ไฟล์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2557-2559 (ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค. 57)
--------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตให้มีอตั ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
หน้า 1-3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนา
ประเทศ
หน้า 4-7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม
หน้า 8-10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ากล และโดดเด่นในประชาคมอาเซียน
หน้า 11-13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
หน้า 14-15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
หน้า 16-17

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนาคนคุณภาพ ตอบสนองการพัฒนาในพื้นทีแ่ ละประเทศ (สร้างเสริมอุทยานการพัฒนากาลังคน)
ตัวชีว้ ัด : 1. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ีผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 90)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด

เป้าหมาย

เป้าประสงค์

57

58

59

1. ร้อยละของบัณทิตระดับ
ปริญญาตรีทจี่ บการศึกษาใน
ปีการศึกษาได้รับการรับรอง
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ร้อยละ)

-

50

55

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
57

58

59

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 585.5686 586.0000 586.0000 1757.5686
1. การสร้างบัณฑิตให้มีอัต
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ลักษณ์บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้าน
ศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มี
คุณธรรม"

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 0.2000
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาบัณฑิตให้
มีปญ
ั ญาและคุณธรรม เรียนรู้
ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน/ชุด
โครงการพัฒนาสานักวิชาสู่
ความเป็นสากล)

1. สร้างระบบและกลไกการ
ประกันสมรรถนะและส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5
ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
สากล การจัดการ และ
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบ
1.1(1)จานวนระบบทดสอบ
สมรรถนะและจัดทาระบบการ สมรรถนะของนักศึกษาระดับ
ทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา ปริญญาตรี (ด้าน)
ก่อนจบการศึกษาเพือ่ รับประกัน
สมรรถนะ 5 ด้าน

5

-

-

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
สมรรถนะ 5 ด้าน โดยบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา และเน้นระดับปริญญา
ตรีเป็นสาคัญ

1.2(1) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารผ่านเกณฑ์ดว้ ยคะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ร้อยละ)

-

50

1.2(2) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์ดว้ ยคะแนนร้อยละ
60 ขึ้นไป (ร้อยละ)

-

1.2 (3) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ทักษะด้านความเป็นสากลผ่าน
เกณฑ์ดว้ ยคะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป (ร้อยละ)
1.2(4) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ทักษะด้านการจัดการผ่านเกณฑ์
ด้วยคะแนนร้อยละ 60ขึ้นไป
(ร้อยละ)

แผนงานสนับสนุนการ
3.3699
พัฒนาวิชาการ
0.1935
- งานพัฒนาวิชาการ
แผนงานกิจการนักศึกษา 33.4644
- งานกิจการนักศึกษา

สานักวิชาศิลป
ศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์/การจัดการ/
ส่วนวิเทศฯ/ส่วนกิจฯ

55

แผนงานจัดการศึกษา
- งานจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
- งานจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สานักวิชาศิลปศาสตร์

70

75

- งานจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิม่

สานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์

-

70

75

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

-

70

75

5

สานักวิชาการจัดการ

1

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

2. เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและวัฒนธรรมการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยทีน่ าไปสู่อัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
ด้าน " มีความรู้คู่การปฏิบตั ิ
อุตสาหะสู้งาน"

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

2. ร้อยละของนักศึกษาที่
สูญเสียต่อรุ่น (พ้นจากสภาพ
ผลการเรียน) (ร้อยละ)
3. ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทสี่ าเร็จการศึกษา
ตามเวลาปกติ (ของผู้ทเี่ ข้า
ศึกษาในรุ่นนัน้ ) (ร้อยละ)

15

10

5

2 ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้โดดเด่น และเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ

- ด้านสังคมศาสตร์
- ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิม่
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทสี่ อบใบประกอบ
วิชาชีพผ่านในครั้งแรกต่อ
จานวนผู้เข้าสอบครั้งแรก
ทัง้ หมด (ร้อยละ)

65
40

70
45

70
50

85
100

85
100

75

80

2.1 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาที่
โดดเด่นด้านเทคนิคและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

80
100
70

2.2 เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
ฮาร์ดแวร์ในการรองรับการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ทาง
อิเลคทรอนิกส์ (e-learning) ทุก
หลักสูตร

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

57

58

59

1.2(5) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมผ่านเกณฑ์ดว้ ยคะแนน
ร้อยละ60 ขึ้นไป (ร้อยละ)

80

85

90

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
ส่วนกิจการนักศึกษา

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 1.0000
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่
รูปแบบ Active learning )

2.1(1) ร้อยละของรายวิชาใน
ทุกหลักสูตรที่จดั การเรียนการ
สอนแบบ Active learning
(ร้อยละ) 2.1(2)จานวน
นวัตกรรม/งานวิจยั ที่เกีย่ วกับ
การเรียนการสอนแบบ Active
Learning ในแต่ละปี (ชิ้นงาน)

2.2(1) ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ
e-learning หรือผ่าน
ระบบสื่อสาร online ที่มีการ
นาไปใช้จริง (ร้อยละ)

40

3

20

60

80

4

30

5

40

12

แผนงานจัดการศึกษา
- งานจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
- งานจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- งานจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิม่

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ
แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

68.5222
89.6354

11 สานักวิชา/ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ/ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

182.4860
94.9537

1.5842
0.1468
0.9348

11 สานักวิชา/ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ/ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

109.0774

2

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสหกิจศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยการพัฒนา
หลักสูตรทักษะเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
ประสบการณ์วิชาชีพให้มี
มาตรฐาน พร้อมพัฒนาอาจารย์
นิเทศให้เป็นมืออาชีพ โดยใน
รอบ3 ปีแรกจะให้ความสาคัญ
การบูรณาการสหกิจศึกษากับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

แผนงาน/งาน

กลยุทธ์/มาตรการ

57

58

59

2.3(1) ร้อยละของบัณฑิตที่
ผ่านสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติ
วิชาชีพด้วยคะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป (ร้อยละ)
2.3(2) ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ผลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม (อุตสาหะ สู้งาน) จาก
สถานประกอบการระดับ 4 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ)
2.3(3) จานวนนักศึกษาที่
ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการต่างประเทศในแต่
ละปี (คน)

80

85

90

80

30

85

35

57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ

90

40
'105

หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไปเป็นเป้าหมายที่สะสมต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า

3

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ปัญญาและนวัตกรรม รองรับการพัฒนาสังคมในภาคใต้ตอนบนให้เข้มแข็งและมีศักยภาพพึ่งตนเองได้ (มุง่ ผลสังคมแข้มแข็ง)
ตัวชีว้ ัด : 3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการทีม่ ีการนาไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปอ้างอิง (ร้อยละ 80)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

57

58

59

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 140.4357 141.0000 141.0000 422.4357
2. การวิจัย และบริการ
วิชาการเพือ่ เสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง แข่งขันได้ และ
รองรับการพัฒนาประเทศ

3. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง และเป็น
ศูนย์เรียนรู้เฉพาะ รองรับการ
พัฒนาพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน
และการขับเคลื่อนประเทศ

5. จานวนศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง (ด้านการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง และเทคโนโลยี
ของไม้ยางพารา) (ศูนย์)

'-

1

2

2

3. เสริมสร้างศักยภาพความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
บุคลากรรองรับการพัฒนา
ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของ
ภาคใต้สู่ความเป็นเลิศใน
อาเซียน

6. จานวนศูนย์เรียนรู้เฉพาะ
ทาง (ด้านการบริหารจัดการ
การใช้ปยุ๋ ในสวนปาล์มฯ การ
ผลิตแพะนมครบวงจร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรและอาหาร และการ
พัฒนาคุณภาพและผลผลิตไม้
ผลปลอดภัย) (ศูนย์)

1

2

4

4

3.1 ใช้กลไกทางวิชาการโดย
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้
มีการพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมกลุ่มนักวิจยั
นักวิจยั พีเ่ ลี้ยง เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการผลิต
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ปรึกษา
ให้กบั อาจารย์รุ่นใหม่ และ
ปรับปรุงเกณฑ์และกลไกการ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สายรับใช้สังคม

3.1(1) จานวนอาจารย์ดา้ น
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์
และ ศาสตราจารย์ (คน)
3.1(2) จานวนกลุ่มนักวิจยั /
นักวิจยั พีเ่ ลี้ยงด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
(กลุ่มหรือคน)
3.1(3) จานวนตาแหน่งนักวิจยั
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรต่อกลุ่ม
วิจยั (ตาแหน่ง/กลุ่มวิจยั )

3.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมืองานวิจยั /บริการวิชาการ
ทั้งจากสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

3.2(1) จานวนโครงการวิจยั /
บริการวิชาการทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศ (โครงการ)
3.2(2) จานวนโครงการวิจยั /
บริการวิชาการทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ (โครงการ)

-

-

-

-

-

3

7

1

3

0.4

0.6

2

5

1

7

แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนา
คณาจารย์สู่ความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัย/บริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร)

3

-

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/
วิทยาศาสตร์/เภสัช
ศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

5

3

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

3

0.8847

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/
วิทยาศาสตร์/เภสัช
ศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ศุนย์บริการ
วิชาการ

4

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

7. จานวนชุมชนต้นแบบใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีวจิ ัย
และบริการวิชาการเพือ่ การ
พัฒนาภาคใต้ตอนบน (ชุมพร
ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)
และการแข่งขันของประเทศ
(ชุมชน)

3

5

7

7

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ
3.3 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านปาล์มน้ามัน การเพาะเลี้ยง
กุง้ ยางพารา ปศุสัตว์ พืช
สมุนไพรและอาหารเพือ่ สุขภาพ
และไม้ผล รองรับการพัฒนา
พืน้ ที่ภาคใต้ตอนบนและการ
ขับเคลื่อนประเทศ

4. มีชุมชนต้นแบบในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวจิ ัย และ
บริการวิชาการ เพือ่ การ
พัฒนาภาคใต้ตอนบน และ
การแข่งขันของประเทศ
ครอบคลุมพืน้ ที่ 7 จังหวัด
ของภาคใต้ตอนบน

ตัวชีว้ ัด
3.3(1) จานวนอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตรด้านการเกษตร(ชิ้นงาน)
3.3(2) จานวนงานวิจยั ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ (ISI) และ/หรือ
ขับเคลื่อนให้มีการนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ในการพัฒนาของพืน้ ที่ และ
ประเทศ (เรื่อง)

57
'-

58
1

10

59
3

20

4.1(1) ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบและกลไกที่
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานวิจยั และ
บริการวิชาการสายรับใช้สังคม
(ร้อยละ)

4.1(2) ร้อยละของอาจารย์/
นักวิจยั และบุคลากรที่ทางาน
วิจยั และบริการวิชาการสายรับ
ใช้สังคม (ร้อยละ)
- วิจยั (อาจารย์/นักวิจยั )
- บริการวิชาการ (อาจารย์/
นักวิจยั )
- บริการวิชาการ (พนักงาน
สายปฏิบัตกิ าร)
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โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
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3
30

4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เพือ่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นาทีส่ นองความต้องการของ
ท้องถิน่ และการพัฒนา
ประเทศ

4.1 สร้างระบบและกลไกที่
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานวิจยั และ
บริการวิชาการสายรับใช้สังคม

แผนงาน/งาน

'-

80
90
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เจ้าภาพหลัก

57-59
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

30

แผนงานวิจัยและพัฒนา
- งานวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งานสนับสนุนการวิจัย
วิทยาการสุขภาพ
แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม
- งานบริการวิชาการแก่
ชุมชน
แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งนักวิจัย
ใหม่และคณาจารย์ทมี่ ี
ตาแหน่งทางวิชาการ)

51.2556

0.5000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ศูนย์บริการ
วิชาการ

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

0.2020

11 สานักวิชา
ศูนย์วจิ ัย/หน่วยวิจัย/
กลุ่มวิจัย/สถาบันวิจัย
และพัฒนา/
ศูนย์บริการวิชาการ/
หน่วยบริการอื่นๆ

0.6864
78.1515

20

5

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

กลยุทธ์/มาตรการ
4.2 สนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนมีสวนร่วมใน
การพัฒนางานวิจยั และบริการ
วิชาการสายรับใช้สังคม โดย
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจยั และการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ

5. มหาวิทยาลัยมีระบบ
ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูลที่
สมบูรณ์ ทันสมัยโดย
ให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8. จานวนฐานข้อมูลเพือ่ การ
บริการวิชาการสู่สังคมทีม่ ี
ความสมบูรณ์ ทันสมัย ใน
รูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ด้านองค์กร
เกษตร ท่องเทีย่ ว
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ศิลปะและวัฒนธรรม)
(ฐานข้อมูล)

6. มหาวิทยาลัยเป็นส่วน
สาคัญในการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทยี่ งั่ ยืนด้าน
ประโยชน์และคุณค่าพรรณไม้
ประจาถิน่ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

9. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ผู้ใช้บริการ(ร้อยละ)
- จากแหล่งเรียนรู้ในพืน้ ที่
จริง
- จากแหล่งเรียนรู้เสมือน
10. ร้อยละของผู้ใช้บริการทีม่ ี
ผลการประเมินด้านความพึง
พอใจระดับ 4 ขึน้ ไป จาก
คะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ)
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ตัวชีว้ ัด

4.3 พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้
เป็นศูนย์สารสนเทศการบริการ
ของภาคใต้ตอนบน โดยเน้น
ความสะดวกในการเข้าถึงอย่าง
ทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงในพืน้ ที่ และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การชี้นา
เชิงนโยบายทั้งในระดับพืน้ ที่
และประเทศ

5. สร้างอุทยานการเรียนรู้
เพือ่ สนับสนุนการศึกษาตาม
อัธยาศัย

4.2(1) จานวนองค์กร/ชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในโครงการ
วิจยั และบริการวิชาการ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมในลักษณะ Social
Engagement (องค์กร/ชุมชน)
- วิจยั
- บริการวิชาการ

4.3(1) ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการและ
บริการวิชาการ (ร้อยละ)

เป้าหมาย
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100

แผนงาน/งาน
57-59

3

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
1.2233
- งานพัฒนาวิชาการ
แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.0000
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการสร้างเครือข่าย
7
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
เอกชน ชุมชนและ
สถาบันการศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศ)
แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการและบริการวิชาการ)
แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานบริการสาธารณูปโภค
และสิ่งอานวยความสะดวก

-
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เจ้าภาพหลัก

57-59
11 สานักวิชา
ศูนย์วจิ ัย/หน่วยวิจัย/
กลุ่มวิจัย/สถาบันวิจัย
และพัฒนา/
ศูนย์บริการวิชาการ/
หน่วยบริการอื่นๆ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาอุทยาน
การศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้) แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม
- งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน

6

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด

เป้าหมาย

เป้าประสงค์
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11. ร้อยละของผู้ใช้บริการทีม่ ี
ผลการประเมินด้านการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับ 4
ขึน้ ไปจากคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละ)

40

45

50

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

5.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
อุทยานต่างๆ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการที่
เป็นสากล และทันสมัย โดย
ครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้เสมือน
ในลักษณะ Digital Content

5.1(1) จานวนอุทยานการ
เรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการที่
เป็นสากล และทันสมัย (ด้าน
ประโยชน์และคุณค่าพรรณไม้
ประจาถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
(อุทยาน)

เป้าหมาย

แผนงาน/งาน

57

58

59

57-59

1

2

3

3

โครงการ
แผนงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57
6.5320

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์/อาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์/
โครงการอุทยานการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไปเป็นเป้าหมายที่สะสมต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า

7

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมหาวิทยาลัยและสังคมในพื้นทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยทัง้ ครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสังคมสุขภาพเข้มแข็งแบบองค์รวม ทัง้ การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู (เสริมแรงสังคมสุขภาพ)
ตัวชีว้ ัด : 4. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทีม่ ีค่าคะแนนเฉลีย่ ความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-74.99 (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของชุมชนทีเ่ ป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินด้านการจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับทีส่ ูงขึน้ (ร้อยละ 70)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

เป้าประสงค์
3. การสร้างความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของ
สังคม

7. นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรได้รับการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมและมี
สังคมสุขภาพเกิดขึน้ ในชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย

12. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษา พยาบาลของ
นักศึกษาทีล่ ดลงในแต่ละปี
(ร้อยละ)
13. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษา พยาบาลของ
อาจารย์และบุคลากรทีล่ ดลง
ในแต่ละปี (ร้อยละ)

57
-

58
5

-

59
5

5

5

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59
10

10

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
58
59

57

6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเป็นกลุ่ม
เฉพาะตามความเสี่ยงของการ
เกิดโรค

57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 18.3214 19.0000 19.0000 56.3214
แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 2.5000

6. จัดระบบการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรเชิงรุก และส่งเสริม
การสร้างความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสุขภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและกับ
เครือข่ายภายนอก

6.1 มีการประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคตามเกณฑ์
มาตรฐานและการคัดกรอง
สุขภาพให้กบั นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรในรายบุคคลทุกคน

แผนงาน/งาน

- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัย)

6.1(1) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน
และได้รับการคัดกรองสุขภาพ
(ร้อยละ)

80

90

100

6.1(2) ร้อยละของอาจารย์
บุคลากรรวมถึงผู้บริหารที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน
และได้รับการคัดกรองสุขภาพ
(ร้อยละ)

70

75

80

6.2(1) ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเป็นกลุ่มเฉพาะตามความ
เสี่ยงของการเกิดโรค (ร้อยละ)

80

85

90

ส่วนกิจการนักศึกษา

6.2(2) ร้อยละของอาจารย์
บุคลากรรวมถึงผู้บริหารที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นกลุ่มเฉพาะตามความเสี่ยง
ของการเกิดโรค (ร้อยละ)

80

85

90

หน่วยพัฒนา
องค์กร/ส่วนการ
เจ้าหน้าที่

แผนงานกิจการนักศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา
- งานอาหารและร้านค้า
- งานกิจการนักศึกษา
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร
- งานพัฒนาองค์กร

ส่วนกิจการนักศึกษา

11.5481
0.7693

3.1715

หน่วยพัฒนา
องค์กร/ส่วนการ
เจ้าหน้าที่

8

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59
6.3 จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้อยูอ่ าศัยและเป็น
สถานที่น่าอยูน่ ่าทางาน สร้าง
ความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณและสังคม โดยเน้น
การดาเนินการที่บูรณาการกับ
การจัดการศึกษา

14. จานวนชุมชนทีม่ ีความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพและมีสุข
ภาวะทีด่ ี (ชุมชน)

3

4

5

5

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
58
59

57

6.3(1) จานวนแหล่ง/พืน้ ที่ที่มี
การปรับปรุงพัฒนาเพือ่
สนับสนุนการเรียนรู้อยูอ่ าศัย
(เขตหอพักนักศึกษา ที่พัก
บุคลากร อาคารเรียนรวม
อาคารวิชาการ เป็นต้น) (แหล่ง)

3

4

5

6.3(2) ร้อยละของนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจและนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
วิถีประจาวันตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ)

-

70

80

6.3(3) จานวนแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (แหล่ง)

-

2

-

6.4 เตรียมความพร้อมด้าน
6.4(1) ร้อยละความสาเร็จของ
บุคลากรและระบบงานรองรับ แผนแม่บทเตรียมความพร้อม
การเปิดศูนย์การแพทย์ในอนาคต ด้านบุคลากรและระบบงาน
รองรับการเปิดศูนย์การแพทย์
(ร้อยละ)

50

100

-

6.4(2) ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบงานตามแผน
แม่บท (ร้อยละ)

-

20

50

6.5(1) จานวนกลุ่มบริการ
สุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่
ให้บริการแก่ชุมชน/สังคม
(กลุ่ม)
6.5(2) จานวนเครือข่ายด้าน
สุขภาพที่มีความเข้มแข็ง(โดย
บุคลากรมวล.มีบทบาทสาคัญ)
(เครือข่าย)

5

6.5 สร้างกลุ่มและพัฒนาระบบ
การทางานร่วมกันแบบสหสาขา
วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงสร้างคลังความรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
หลายช่องทาง

7

3

10

4

แผนงาน/งาน
57-59

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

5

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57
0.0010

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
ส่วนกิจการ
นักศึกษา/สานัก
วิชา/ส่วนการ
เจ้าหน้าที่

ส่วนกิจการ
นักศึกษา/หน่วย
พัฒนาองค์กร

2

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการจัดทาแผนแม่บท
เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและระบบงาน
รองรับการเปิดศูนย์การแพทย์)

10

5

โครงการ

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ
5

-

0.3314

ส่วนอาคารสถานที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์/สหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/
แพทยศาสตร์/เภสัช
ศาสตร์

9

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
58
59

57

6.5(3) ร้อยละของคนทางาน
และผู้เข้าร่วมในเครือข่ายที่มีผล
การประเมินด้านความพึงพอใจ
ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละ)

70

75

85

6.5(4) จานวนกิจกรรมบูรณา
การด้านวิชาการสุขภาพหรือ
การพัฒนานักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบสห
สาขาวิชาชีพ (กิจกรรม)

5

20

50

6.5(5) ร้อยละของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้าร่วม
กิจกรรมบูรณาการด้าน
วิชาการ/พัฒนานักศึกษา
แบบสหสาขาวิชาชีพ (ร้อยละ)

25

50

85

6.5(6) จานวนโครงการวิจยั ร่วม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แบบสหสาขาวิชาชีพ (โครงการ)

5

10

15

แผนงาน/งาน
57-59

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ

57

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายระบบ
สุขภาพชุมชน)

-

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

50

15

หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไปเป็นเป้าหมายที่สะสมต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า

10

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลและเตรียมพร้อมสังคมสูป่ ระชาคมอาเซียน (สร้างสิง่ แวดล้อมและความสามารถสากล)
ตัวชีว้ ัด : 6. เทียบเคียง(Benchmark) ได้กับมหาวิทยาลัยไทยทีอ่ ยูใ่ นอันดับ Top 100 ของ BRICS & Emerging Economies Rankings(Times Higher Education World University Ranking)
ภายในปี 2561ในประเด็น International outlook (ติด 1 ใน 10 อันดับ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล และโดดเด่นใน
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
57

8. เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการ
พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการกับสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิชาการ และองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ ในประเทศ
โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้
ตอนบน และต่างประเทศใน
ลักษณะ University to

15. จานวนนักศึกษา/อาจารย์ 150
และนักวิจัยต่างชาติทมี่ า
ศึกษาหรือปฏิบตั ิงานทีม่ วล.
(คน)
16. จานวนนักศึกษา(ไม่
150
รวมสหกิจต่างประเทศ)/
อาจารย์และนักวิจัยของมวล.ที่
ไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
(คน)
University (U2U) และ
17. จานวนผลงานทีม่ ี
0.3
University to Organization อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติเป็น
(U2O)
ผู้แต่งร่วม(Co-author) และ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (paper ต่อ
อาจารย์)
18. จานวน Citation ของ
100
ผลงานทีม่ ีอาจารย์/นักวิจัย
ต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม
(Co-author) และตีพมิ พ์
เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติในแต่ละปี (ครั้ง)
19.ร้อยละของเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากสถาบันการศึกษา/องค์กร
ในต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ (ร้อย
ละ)
20. มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษา (ศูนย์)

5

58

59

200

250

200

0.4

250

250

250

-

เป้าหมาย
58
59

แผนงาน/งาน
57-59

3

2

2

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมประชุม /สัมมนาทาง
วิชาการหรือการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุม/สัมมนาในระดับ
นานาชาติร่วมกับสถาบัน
1
เครือข่าย

7.2(1) จานวนนักศึกษาและ
อาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ในแต่ละปี (คน)
7.2(2) จานวนการจัดประชุม
นานาชาติในแต่ละปี (ครั้ง)

220

250

300

15

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 33.2461 34.0000 34.0000 101.2461
0.8000

5

15

โครงการ
แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาสานัก
วิชาสู่ความเป็นสากล)

7.1(1) จานวนความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับสถาบัน
การศึกษาแห่งใหม่ทั้งในและ
ต่างประเทศแบบ University to
University (U2U) ในแต่ละปี
(ฉบับ)
7.1(2) จานวนความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับองค์กรภายนอก
แห่งใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
แบบ University to
Organization (U2O) ในแต่ละปี
(ฉบับ)

'450

1

57

7.1 พัฒนาความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันวิชาการ และ
องค์กรภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศในลักษณะ
University to University
(U2U) และ University to
Organization (U2O) ใน
รูปแบบของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่
เข้มแข็ง

200
150

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

7 เสริมสร้างศักยภาพภายใน
และภายนอกองค์กร และ
พัฒนาวิชาการทีม่ ุ่งยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียน

0.5

10

-

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

5

1

5

1

15

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

0.6941

11 สานักวิชา/ส่วน
วิเทศสัมพันธ์/ศูนย์
สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ

แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของ
3
นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรี)

0.5000

11 สานักวิชา/ส่วน
วิเทศสัมพันธ์/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

7

770

1

11

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์/มาตรการ

57

เป้าหมาย
58
59

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/องค์กร
ภายนอกที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล (World Class) ทั้ง
ในและต่างประเทศ

7.3(1) จานวนนักศึกษา/
อาจารย์ที่ได้รับทุนทาวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จาก
สถาบันการศึกษา/องค์กร
ภายนอกที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล (World Class) ทั้ง
ในและต่างประเทศ (คน)

90

120

150

7.4 ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
กับสถาบันการศึกษาและองคืกร
ในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
เช่น การศึกษาต่อ การทาวิจยั
ร่วม การฝึกปฏิบัตงิ าน การ
แลกเปลี่ยนข่อมูลข่าวสารทาง
วิชาการ การเสวนาวิชาการ

7.4(1) จานวนทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อ ปฏิบัตงิ านสอน
และ/หรือวิจยั ร่วมกับ
นักวิชาการต่างชาติของมวล.
และสถาบันการศึกษา/องค์กร
ภายนอก (ทุน)
7.4(2) จานวนโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษา/องค์กรใน
ต่างประเทศ (โครงการ)

30

40

7.5 พัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ การ
สื่อสาร รวมทั้งการเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนของนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านกลไกของ
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของภาคใต้ตอนบนสู่
อาเซียน

7.5(1) จานวนนักศึกษา/อาจารย์ 1000 1200
บุคลากรมวล.และประชาชน/
ผู้ประกอบการในภาคใต้ตอนบน
ที่ได้รับการพัฒนาเตรียมพร้อมสู่
สากลเพือ่ รองรับประชาคม
อาเซียน (คน)
7.5(2) ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
85
รับการพัฒนาและผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะสากล (ร้อย
ละ) 7.5(3) ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้ารับการ
70
พัฒนาและผ่านการทดสอบ
สมรรถนะสากล (ร้อยละ)

57-59

ตัวชีว้ ัด

20

10

15

แผนงาน/งาน
57-59
150

40

20

1500

80

57
0.5241

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
11 สานักวิชา/ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ส่วนการเจ้าหน้าที/่
ส่วนวิเทศสัมพันธ์/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

แผนงานเตรียมความพร้อม 3.8018
สู่ประชาคมอาเซียน
- งานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

สานักวิชาศิลป
ศาสตร์/ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์/หน่วย
พัฒนาองค์กร

20

1,500

90

โครงการ
แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

12

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ
7.5(4) จานวนกิจกรรมด้าน
วิชาการ/ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีนักศึกษา/
อาจารย์/บุคลากรต่างชาติเข้า
ร่วม (กิจกรรม)
7.5(5) ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ประจาถิ่น (ร้อยละ)

57

เป้าหมาย
58
59

15

20

30

65

75

85

7.5(6) ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจยั ต่างชาติที่เข้ามามีส่วน
ร่วมด้านวิชาการและด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ)

40

45

50

7.6 ผลักดันให้มีการวิจยั และ
พัฒนาด้านประชาคมอาเซียน

7.6(1) จานวนผลงานวิจยั ด้าน
ประชาคมอาเซียน (เรื่อง)

2

4

6

7.7 ปรับปรุงพัฒนาบริการ
พืน้ ฐานภายในมหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนการเรียนรู้ การ
ปฏิบิตงิ านและการอยูอ่ าศัยของ
นักศึกษาอาจารย์และบุคลากร
ต่างชาติ

7.7(1) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การปรับปรุงพัฒนาบริการ
พืน้ ฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้
การปฏิบัตงิ านและการอยูอ่ าศัย
ของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรต่างชาติ (ร้อยละ)

25

50

80

แผนงาน/งาน
57-59
30

6

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

แผนงานพัฒนาองค์กรและ 26.9261
บุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59
ส่วนส่งเสริม
วิชาการ/ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์/ส่วนกิจการ
นักศึกษา/อาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สานักวิชาศิลปศาสตร์
ส่วนกิจการ
นักศึกษา/ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา/
ศูนย์บริการ
การศึกษา/ส่วนการ
เจ้าหน้าทีแ่ ละ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไปเป็นเป้าหมายที่สะสมต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า

13

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (สัง่ สมสมรรถนะองค์กร)
ตัวชีว้ ัด : 7. ผลลัพธ์ในมิติการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (หมวด 1 - หมวด 6) * (ตัง้ แต่ 440 คะแนนขึน้ ไป)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

5. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ

เป้าหมาย
57

9. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การ 21. ร้อยละความสาเร็จของ
บริหารจัดการทีส่ นับสนุนการ การพัฒนาระบบ
ตัดสินใจทางการบริหารได้
BusinessIntelligence (BI)
(ร้อยละ)
- ตอบสนองผู้บริหารระดับสูง 100
- ตอบตัวชี้วดั (KPIs) ของ
สกอ สมศ มวล แผน
ยุทธศาสตร์ รายงานติดตาม
ตรวจสอบฯ

58

59

'100

กลยุทธ์/มาตรการ

'-

57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
57

58

59

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 876.1725 877.0000 877.0000 2630.1725
แผนงานพัฒนา
0.1000

8 บูรณาการการจ้างที่
ปรึกษาภายนอก
(Outsourcing) กับความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายใน
องค์กรเพือ่ สร้างระบบและ
กลไกในการพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(ชุดโครงการพัฒนาการ
ออกแบบองค์กรและการ
บริหารงาน)

8.1 ปรับปรุงระบบงบประมาณ 8.1(1) ร้อยละความสาเร็จของ
แบบ 3 มิต(ิ เดิม)
การปรับปรุงระบบงบประมาณ
แบบ 3 มิติ (เดิม) (ร้อยละ)

100

-

-

8.2 จัดหาและพัฒนาระบบ
งบประมาณแบบ 3 มิติ (ใหม่)
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี

8.2(1) ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดหาและพัฒนาระบบ
งบประมาณแบบ 3 มิติ (ใหม่)
(ร้อยละ)

20

70

100

8.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนระบบ Business
Intelligence (BI)

8.3(1) ร้อยละความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
(ร้อยละ)

95

95

95

4

4

4

8.4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 8.4(1) ระดับค่าเฉลี่ยความพึง
วินัยและความรับผิดชอบในการ พอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ระดับ)
ใช้ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาวิชาการ

0.0100

ศูนย์คอมพิวเตอร์/
ส่วนการเงินและ
บัญชี/ส่วนพัสดุ/ส่วน
แผนงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์/
ส่วนการเงินและ
บัญชี/ส่วนพัสดุ/ส่วน
แผนงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงานพัฒนา
0.5000
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร)

หน่วยพัฒนาองค์กร/
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ทุกหน่วยงาน

14

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

10. มีระบบการปฏิบตั ิงานทีม่ ี 22.ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ คล่องตัวเอื้อต่อ ผลการประเมินด้านความพึง
การพัฒนานวัตกรรม
พอใจในการประสานงาน
และ/หรือการให้บริการ ระดับ
4 ขึน้ ไปจากคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละ)
23.จานวนนวัตกรรมทีเ่ ป็น
ระบบงานทีเ่ กิดขึน้ จากการ
พัฒนาในแต่ละปี (ระบบ)

11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 24. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ระดับ 4 ขึน้ ไป
จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ์
สกอ.) (ร้อยละ)

เป้าหมาย
57

58

59

70

80

90

2

2

2

25

50

75

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
57

58

59

50

75

100

8.6 กระตุน้ ส่งเสริมและสร้าง 8.6(1) จานวนโครงการ R2Q
แรงจูงใจให้บุคคล/กลุ่มบุคคลทา (โครงการ)
R2Q ในการพัฒนางาน

30

45

60

8.7 ผลักดันให้มีการนาระบบ
TQM มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานรวมบริการ
ประสานภารกิจ

8.7(1) จานวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการTQM (หน่วยงาน)

5

10

8.8 กระตุน้ ส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

8.8(1) จานวนชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) (ชุมชน)

10

20

8.5 ผลักดันและส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดทาโครงการ PAP
(Project Action Plan) เพือ่
พัฒนาระบบงาน

6

ตัวชีว้ ัด
8.5(1) ร้อยละของหน่วยงานที่
จัดทาโครงการ PAP อย่างน้อย
1 โครงการ (ร้อยละ)

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

162.9777

หน่วยพัฒนาองค์กร
และทุกหน่วยงาน

60

แผนงานสนับสนุนการจัด 202.4348
การศึกษา
- งานบริการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก

หน่วยพัฒนาองค์กร
และทุกหน่วยงาน

15

15

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานก่อสร้าง ปรับปรุง
และซ่อมบารุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

510.1498

หน่วยพัฒนาองค์กร
และหน่วยงานทีก่ ี่ยว
ข้อง

30

30

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
- งานบริหารจัดการกลาง

หน่วยพัฒนาองค์กร
และทุกหน่วยงาน

* คานวณจากร้อยละ 80 ของคะแนน 550 คะแนนในหมวดการบริหารจัดการ (หมวด 1-6) ตามเกณฑ์ TQA
หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไปเป็นเป้าหมายที่สะสมต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า

15

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557-2559
(ปรับข้อมูลล่าสุด ณ 25 มี.ค.57)
ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (สัง่ สมสมรรถนะองค์กร)
ตัวชีว้ ัด : 7. ผลลัพธ์ในมิติการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (หมวด 1 - หมวด 6) * (ตัง้ แต่ 440 คะแนนขึน้ ไป)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าหมาย
57

58

59

แผนงาน/งาน
57-59

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57

58

59

เจ้าภาพหลัก

57-59

รวมทัง้ สิน้ 20.8124 21.0000 21.0000 62.8124
6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและทุนของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ สร้างความ
มั่นคงทางการเงิน

12. มหาวิทยาลัยมีรายได้สุทธิ
เพิม่ ขึน้ จากแหล่งทีม่ า
หลากหลายด้านประกอบด้วย
รายได้จากด้านการเกษตรเชิง
พาณิชย์ การบริการวิชาการ
การสร้างผลิตภัณฑ์ และด้าน
การบริหารพืน้ ที่

25. ร้อยละของเงินรายได้
สุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ จากการ
ดาเนินงานในแต่ละปีภายใต้
แผนความมั่นคงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย (ไม่นบั รวม
เงินอุดหนุนทางการศึกษา)
(ร้อยละ)

5

5

5
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9. สร้างคุณค่า และมูลค่าจาก
ฐานทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ
ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

9.1 ปรับปรุงและพัฒนาผัง
แม่บทการใช้พนื้ ที 9,000 ไร่
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ สร้าง
มูลค่าและคุณค่าจากฐาน
ทรัพยากร
9.2 ขยายผลโครงการที่มี
ความสาเร็จและมีศักยภาพไปสู่
มูลค่าเชิงพาณิชย์บนพืน้
ฐานความมั่นคงรอบคอบทาง
วิชาการและการตลาดเช่น การ
ขยายพืน้ ที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
การพัฒนาการจัดการสวนปาล์ม
แบบครบวงจร การสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากผลผลิตของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย
งานพัฒนามหาวิทยาลัย (ชุด
โครงการสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน)

9.1(1) มีผังแม่บทการใช้พนื้ ที่
ของมหาวิทยาลัยใหม่ที่สมบูรณ์
แบบ (ผัง)

1

-

-

1

9.2(1) รายได้จากโครงการ
วิสาหกิจในแต่ละปี (ล้านบาท)

36

38

55

129

9.3 พัฒนาและเสริมสร้าง
9.3(1) รายได้จากการสร้าง
โอกาสผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยให้กลายเป็นตรา มวล.ในแต่ละปี (ล้านบาท)
สินค้า (Brand) ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

-

6

6

12

แผนงานด้านการบริการที่
มีรายรับ
- งานเรือนวลัย
- งานศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ
- งานฟาร์มมหาวิทยาลัย
- งานอาศรมยาวลัยลักษณ์
- งานพัฒนาคลินกิ
กายภาพบาบัด

-

1.4496
4.6921
11.8749
1.5627
0.8328

ส่วนอาคารสถานที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยบริการทีม่ ี
รายรับ(ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย ศูนย์
กีฬาและสุขภาพ
ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เรือนวลัย
อาศรมยาวลัยลักษณ์)
ส่วนประชาสัมพันธ์
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
57

58

59

กลยุทธ์/มาตรการ
57-59

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

แผนงาน/งาน

กลยุทธ์/มาตรการ

57

58

59

9.4(1) รายได้จากการบริการ
วิชาการในแต่ละปี (ล้านบาท)
9.4(2) รายได้จากการระดมเงิน
บริจาคเพือ่ ศูนย์การแพทย์ในแต่
ละปี (ล้านบาท)

50

70

100

9.5 สนับสนุนโครงการ
ภาคเอกชน (Community
mall) ให้เข้ามาดาเนินการใน
พืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย ที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ พร้อม
ทั้งคานึงถึงการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

9.5(1) รายได้จากการให้
ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการใน
พืน้ ที่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
(ล้านบาท)

7

10

12

29

ส่วนกิจการนักศึกษา/
ส่วนอาคารสถานที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

5

5

10

ส่วนอาคารสถานที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

9.6 มีการจัดการด้านพลังงาน 9.6(1) อัตราการลดลงของการ
โดยเน้นการใช้พลังงานและการ ใช้พลังงานต่อคนต่อพืน้ ที่ในแต่
ลงทุนทางด้านพลังงาน เพือ่ ลด ละปี (ร้อยละ)
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน พร้อม
แสวงหารายได้เพิม่ และสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของ
มวล.ในอนาคต

15

20

220
38

โครงการ

57

แผนงานพัฒนา
0.4000
มหาวิทยาลัย
งานพัฒนามหาวิทยาลัย
(โครงการสร้างแบรนด์ที่
เป็นภาพลักษณ์ของสานัก
วิชาด้านการบริการวิชาการ)

58

59

เจ้าภาพหลัก

9.4 เสริมสร้างการนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
บุคลากร เพือ่ การเสริมสร้าง
มูลค่าและคุณค่าการบริการ
วิชาการทางด้านการให้
คาปรึกษา พัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาหน่วยงาน และส่งเสริม
การนาอนุสิทธิบัตร และ
สิทธิบัตรมาสร้างมูลค่าเพิม่

3

57-59

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
57-59

ศูนย์บริการวิชาการ/
ส่วนการเงินและบัญชี
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

* คานวณจากร้อยละ 80 ของคะแนน 550 คะแนนในหมวดการบริหารจัดการ (หมวด 1-6) ตามเกณฑ์ TQA
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