการ

ตางประเทศ) 

รอยละ 

1.5 

รอยละ 

2.0 
รอยละ 

2.5 
รอยละ 

3.0  
6. วางรากฐานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาวให

สอดคลองกับการกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ 

วิทยาลัยนานาชาติ /

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร 

อัครราชกุมารี /วิทยาลัย

ทันตแพทยศาสตรนานา 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

World Class University  โดย

สรางความเปนนานาชาติ 

(Internationalization) ในดาน

การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรนานาชาติ

คุณภาพสูงในสาขาท่ีเปนจุดเดน

ของประเทศและสาขาท่ีดึงดูด

นักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัด

สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยู

อาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับ

สากล  

ชาติ /สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและการ

สอน /หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 16. รอยละของบัณฑิตท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR 

ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป หรือ TOEIC ตั้งแต 550 

คะแนนข้ึนไป (รองกิจการตางประเทศ) 

N/A N/A N/A >หรือ= 

รอยละ 

50 
 

7. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานการใชภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาเพื่อใหสอด 

คลองกับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดให

ทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษา 

อังกฤษ อยางนอย 15 หนวยกิต 

รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาแรกเขาทุกคนและ

กอนสําเร็จการศึกษาตองผานการ

ทดสอบความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน

สถาบันภาษามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /สํานักวิชา 

ศิลปศาสตร /สํานักวิชา

อื่นๆ /ศูนยนวัตกรรมการ

เรียนการสอน /ศูนยบริการ

การศึกษา 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (Exit 

Exam)  

 17. รอยละของบัณฑิตท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ดานการใชภาษาไทย (Exit Exam) (รอง

วิชาการ) 

N/A N/A N/A >หรือ= 

รอยละ 

60 
 

8. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานการใชภาษาไทย

ของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเขา

ทุกคนตองทดสอบความสามารถ

ดานการใชภาษาไทยและกอน

สําเร็จการศึกษาตองผานการ

ทดสอบความสามารถดานการใช

ภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 

สํานักวิชาศิลปศาสตร /

สํานักวิชาอื่นๆ /ศูนย 

บริการการศึกษา 

 18. รอยละของบัณฑิตท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ดานทักษะดิจิทัล (Exit Exam) (รองวิชาการ) 

N/A N/A N/A >หรือ= 

รอยละ 

60 
 

9. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานทักษะดิจิทัล 

(Digital Literacy) ของนักศึกษา 

โดยนักศึกษาแรกเขาทุกคนตอง

ทดสอบความสามารถดานทักษะ

ดิจิทัลและกอนสําเร็จการศึกษา

ตองผานการทดสอบความสามารถ

ดานทักษะดิจิทัลตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(Exit Exam) 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

/สํานกัวิชาอื่นๆ /ศูนย 

บริการการศึกษา 

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยาง

เพียงพอและเหมาะสม (รองวิชาการ และ

รองบริหาร) 

19. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (รองวิชาการ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
 

10. ปรับปรุงปจจัยสงเสริมการ

เรียนการสอนใหมีมาตรฐานและ

พอเพียงแกความตองการในการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ ท้ัง

ศูนยบริการการศึกษา /ศูนย

บรรณสารและสื่อการ 

ศึกษา /ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                     

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

ปจจัยดานหองสมุด หองทดลอง 

หองปฏิบัติการ และระบบ

สารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับการ  

จัดการศึกษาสมัยใหม 

/ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาต ิ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และ

มีขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการ

พัฒนาประเทศ (รองกิจการนักศึกษา และ

รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน passport 

ความดี ผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(รองกิจการนักศึกษา) 

N/A N/A N/A รอยละ 

100  
1. พัฒนาคุณลักษณะท่ีพีง

ประสงคของบัณฑิต /การเปน

บัณฑิต “คนด”ี 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา  

 2. รอยละของนักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย (รองกิจการนักศึกษา) 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 
รอยละ 

5 
รอยละ 

5  
2. มีมาตรการในการลงโทษ

นักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา 
 3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา

ตรงสาขา  (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา)                         

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90  
3. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ

สงเสริมความเปนผูประกอบ 

การ โดยบรรจุรายวิชา “การ

เปนผูประกอบการ" ไวในกลุม

วิชาศึกษาท่ัวไป (Gen Ed.) 

และพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับ Thailand 4.0  

สํานักวิชา /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนและการสอน /

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 

 4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรอื

สามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 

1 ป  (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา)                         

รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90  
 

 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

บัณฑิต (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 

5. รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมี

ตอผูสําเร็จการศึกษา (รองวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา)                         

รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 6. คะแนนเฉลีย่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)                         

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.51 
 

 

 
3. มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและ

ทางสังคม (รองกิจการนักศึกษา รองวิขา

การ และรองวิจัยและบริการสังคม) 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา (รอง

กิจการนักศึกษา)                         

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

250 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

1,000 

โครงการ/

กิจกรรม 

4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและทาง

สังคมของนักศึกษา รวมถึง   

สงเสริมการพัฒนานักศึกษาให

มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม   

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ เปนท้ัง"คนดีและคน

เกง" 

ศูนยนวัตกรรมการเรียน

และการสอน /สวนกิจการ

นักศึกษา /สํานักวิชา /

ศูนยบริการการศึกษา  

 8. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานการ

สงเสริมและพัฒนานักศึกษา (รองกิจการ

นักศึกษา)                         

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
 

 

 
 9. รอยละของนักศึกษาท่ีสูญเสียตอรุน (พน

สภาพจากผลการเรียน) (รองวิชาการ)                         

รอยละ 

10 

รอยละ 

10 
รอยละ 

5 
รอยละ 

5  
 

 
 10. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ(รองวิชาการ)  

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

35  

ชิ้นงาน 

>หรือ=  

140  

ชิ้นงาน 

5. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขง 

ขันทางวิชาการท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพื่อสราง

แรงบันดาลใจใหนักศึกษามี

ความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสูความ 

สําเร็จ รูจักขีดความ สามารถ

ทางวิชาการเม่ือเปรียบ เทียบ

กับผูอื่นท้ังในระดับชาติและ

ศูนยนวัตกรรมการเรียน

และการสอน /สํานักวิชา/

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

นานาชาติ และมีเครือขายทาง

วิชาการท่ีอาจจะทํางานรวมกัน

ในอนาคต 

 11. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ของนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(รองวิจัยและบริการสังคม)                

>หรือ= 

รอยละ  

40 

>หรือ= 

รอยละ  

40 

>หรือ= 

รอยละ  

40 

>หรือ= 

รอยละ  

40 
 

6. สงเสริมใหบัณฑิตศึกษามี

ผลงานท่ีมีมาตรฐาน เปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาการ  เชน การ

จัดประกวดวิทยานิพนธท้ัง

ระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก โดยการจัดตั้งเครือขายของ

กลุมมหาวิทยาลัยท้ังระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรวม

เปนเจาภาพ  รวมถึงมีการ

นําเสนอผลงานรวมกับ

นักศึกษานานาชาติ     

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /ศูนยบริการ

การศึกษา  

 12. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

(รองวิจัยและบริการสังคม)                

>หรือ= 

รอยละ  

80 

>หรือ= 

รอยละ  

80 

>หรือ= 

รอยละ  

80 

>หรือ= 

รอยละ  

80 
 

 

 
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ี

มีประสิทธิภาพ (รองวิชาการ) 

13. คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานดานการ

รับนักศึกษา (รองวิชาการ)                

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.01 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.51 
 

7. ปรับปรุงยุทธศาสตรและ

เกณฑการรับนักศึกษาใหมี

ความหลากหลาย ตรงตาม

ความตองการของหลักสูตรและ

สอดคลองกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงประชากรของ

ประเทศ  

ศูนยบริการการศึกษา /

สํานักวิชา /สวนสื่อสาร

องคกร /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 14. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมี

ชื่อเสียงเขาศึกษาตอ (รองวิชาการ)                

>หรือ=

รอยละ 

20 

>หรือ=

รอยละ 

23 

>หรือ=

รอยละ 

26 

>หรือ=

รอยละ 

29 
 

8. สรางกลไกดึงดูดใหคนเกง

เขามาเรียนใหมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตอง

ไดเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

ศูนยบริการการศึกษา /สวน

สื่อสารองคกร /สํานักวิชา  

 15. รอยละของผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธ์ิ

เขาศึกษาตอเพิ่มข้ึนจากปกอน (รองวิชาการ)                

>หรือ= 

รอยละ 3 

>หรือ= 

รอยละ 3 
>หรือ= 

รอยละ 3 
>หรือ= 

รอยละ 3  
9. พิจารณาคาธรรมเนียมการ 

ศึกษาใหเหมาะสมกับแตละ

สาขาวิชา โดยกําหนดให

สอดคลองกับการลงทุนและ

ผลตอบแทนของบัณฑิต 

ศูนยบริการการศึกษา /

สํานักวิชา /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแหงความสุข 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมือง

มหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข (ท้ัง

ทางดานภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน การ

กําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การ

ขนสง และการใหการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอม) (รองบริหาร) 

1. มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI 

GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน

(รองบริหาร) 

ไดรับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 17 

ของ

ประเทศ 

ไดรับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 15 

ของ

ประเทศ 

ไดรับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 13 

ของ

ประเทศ 

ไดรับการ

จัดอันดับ

ม.สีเขียว  

1 ใน 10 

ของ

ประเทศ 

 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิ

ทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรม

รื่นสวยงามในระดับแนวหนาของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยาน

พฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรู

และพักผอนของนักศึกษาและ

ประชาชน 

สวนอาคารสถานท่ี /สวน

ภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม /อุทยาน  

พฤกษศาสตร 

      

 
2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา 

(Maintenance  System) ท้ัง

อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมให

เปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย

ระดับสากล   

สวนอาคารสถานท่ี /สวน

ภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม /โครงการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
      

 
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ

น้ําใหมีประสิทธิภาพและสอด 

คลองกับหลักการรีไซเคิลและเกิด

ประโยชนสูงสุด เนนใหบุคลากร

ทุกสวนมีความรูในการกําจัดขยะท่ี

ถูกตองและนําน้ําเสียมาใช

ประโยชนในการรดน้ําไมดอกไม

ประดับท่ัวมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

/ โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

      

 
4. การจัดการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัยใหเปนระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพและการจัดท่ีจอดรถ

ใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทําท่ี

จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบ

เรียบรอยไมเกะกะ เพื่อใหสามารถ

ใชงานไดโดยสะดวก  รวมถึงให

ความสําคัญกับการใชรถใชถนน

อยางปลอดภัย 

สวนบริการกลาง /สวน

กิจการนักศึกษา 

2. นักศึกษาและบุคลากรท่ีเรียนรูอยูอาศัย

ในมหาวิทยาลัยมีความสุข (รองบริหาร 

และรองกิจการนักศึกษา)                              

                                                             

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสราง

บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหง

ความสุข (รองบริหาร รองกิจการนักศึกษา

และรองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา)                              

 

2. รอยละของนักศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยความสุขตาม

เกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

(หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง

การเงิน) (รองกิจการนักศึกษา) 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ  

80 
 

5. เรงรัดซอมบํารุงหอพักท้ังของ

นักศึกษาและบุคลากร พรอมท้ัง

สิ่งแวดลอมท่ีพักอาศัยใหอยูใน

สภาพท่ีดีโดยรวดเร็ว  เพื่อให

นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยาง

มีความสุขในมหาวิทยาลัย 

สวนอาคารสถานท่ี /ศูนย

บริหารทรัพยสิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สวนภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม 

 3. รอยละของบุคลากรท่ีมีคาเฉลี่ยความสุขตาม

เกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป 

(หมายเหตุ : ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง

การเงิน) (รองบริหาร) 

>หรือ= 

รอยละ 

75 

>หรือ= 

รอยละ 

75 

>หรือ= 

รอยละ 

75 

>หรือ= 

รอยละ 

75 
 

6. สงเสริมระบบหอพักสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรตาม

นโยบาย Residential University 

โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดลอมและ

ภูมิทัศนใหสงเสริมการอยูอาศัย 

โดยใหความสําคัญกับระบบหอพัก

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สวนภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

ใหเปนเหมือนบานท่ีสองของ

นักศึกษาและบุคลากร 

      

 
7. เรงรัดการซอมบํารุงอาคาร

สถานท่ี  หองทดลองและ

หองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางสมบูรณและเปน

ท่ีเชื่อถือตอบุคลากรภายในและตอ

ผูมาเยือน                                                              

สวนอาคารสถานท่ี /ศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /ศูนยเทคโนโลยี

ดิจิทัล /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  
      

 
8. เรงปรับปรุงโครงสรางความ

จําเปนพื้นฐานทางกายภาพและ

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชชีวิตและความเปนอยูของ

นักศึกษา บุคลากรและบุคคล 

ภายนอกท่ีเขามาติดตองานกับ

มหาวิทยาลัย 

สวนอาคารสถานท่ี /สวน

ภูมิสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอม /สวนกิจการ

นักศึกษา /สวนทรัพยากร

มนุษยและองคกร /หนวย 

งานท่ีเกี่ยวของ 
      

 
9. เสริมสรางบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาและ

บุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยูใน

มหาวิทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหครบถวนเหมือน

ชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับ

การเปน Residential University   

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สวนอาคารสถานท่ี 

      

 
10. รวมมือและสงเสริมชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ชุมชนการคารอบมหาวิทยาลัยให

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สวนกิจการนักศึกษา 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

เปนไปตามแนวคิดเมือง

มหาวิทยาลัย 

4. มีการสรางความรูความเขาใจดานการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับ

นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ (รอง

กิจการนักศึกษา และรองบริหาร)                             

 

4. รอยละของนักศึกษาท่ีมีความเขาใจและมีสวน

รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (รอง

กิจการนักศึกษา) 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 
 

11. มีการอนุรักษพลังงาน  

โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร

ใหมโดยมุงเนนการอนุรักษ

พลังงานและใหความสําคัญกับการ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมถึงให

การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมแกนักศึกษาเพื่อ

ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีวิชาการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเปนวิชาเสริม

พื้นฐานท่ีนักศึกษาทุกสาขาวิชา

ตองเรียน 

โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว /สวนอาคารสถานท่ี /

สวนกิจการนักศึกษา /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 5. รอยละของบุคลากรท่ีมีความเขาใจและมีสวน

รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   (รอง

บริหาร)    

 

                              

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 

>หรือ= 

รอยละ 

80 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                   

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาและ

เขมแข็งทางวิชาการเพิ่มข้ึน (รองวิจัยและ

บริการสังคม) 

1. จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/แหลง

เรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ life long 

learning  (รองวิจัยและบริการสังคม) 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

10,000 

คน 

>หรือ= 

40,000 

คน 
1. เสริมสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร

ภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ัง

ในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

ศูนยบริการวิชาการ /สํานัก

วิชา /หนวยใหบริการ

วิชาการ 
2. มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือและ

สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(รองวิจัยและบริการสังคม และรอง

วิชาการ) 

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน 

และเครือขายอุดมศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย 

การเรียนการสอนและอื่นๆ   (รองวิจัยและ

บริการสังคม)   

>หรือ= 

15 แหง 

>หรือ= 

15 แหง 
>หรือ= 

15 แหง 
>หรือ= 

15 แหง 
>หรือ= 

60 แหง 2. จัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติ เพื่อ

เปนเวทีในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางนักวิจัยและ

ผูสนใจ โดยจัดใหมีการประกวด

ผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเผยแพรใน

วารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี      

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับ

เครือขายท้ังในและตางประเทศ (รองวิจัย

และบริการสังคม รองกิจการตางประเทศ 

และรองกิจการนักศึกษา) 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ

เครือขายภายนอก (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

60 

โครงการ/

กิจกรรม 

3. เสริมสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

เครือขายอุดมศึกษาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เพื่อ

รวมกันพัฒนาใหเกิดความ 

กาวหนาท้ังดานการเรียนการ

สอน การวิจัยและอื่นๆ  

สํานักวิชา /ศูนยสหกิศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ /สถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม /ศูนย 

บริการวิชาการ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

/ศูนยกิจการ นานาชาติ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยานวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                   

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 4. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยท่ีทํา

รวมกับเครือขายภายนอก (รองวิจัยและ

บริการสังคม)  

>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

15 เรื่อง 
>หรือ= 

60 เรื่อง 
 

 

 

 

 
 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ

ศิษยเกา (รองกิจการนักศึกษา) 

>หรือ= 

5 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

6 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

7 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

8 

โครงการ/

กิจกรรม 

>หรือ= 

26 

โครงการ/

กิจกรรม 

4. เสริมสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยและ

สมาคมนักศึกษาเกาของ

มหาวิทยาลัย ท้ังในทางวิชาการ

และการพัฒนามหาวิทยาลัย  

เพื่อทราบความตองการของ

ศิษยเกาท่ีอยูในโลกการ

ปฏิบัติงานจริง รวมท้ังโอกาสท่ี

ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากร

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา 

 6. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด (รองกจิการตางประเทศ) 

รอยละ  3 รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5  5. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คณาจารยและบุคลากร 

(Student & Staff Mobility) 

กับสถาบันการศึกษาและ

ผูประกอบการท้ังในและ

ตางประเทศ 

ศูนยกิจการนานาชาติ /ศูนย

สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ /สํานักวิชา /หนวย 

งานท่ีเกี่ยวของ 

 7. รอยละของอาจารยและบุคลากร

แลกเปลี่ยนตอจํานวนอาจารยและบุคลากร

ท้ังหมด (รองกิจการตางประเทศ) 

รอยละ  3 รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5   
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                                   

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 8. รอยละของสัญญาตาม MOU ท่ีActive 

เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาให

มวล. (รองกิจการตางประเทศ) 

 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 
รอยละ 

95 
รอยละ 

95 
  

 
4. มีการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับ

หนวยงานภายนอกทุกภาคสวน (รองวิจัย

และบริการสังคม)  

9. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก (รอง

วิจัยและบริการสังคม) 

>หรือ= 

60   

ลานบาท 

>หรือ= 

70   

ลานบาท 

>หรือ= 

80   

ลานบาท 

>หรือ= 

90   

ลานบาท 

>หรือ= 

300   

ลานบาท 

6. แสวงหาทุนวิจัยท้ังจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ระหวางประเทศ 

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สํานักวิชา /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ / 

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการแขงขนั 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

และแขงขันได  (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร (รองวิจัยและบริการสังคม)            

6   

เรื่อง 

6   

เรื่อง 
6   

เรื่อง 
6   

เรื่อง 
24  

 เรื่อง 
1. แสวงหารายไดจากลิขสิทธ์ิ

หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถ

นําไปตอยอดเพื่อผลประโยชน

ทางธุรกิจในอนาคต 

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ 

 2. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน (รองวิจัยและ

บริการสังคม) 

>หรือ=  

2 

ลานบาท 

>หรือ=  

2 

ลานบาท 

>หรือ=  

2 

ลานบาท 

>หรือ=  

2 

ลานบาท 

>หรือ= 

8 

ลานบาท 

 

 
2. มีสินทรัพยท่ีสรางมูลคาและคุณคา

เพิ่มข้ึน  (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 

                                                            

3. มีการวางแผนและบริหารจัดการ

สินทรัพยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

   

3. รอยละของรายไดจากการบริหารสนิทรัพย

ตองบเงินรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไม

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) (รองวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 

>หรือ= 

รอยละ     

5 

>หรือ= 

รอยละ     

5 

>หรือ= 

รอยละ     

5 

>หรือ= 

รอยละ     

5 
 

2. จัดทําโครงการและแผนการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให

สอดคลองกับนโยบายการ

พัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทํา

แผนแมบทในการใชประโยชน

จากท่ีดินของมหาวิทยาลัยอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะท่ีดินเพื่อ

ประโยชนในการศึกษาวิจัยและ

จัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อ

เปนรายไดสนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน

อนาคต 

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับ

ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปร

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 

>ดัชนี

เปรียบ 

เทียบ 
 

3. แสวงหาแหลงเงินทุนจาก

การบริจาคและการบริหาร

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อ

สวนการเงินและบัญชี /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                              

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

อางอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ

ตลาดทุน  (รองวางแผนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 

สรางโอกาสใหมๆ ใหกับ

มหาวิทยาลัย 

4. มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อ

สรางรายไดเพิ่มข้ึน (รองวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุน

หรือรวมทุนกับภายนอกท่ีสรางรายไดเพิ่ม

ใหกับมหาวิทยาลัย (รองวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

1 

โครงการ 

>หรือ=    

4 

โครงการ 
4. ใชนโยบายหุนสวนภาครัฐ

และเอกชน (Public Private 

Partnership) เพื่อสงเสริมให

เอกชนเขารวมลงทุนกับ

มหาวิทยาลัยในการสราง

ศูนยบริการนักศึกษาตาม

แนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. ศูนยการแพทยมีสวนสําคัญในการ

สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นท่ีภาคใตเพื่อ

ความเปนเลิศสูสากล (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

1. จํานวนผลงานวิจัยดานการ

รักษาพยาบาล/วิทยาศาสตรการแพทยท่ี

สามารถนําไปใชประโยชน (รองวิจัยและ

บริการสังคม) 

5     

เรื่อง 

5     

เรื่อง 
6     

เรื่อง 
6    

 เรื่อง 
22    

เรื่อง 
1. สรางความรวมมือกับทุกภาค

สวนท้ังในและตางประเทศเพื่อ

แสวงหาบุคลากร องคความรู 

เทคโนโลยี และนําเครื่องมือท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงมาใหบริการใน

ศูนยการแพทย รวมถึงจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาเครื่องมือทาง

การแพทยเพื่อใหบริการทาง

การแพทยท่ีทันสมัย   

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการฝกอบรม หรือ

จํานวนการใหบริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ (รองวิจัยและบริการ

สังคม 

1  

หลักสูตร 

1  

หลักสูตร 
1  

หลักสูตร 
1  

หลักสูตร 
4  

หลักสูตร 
2.  มุงเนนการศึกษาปญหา

สุขภาพในพื้นท่ี (Area-based 

research)  ท่ีเนน long term 

follow up  เพื่อสรางนวัตกรรม

และเปนตนแบบในระดับ

นานาชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /ศูนยบริการ

วิชาการ /สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /ศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 
       3. มีการบูรณาการการวิจัยทาง

การแพทยของวิทยาศาสตร

สุขภาพรวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน 

โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุ

ศาสตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย  

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

ศูนยบริการวิชาการ /ศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

2. ศูนยการแพทยเปดใหบริการแก

ประชาชนในพื้นท่ีภาคใต (รองวางแผน

และยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 

3. จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 

> หรือ= 

15,000 

คน 

> หรือ= 

30,000 

คน 

> หรือ= 

90,000 

คน 

> หรือ= 

120,000 

คน 

> หรือ= 

255,000 

คน 

4. เรงรัดโครงการกอสรางอาคาร

ศูนยการแพทยพรอมระบบ

สาธารณูปการ  รวมถึงการ

กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  

ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและ

วัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไว   

สวนอาคารสถานท่ี /ศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

       5. มีโครงสรางการบรหิาร

โรงพยาบาลท่ีสามารถรวมกัน

กํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพและศูนย

การแพทย โดยกําหนด

ภาระหนาท่ี การสอน การวิจัย 

และการใหบริการทางคลินิก   

และกําหนดสัดสวนคาตอบแทน

ของท้ังสามฝาย (ผูปฏิบัติ  ศูนย

การแพทย และสํานักวิชา)  

รวมถึงมีระบบกลไกในการ

ประเมินภาระงานอยางเหมาะสม 

และสามารถใหบริการทางคลินิก

ไดในวันทําการ โดยไดรับ

คาตอบแทน  

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  

 4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

(รองวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
 6. สงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

 พัฒนาการใหบริการ 

 

3. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองค

ความรูทางการแพทย (รองวิชาการ และ

รองวิจัยและบริการสังคม) 

 

5. รอยละของบุคลากรทางการแพทยท่ี

ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(รองวิชาการ) 

รอยละ 

5 

รอยละ 

10 
รอยละ 

10 
รอยละ 

10 

 7. สงเสริมใหศูนยการแพทยเปน

แหลงเชี่ยวชาญท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนและ

ทางการแพทย  รวมถึงติดตอ

สมาคมแพทยไทยในอเมริกาและ

ในตางประเทศใหมาชวยงานศูนย

การแพทยอีกทางหนึ่ง  

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 6. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/

วิทยาศาสตรสุขภาพ (รองวิจัยและบริการ

สังคม) 

N/A N/A 1 ศูนย 2 ศูนย 3 ศูนย 8. จัดตั้ง Excellent center    

1) ดานมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ

หลอดเลือด 3) เวชศาสตรผูสูงวัย

และการดูแลผูปวยแบบประคับ 

ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 

5) Traveling medicine (รวม

การบูรณาการทางการแพทย 

ภาษา การทองเท่ียว ระบบการ

เคลื่อนยาย ขนสง เปนตน)  

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /หนวย 

งานท่ีเกี่ยวของ 

4. มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากร

ทางการแพทย (รองวิชาการ) 

7. จํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีผลิตได

(รองวิชาการ) 

N/A N/A 412 คน 819 คน 1,231 คน 9. มุงเนนการบูรณาการงานการ

วิจัย การเรียนการสอนและการ

ใหบริการการรักษา  โดยมีแหลง

ปฏิบัติการทางการวิจัยและฝาย

ใหบริการการศึกษาวิจัยภายใต

โครงสรางของศูนยการแพทย 

(Teaching and research 

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /หนวย 

งานท่ีเกี่ยวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลท่ี

แตกตางจากโรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิข้ันสูงท่ัวไป  

 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดาน

การแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ี

กําหนด (รองวิชาการ) 

 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาดานการกีฬาและสขุภาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

1. นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการ

แขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพิ่มข้ึน (รอง

กิจการนักศึกษา) 

1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดาน

กีฬาและสุขภาพท่ีนักศึกษาเขารวมหรือ

ไดรับ (รองกิจการนักศึกษา) 

35  

รายการ  

/รางวัล 

40 

รายการ/

รางวัล 

45 

รายการ/

รางวัล 

50 

รายการ/

รางวัล 

170 

รายการ    

/รางวัล 

1. พัฒนานักศึกษาเขาสูการ

แขงขันท้ังกีฬาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง

สรางความรวมมือดานการกีฬา

และสุขภาพกับหนวยงาน

ภายนอก 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /สํานักวิชาอื่นๆ / 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ

สุขภาพของนักศึกษาอยางท่ัวถึง (รอง

กิจการนักศึกษา) 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนให

นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน   

(รองกิจการนักศึกษา)                                   

10 

โครงการ/

กิจกรรม 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

20 

โครงการ/

กิจกรรม 

25 

โครงการ/

กิจกรรม 

70 

โครงการ/

กิจกรรม 

2. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและ

สุขภาพของสํานักวิชา องคการ

นักศึกษา สภานักศึกษาและ

สโมสรนักศึกษา โดยใหนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึงท้ัง

เพื่อสุขภาพและการฝกฝนให

นักศึกษามีจิตใจเปนนักกีฬาและ

เปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /สํานักวิชาอื่นๆ /

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/

กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด (รองกิจการนักศึกษา) 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 
รอยละ 

90 
รอยละ 

90 
  

 
3. มีอาคารสถานท่ีและอุปกรณการเรียน

การสอนดานกีฬาและสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน (รองกิจการ

นักศึกษา)  

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

(รองกิจการนักศึกษา) 

รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
 3. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

อุปกรณการเรียนการสอนดาน

การกีฬาและสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน 

 

 

สวนกิจการนักศึกษา /สวน

อาคารสถานท่ี /ศูนยบริหาร

ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร          

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

ตัวช้ีวัดหลัก                            

/รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

คาเปาหมาย กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61-64 

4. มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานกีฬา (รองกิจการ

นักศึกษา) 

5. จํานวนนักศึกษาเขาใหมท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานกีฬา (รองกิจการ

นักศึกษา) 

10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 70 คน 4. รับนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

พิเศษดานกีฬาเพื่อขยายโอกาส

ทางการศึกษาท่ัวประเทศเพิ่มข้ึน 

 

ศูนยบริการการศึกษา /สวน

กิจการนักศึกษา /สวน

สื่อสารองคกร /สํานักวิชา  
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