
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 10 เดือน

(ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)

วันที่ 16 ส.ค. 2565



ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนที่ 1
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสภามหาวิทยาลัย



"เสริมสร้างภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีงของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณไ์ปสู่ระดับสากล"

Walailak UniversityDIVISION OF CORPORATE COMMUNICATION

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เน้นการสื่อสารเชิงรุก โดยใช้ Social Media และสื่อสมัยใหม่เพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

dcc.ac.th
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1. การน าองค์กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติ

หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

กําหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย และมีการกําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จในแผน

หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
- มอบหมายหัวหน้างานตรวจทานผลงานก่อนเผยแพร่ 

หลักภาระรับผิดชอบ 
(Responsiveness)

มีการกําหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- มอบหมายความรับผิดชอบเรื่องส่วนรวม/หน่วยงานให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ

หลักความโปร่งใส
(Transparency)

กําหนดเป็นการวาระการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน  และเปิดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ของ
หน่วยงาน โดยไม่ปิดบัง 
- จัดทํา QR code / แบบประเมินให้บุคคลภายในและภายนอกประเมิน
หน่วยงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน 



1. การน าองค์กร (ต่อ) วิธีการสื่อสารที่ดี เพื่อกระตุ้นให้มีผลการท างานทีด่ียิ่งขึ้น 

• รายการ Talk with the President

• Banner ค าคมผู้บริหาร และผลการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

• กิจกรรม WU Knowledge Sharing

• การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ (เว็บไซต/์รพ.ศกพ./ฯ)

ระดับหน่วยงาน

ระดับองค์กร

• LINE กลุ่มของหน่วยงาน

• การประชุมกองบรรณาธิการ

• การประชุมประจ าเดือน 

• การจัดกิจกรรมหน่วยงาน

• การจัดอบรม-สัมมนา

• ให้ค าปรึกษารายบุคคล
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญกับการน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการโดยมีตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน

444.3%

325%

158.33%

120%

133.33%

131.66%

122.5%

121.67%

85%

108.33%

101.25%

85.42%

94.6%

156.6%

60%

ผลการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อ ส่วนสื่อสารองค์กร (ต.ค. 64 – ก.ค. 65)

(Target 2,000 แชร)์

(Target 40 ชิ้น)

(Target 12 ครั้ง)

(12 คร้ัง)

(60 ชิ้น)

(80 คร้ัง)(360 คร้ัง)

(48 ชิ้น)(80ชิ้น)

(120 ชิ้น)
(300 ข่าว)(5 ชิ้น)

(30 คณะ)

(240ชิ้น) (12 คร้ัง)

• 90% ของงานเกินแผน 100%

• งานที่ยังไม่ถึง 100% มีจํานวน 4 งาน
(มีแผนดําเนินการไตรมาส 4) 
- Website ภาษาไทย   94.6%
- Walailak Weekly 85.42%
- Walailak Channel 85%
- Visitors 60%

• สิ่งที่โดดเด่น คือ การแชร์ข่าวใน social media
และ banner 
- FB page (47 เพจ) สมาชิกรวม 1.16 ล้านคน 
- LINE (32 กลุ่ม) สมาชิกรวม 5,800 คน

8,886 แชร์ x 1.16 ล้าน / 2  = 5.15 ล้านคน
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4. การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

• งานบริหารงานท่ัวไปและธุรการ    

ค่าเฉลี่ย 4.34 / 4.61 (มากท่ีสุด)

• งานต้อนรับและส่ือสารภาพลักษณ์ 

ค่าเฉล่ีย 4.35 / 4.26 (มาก)

• งานผลิตสื่อและสารสนเทศ          

ค่าเฉลี่ย 4.38 / 4.20 (มาก)

• งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล       

ค่าเฉลี่ย 4.41 / 4.67 (มากท่ีสุด)

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร
ปีงบประมาณ 2564 / 2565

• การจัดอบรม SEO (search engine optimization) ครั้งที่ 1

ค่าเฉลี่ย 4.59 (มากที่สุด)

• การจัดอบรม SEO ครั้งที่ 2

ค่าเฉลี่ย 4.00 (มาก)

• การจัดอบรม การสร้างและเขียน Blog ครั้งที่ 1

ค่าเฉลี่ย 4.50 (มากที่สุด)

• การจัดอบรม การเขียน Blog ครั้งที่ 2

ค่าเฉลี่ย 4.67 (มากที่สุด)

ความพึงพอใจในการจัดอบรมเพื่อการขับเคลื่อนเว็บไซต์

ผลส ารวจความพึงพอใจบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย



4. การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จ านวน 824 คน

คุณภาพการสอนอาจารย์
, 235, 29%

สภาพแวดล้อมน่าเรียน, 
198, 24%

เพื่อน ญาติ 
รุ่นพ่ี ผปค., 
205, 25%

กิจกรรมครู
แนะแนว, 
101, 12%

อื่นๆ , 84, 
10%

ปัจจัยหลักที่ตัดสินใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เฟซบุ๊ก, 418, 
55%

เว็บไซต์, 147, 
20%

ศิษย์เก่า/รุ่นพ่ี, 
115, 15%

ครูแนะแนว, 
78, 10%

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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4. การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

สถานที่ตั้งและบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย

25%

คุณภาพอาจารย์
20%

ความสะดวกในการ
เดินทาง…

ทุนการศึกษา
13%

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
13%

ครูแนะน า ผปค. และเพ่ือน
10%

Other
23%

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

งานนิทรรศการ University PR Network Expo 2022 (24-25 มิ.ย. 65 ณ มศว.) ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 256 คน พบว่า

• 80.2% รู้จัก ม.วลัยลักษณ์  /  19.8% ไมรู่้จัก 
• ม.วลัยลักษณ์ ในการรับรู้ของนักเรียน 

- ตั้งที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบน และมี
สิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดี 48.6% 
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางด้าน

การเรียนการสอน และคณาจารย์ 25.3% 
- อื่นๆ    26.1%

• หลักสูตรที่นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ 3 อันดับ 
- นิติศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 
- ทันตแพทย์ 
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4. การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

กิจกรรม Walailak TCAS : Dek-Rian’66 (27 ก.ค. 65) 

ผู้เข้าร่วม 2,000 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม  1,584 คน พบว่า 

• 85% สนใจเข้าศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์ 

• หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ 5 อันดับแรก ได้แก่

1. ครุศาสตร์

2. นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

3. พยาบาลศาสตร์

4. วิศวกรรมศาสตร์ 

5. แพทยศาสตร์

• ความรู้ทีไ่ด้รับจากกิจกรรมสามารถนําไปปรับใช้ในการเข้าศึกษาต่อ

มากที่สุด 46.4% มาก 40.3% ปานกลาง 12.4% น้อย 0.8%
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5. การมุ่งเน้นบุคลากร (ต่อ) การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร การวางแผนอัตราก าลัง 
และการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

การวางแผนอัตราก าลัง

หมายเหตุ: ขออัตราก าลังเพิ่ม 1 ต าแหน่ง (ปีงบประมาณ 2566)

2 คนงานบริหารทั่วไปและธุรการ

4 คนงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล

• เขียนข่าว 2 / กราฟิก-ออกแบบ 1 / สื่อสารการตลาด 1
• อยู่ระหว่างรับสมัคร 1 อัตรา

5 คนงานผลิตสื่อและสารสนเทศ

• ควบคุม 1 / ผลิต 2 / กราฟิก 1 (ลจ.ชค) / ประสานงาน-ดําเนินรายการ 1(ลจ.ชค)
• อยู่ระหว่างรับสมัคร 1 อัตรา

3 คนงานต้อนรับและสื่อสาร
ภาพลักษณ์

• Operator 1 / ต้อนรับและสื่อสารภาพลกัษณ์ 2

ปี 65 จ านวนพนักงาน 15 คน 

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

• สนับสนุนบุคลากรพัฒนาศักยภาพในสาขา
ความเชี่ยวชาญ

• กําหนดความท้าทายของงาน (agenda base)
• กระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรที่ต้องการ

ขอตําแหน่งชํานาญการให้จัดทําคู่มือ  
พัฒนานวัตกรรม  ทําวิจัยสถาบัน
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เน้นการทํางานเป็นทีม และการช่วยเหลือกัน

จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเกิด ปีใหม่

สนับสนุนการสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร การสร้างกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรม Thank you น้องสหกิจ

สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบด ี

กิจกรรม วันสงกรานต์ 2565

กิจกรรมปีใหม่ 65 ส่วนสื่อสารองค์กร

DCC’s Team



BANNER - GRAPHIC

เน้นการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและสื่อสาร
ผ่านงานแบนเนอร์ให้มากขึ้น

6. การเน้นระบบปฏิบัติการ (ต่อ) การปรับปรุงการบริการ/กระบวนการท างาน เพื่อท าให้มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จ



การออกแบบ จัดการ ปรับปรุงการบริการ/กระบวนการท างาน การควบคุมต้นทุน
เพื่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อท าให้มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ

การปรับปรุงโครงสร้างสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร

6. การเน้นระบบปฏิบัติการ (ต่อ)

*ตรวจรับวันที่ 8 สิงหาคม 2565
แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ผู้รับเหมาแก้ไขเพิ่มเติม 4 รายการ
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7. ผลลัพธ์
ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด รวมถึงการสื่อสารองค์กรที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อ
มหาวิทยาลย โดยควบคุมค่าใช้จ่ายความม่ันคงทางการเงิน และการเติบโตของมหาวิทยาลัย

งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล

1.  การน าเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
438 ชิ้น x 5,000 บาท (เฉลี่ย 5,000-20,000 บาท)  = 2,190,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท (สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 40,000 / สื่อมวลชนสัมพันธ์ 150,000 บาท)
ดังนั้น ประหยัดงบประมาณการลงทุนซื้อสื่อมวลชน   เป็นเงิน 2,000,000 บาท   (โดยประมาณ) 

2.  ค่า PR Value (ค่าการสร้างการรับรู้ต่อองค์กร x 3 จากมูลค่าข่าวที่เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน) 
เป็นเงิน 2,000,000 x 3  =  6,000,000 บาท   (โดยประมาณ)

3.  ปี 2565 เพจเฟซบุ๊กภายนอกเลือกแชร์ข่าวสารจากเพจ Walailak News เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา การใช้ชีวิต ความสวยงามของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้า/คุณภาพมหาวิทยาลัย 
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7. ผลลัพธ์
ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด รวมถึงการสื่อสารองค์กรที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อ
มหาวิทยาลย โดยควบคุมค่าใช้จ่ายความม่ันคงทางการเงิน และการเติบโตของมหาวิทยาลัย

งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร งบประมาณตั้งไว้ แนวทางด าเนินการ ผลการใช้จ่าย / ผลการประหยัด

ค่าใช้จ่าย

1 Walailak Knowledge Sharing 
การอบรม เรื่อง Soft Power - จากแนวคิด
แบบตะวันตกสู่การปฏิบัติจริงของไทย

10,000 บาท - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
- ใช้วิทยากรภายใน มวล.

ใช้จริง 1,525 บาท 
ผลประหยัดคิดเป็น 84.75%

2 Walailak Knowledge Sharing 
การอบรม "Media Planning & 
Strategies"

10,000 บาท - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
- ใช้วิทยากรภายใน มวล.

ใช้จริง 530 บาท
ผลประหยัดคิดเป็น 94.7%

3 รายการโทรทัศน์ “ระเบียงใต้” ทาง NBT
นครศรีฯ

36,000 บาท
(ค่าเช่าเวลา ตอนละ 6,000 
บาท)

ความสัมพันธ์ที่ดี /
ขอความอนุเคราะห์ 
เผยแพร่ไป 6 ตอน 

36,000 บาท
ผลประหยัดคิดเป็น 100%

4 กิจกรรม Walailak TCAS’66 : 
Dek-Rian’66 เตรียมตัวให้พร้อม

ค่ารับรองนักเรียน
ไมเ่กิน 30 บาท / นร.ร่วม
กิจกรรม 1,250 คน

ประหยัดค่ารับรองนักเรียน ใช้จริง 1,250*15 บาท  
เป็นเงิน 18,750 บาท
ผลประหยัดคิดเป็น 50%



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี

ส่วนที่ 3
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย

และแนวทางการแก้ไขปัญหา งบประมาณ และผลงานโดดเด่น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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O1: สร้างภาพลักษณแ์ละความมีชื่อเสยีงของมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์
ผ่านสื่อออนไลน์/สื่อดิจิทัล (เน้นภาคภาษาอังกฤษ)

O2: ได้รับการจัดอันดับ Webometrics ranking, Thailand อันดับที่ 17 

เป้าหมายความส าเรจ็ของส่วนสื่อสารองค์กร (OKRs) ปี 2565

*ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย 
“ไม่มี”
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะไม่บรรลเุป้าหมาย
Objective Key results Target Performance % Remark

O1 สร้างภาพลักษณ์
และความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผ่านสื่อออนไลน์/สื่อ
ดิจิทัล

KR1: ผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์
ภาคภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียน
การสอนคุณภาพการเรียนการสอน 

ข่าว/บทความ 
ภาคภาษาอังกฤษ 
จ านวน 24 ชิ้น/เร่ือง

46 191.66

KR2: ผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ภาค
ภาษาอังกฤษด้านผลงานการวิจัย 
บริการวิชาการ และการสร้างนวัตกรรม

ข่าว/บทความ 
ภาคภาษาอังกฤษ 
จ านวน 36 ชิ้น/เร่ือง

41 113.88

KR3: ผลิตและเผยแพร่คลิป/รายการ
ภาคภาษาอังกฤษ

คลิป/รายการ 
Walailak Global 
จ านวน 24 ชิ้น

27 112.5

KR4: ยอดการเข้าถึง (reach) 
คอนเทนต์ของมหาวิทยาลัยในสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) 
มากกว่า 300,000 view

10 ชิ้นงาน 7 70 ข้อมูลเท่าที่ค้นหาได้จากการสอบถาม
แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ และการดูแลเพจ
เฟซบุ๊ก 2 เพจ
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Objective Key results Target Performance % Remark

O2 ได้รับการจัดอันดับ 
Webometric 
ranking, Thailand 
อันดับที่ 17

KR1: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
SEO เพื่อให้เกิด  backlink

3 ครั้ง 4 ครั้ง 133.33

KR2: ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
สื่อมวลชนออนไลน์/ส านักข่าวออนไลน ์
และเว็บไซต์ต่างๆ 

จ านวน network 
ภายนอก หรือ subnet ที่
ท า backlink กับเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 150 แหล่ง
อ้างอิง/ข่าว 

98 แหล่ง
(7,037 clicks)

65.33 เป็นการนับแบบ Manual จาก
แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
(ยังไม่มีเครื่องมือวัด)

KR3: ขยายเครือข่ายสื่อ/สร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรสื่อภาคภาษาอังกฤษ 

เผยแพร่คอนเทนต์ภาค
ภาษาอังกฤษใน
สื่อมวลชนระดับชาติหรือ
นานาชาติ 2 แหล่ง/ชิ้น

1 แหล่ง 50 - Bangkok Post

เป้าหมายและผลลัพธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักการ OKRs



แนวทางการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. การขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ - ควรมีการสรรงบประมาณสนับสนุน เช่น การซื้อซอฟต์แวร์สําหรับ

การวิเคราะห์ (AfRef), การจัดอบรม / เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น คะแนนหน่วยงาน

2. ต าแหน่งงาน : จัดหาบุคลากรในตําแหน่งที่ว่างโดยเร็ว / รับนักศึกษาช่วยงาน นศ.ฝึกงาน-สหกิจ / 

ปรับอัตรากําลังจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาความเชี่ยวชาญ

4. ใช้ประโยชน์จากงานสตูดิโอให้เต็มศักยภาพ เช่น สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง / 

เพิ่มรายการข่าว / การให้เช่าเพื่อหารายได้



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

22

กิจกรรม งบประมาณจัดสรร
จ่ายจริง 
(ร้อยละ)

คงเหลือ 
(ร้อยละ)

การจัดการทั่วไปสนับสนุนศึกษา 292,000 304,675
(ร้อยละ 104.34)

136,497
(ร้อยละ 30.88)

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

602,000 415,653
(ร้อยละ 75.98)

131,347
(ร้อยละ 24.01)

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 205,000 108,782
(ร้อยละ 53.06)

96,218
(ร้อยละ 46.94

โครงการ Facebook Live On air 300,000 219,010
(ร้อยละ 73.00)

80,990
(ร้อยละ 27.00)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

งบประมาณที่ได้รับสรร 1,399,000 บาท    ใช้จริง 1,048,120 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 70.15)



1 2 3 4

Webometrics ranking WU Website
ENG. version

(www.wu.ac.th)

ยอดการเข้าถึงสื่อ

(reach clip)

คอนเทนต์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนออนไลน์

เพิ่มมากขึ้น 

ผลงานเด่น

5

การขยายเครือข่าย
ความสัมพันธ์
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ผลงานเด่น(1) WEBOMETRICS RANKING 2022
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2562 2563 2564 2565/1 2565/2

Walailak University: Thai rank

Thai rank

3033 2951

2379
2184

1814

2562 2563 2564 2565/1 2565/2

Walailak University: World rank

world rank

Year Visibility Openess Excellence

2562 5,194 2,863 3,469

2563 5,142 2,595 3,628

2564 1,793 2,420 3,943

2565 1,337 1,915 2,965

WEBOMETRICS RANKING: Walailak Universityผลงานเด่น (1)
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KPI: Walailak university world ranking

Visibility Openess Excellence

Rank

Year

Webometrics World Ranking 2019 - 2022ผลงานเด่น(1)

2564 2565
Visibility ขยับขึ้น  456 อันดับ
Openess ขยับขึ้น  505 อันดับ
Excellence ขยับขึ้น  978 อันดับ
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ผลงานเด่น (2) WU Website  (https://www.wu.ac.th/en)

ปรับปรุง-พัฒนา Website WALAILAK UNIVERSITY/ENG

1. Weakness identification
วิเคราะห์จุดปรับปรุง

2. Meeting 
ประชุมหารือร่วม

3. Trial
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง

4. Completion 
เสร็จสมบูรณ์

ผลจากการปรับปรุง

*ใช้แบบสอบถามผู้ใช้ (user)
WU International community 
members และผู้เกี่ยวข้อง 

1. การออกแบบ 
การแสดงผล

2. จัดกลุ่ม

3. เพิ่มข้อมูล 
(ประสานเพื่อ Link 
ไปยังหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย)

WU Global
- the world at WU

- CIA 
- International partners
- Awards
- Alumni network

Research
- Featured discovery 
- Research facilities 

Course
- Undergraduate 
- Postgraduate 

2. ศูนย์เทคโนโลยีและดิจิทัล

3. บัณฑิตวิทยาลัย

4. ตัวแทนส านักวิชา
ที่มีหลักสูตรนานาชาติ (Course)

5. ศูนย์กิจการนานาชาติ

1. ส่วนสื่อสารองค์กร
หน่วยงานทดลองใช้ร่วมกัน 
เพ่ือหาจุดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก่อนเริ่มใช้งาน

WU Global
• มีลิงก์ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องชัดเจน 
• ข้อมูลชัดเจน ทันสมัยจากการประสานงาน

Course
• สามารถค้นหาหลักสูตรนานาชาตืได้รวดเร็ว
• ข้อมูลชัดเจน ทันสมัยจากการประสานงาน
• พร้อมสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
• หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล

Research
• แบ่งและเพ่ิมงานเขียนเกี่ยวกับวิจัยเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
• เพ่ิมการแสดงผลใน Featured discovery เพ่ือนําเสนอ

ผลงานเด่น
• ผู้สนใจเข้าถึงได้ง่าย
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• ปี 2565 (เท่าที่หาข้อมูลได้) จ านวน 21 ชิ้น 

* 100,000-200,000 จํานวน  10 ชิ้น

* 200,000-300,000 จํานวน   4 ชิ้น

* มากกว่า  300,000 จํานวน   6 ชิ้น

* มากกว่า  1 ล้าน     จํานวน   1 ชิ้น

ผลงานเด่น (3) ยอดการเข้าถึงสื่อ 

• ปี 2564  จ านวน 2 ชิ้น  
1. ร.ร.นานาชาติบริติชปัญญาดี (604,540 view)
2. ม.วลัยลักษณ์ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว

ของภาคใต้ (235,147 view)

ปี 64  65
เพิ่มขึ้น 19 ชิ้น 

คอนเทนต์ในเฟซบุ๊กที่มียอดการเข้าถึงสื่อมากกว่า 1 แสน view



คอนเทนต์ที่การเข้าถึงมากที่สุด 6 อันดับ 

ยอดเข้าถึง 1,157,332 คน

แชร์ 9,247 ครั้ง
ยอดเข้าถึง 409,961 คน

แชร์ 1,223 ครั้ง

01 02 03

ผลงานเด่น (3)

ยอดเข้าถึง 570,139 คน
แชร์ 1,592 ครั้ง



ยอดเข้าถึง 381,000 คน
แชร์ 2,022 ครั้ง

ยอดการเข้าถึงสื่อมากที่สุด 6 อันดับ

04 05

ผลงานเด่น (3)

ยอดเข้าถึง 326,583 คน

แชร์ 632 ครั้ง

06
ยอดเข้าถึง 316,948คน

แชร์ 2,271 ครั้ง
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ (Walailak Channel)
- คอนเทนต์ทีม่ียอดการเข้าถึงมากกว่า    10,000 จํานวน  7 ชิ้น
- คอนเทนต์ทีม่ียอดการเข้าถึงมากกว่า  30,000  จํานวน  1  ชิ้น
- คอนเทนต์ที่มียอดการเข้าถึงมากกว่า  50,000  จํานวน  1  ช้ิน
- คอนเทนต์ทีม่ียอดการเข้าถึงมากกว่า  100,000  จํานวน  1  ชิ้น

รายการที่มียอดเข้าถึงมากที่สุด
ในรอบ 10 เดือน 

Walailak Moving Forward 

Live streaming

@Walailakสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ม.วลัยลักษณ์ (6,558 view)

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกตัญญูกตเวทีต่อครู 
ในพิธีไหว้ครู ประจําปี 2565 (272,363 view)

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา “ผู้นําช่อประดู่สู่บัณฑิต
ยุคออนไลน์” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามหลักค่านิยม 
เรื่อง กตัญญ รู้วินัย ใจอาสา (62,005 view)

การกดถูกใจและติดตามใหม่ Page Facebook 
Walailak Channel (ตุลาคม 64 – กรกฎาคม 65) 

จํานวน 2,261  คน  เพิ่มขึ้นคิดเป็น  24.1%

ผลงานเด่น (3) ยอดการเข้าถึงสื่อ 



คอนเทนต์ที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนออนไลน์

334 343

438

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2563 2564 2565

ผลงานด าเนนิงานในรอบ 10 เดือน

ผลงานเด่น (4)

95 ครั้ง



การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยผลงานเด่น (5)

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น ปี 2565

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 
(42 แห่ง)

- สํานักงานประชาสัมพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้

- ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ัวประเทศ

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 
สถาบันอุดมศึกษา

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์  อว.

- มศว.และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

- NBT SOUTH
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075 476 324

jfareeda@mail.wu.ac.th

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

https//dcc.wu.ac.th

Fareeda Deh THANK YOU


