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สาระสําคัญของแผนปฏิบัตกิ ารเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของแต่ล ะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยยังคงยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและ
ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํา กับของรัฐที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และใช้การจัดสรรงบประมาณเป็น
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทาง
ที่สํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic
Performance Based Budgeting : SPBB)
ทั้ง นี้ก ารจั ดทํา แผนปฏิบัติก ารเชิ ง ยุท ธศาสตร์ในปีนี้ยัง คงเป็น ไปตามทิศ ทางยุท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลั ย
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยได้มีการปรับให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล"
พันธกิจยุทธศาสตร์
มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย
พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของ
โลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสําคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่ง
ความสุข บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ
การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
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2. ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ
4. มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Reference Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
3. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิ่น
4. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก
5. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการ
บริการ
7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ดา้ นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
11. ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
13. ร้อยละของอาจารย์ที่ทําวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
14. จํานวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล TCI /ACI /Scopusและ ISI)
15. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
3. จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในเขต
ภาคใต้เพื่อของบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณจากแหล่งอื่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ของท้องถิ่นภาคใต้ และการให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางของการทํานุบํารุงรักษาและการเผยแพร่
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของภาคใต้ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ห รื อ วิ ถี ชี วิ ต แบบใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และพัฒนานาฏศิลป์ของภาคใต้ให้มีความยั่งยืนตลอดไป
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6. จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นการทํา
วิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึก
ยิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยและการเขียนตํารา รวมถึงปรับปรุงกลไกการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
8. จัดตั้งสภานักวิจัยเพื่อรวมกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัย
โดยนักวิชาการเอง
9. ส่งเสริมการจัดทําวารสารวิชาการเป็น Online Journals ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
10. พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Park) ให้เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยของ
ภาคเอกชนหรืองานวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนกับมวล.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน
4. บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมวล.ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
6. การบริหารและพัฒนาอาจารย์
7. ผลที่เกิดกับอาจารย์
8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ
3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการ
และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัด
การเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด
5. ปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่
และส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน
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6. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างพลัง
ความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อนําไปสู่การเป็น paperless office
8. ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้
งบลงทุน รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
9. ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัตใิ ห้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective) แทนการประเมิน
แบบภาวะวิสัย (Subjective)
10. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย
11. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
คณาจารย์ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ
12. ส่งเสริมให้สํานักวิชาและนักวิชาการมีความเป็นอิสระและเป็นผู้นําในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้า
ในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
13. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงานและได้รับการอบรมทั้งสายบริหาร
และสายปฏิบัติการ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง
4. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา
7. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
8. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
9. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
10. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
11. การรับนักศึกษา
12. ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
13. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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กลยุทธ์
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตเป็นสําคัญโดยเฉพาะการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็นทั้ง"คนดีและคนเก่ง"
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ รู้จักขีดความสามารถทางวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะทํางานร่วมกันในอนาคต
4. ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เช่น การจัดประกวดวิทยานิพนธ์
ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมถึงมีการนําเสนอผลงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ
5. ปรับปรุงยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ ซึ่งใน
อนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
6. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที่มหาวิทยาลัย
7. พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา โดยกําหนดให้สอดคล้องกับการลงทุนและ
ผลตอบแทนของบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์
1. หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ที่นําไปประยุกต์ใช้ได้
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี
2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
3. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตามความต้องการของสังคม
5. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
6. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดที่ใช้รูปแบบวิทยาการสมัยใหม่
7. สาระของรายวิชาในหลักสูตร
8. การวางระบบผู้สอนและระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผู้เรียน
10. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
11. จํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2
ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป
13. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย (Exit Exam) ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป
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14. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) (Exit Exam) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
15. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์
1.

2.
3.
4.
5.

5.

7.

8.

ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะหลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความ
ต้องการของสังคม ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของทุกสํานักวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิด
นอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ
ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบ การที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา
วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
หรือ World Class University
ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 15 หน่วยกิต รวมถึงปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนสําเร็จการศึกษา (Exit Exam)
ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการศึกษาในระดับสูง โดยกําหนดให้
นักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและก่อนสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam)
ส่งเสริมขีดความสามารถของนักศึกษาในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ที่จําเป็นสําหรับการทํางานทั่วไป
โดยนักศึกษาทุกคนก่อนสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam)
ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการในการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการจัด
การศึกษาสมัยใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน
การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
2. นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข
3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชน
รายรอบ
ตัวชี้วัด
1. มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
4. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์
1.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงามในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อน
ของนักศึกษาและประชาชน
2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้ําให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิลและเกิดประโยชน์สูงสุด
เน้นให้บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการกําจัดขยะที่ถูกต้องและนําน้ําเสียมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ําไม้ดอกไม้
ประดับทั่วมหาวิทยาลัย
4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ
วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
รวมถึงให้ความสําคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5. เร่งรัดซ่อมบํารุงหอพักทั้งของนักศึกษาและบุคลากรพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพที่ดี
โดยรวดเร็ว เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย
6. เร่งรัดการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์
และเป็นที่เชื่อถือต่อบุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน
7. ส่งเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential University โดยเฉพาะการจัด
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้ความสําคัญกับระบบหอพักให้เป็นเหมือนบ้านที่สองของ
นักศึกษาและบุคลากร
8. เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างความจําเป็นพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
9. เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย
โดยสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น Residential
University
10. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวคิด
เมืองมหาวิทยาลัย
11. มีการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและให้ความสําคัญ
กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังให้
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุก
สาขาวิชาต้องเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4. มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
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ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long Learning
จํานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานวิจัย
จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทําร่วมกับเครือข่ายภายนอก
จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า
จํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด
จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ
จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งทั้ง ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
2. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่า งนัก วิจัยและผู้สนใจ โดยจัดให้มีก ารประกวดผลงานวิจัยดี เด่นเพื่อเผยแพร่ ใ นวารสารวิช าการของ
มหาวิทยาลัย
3. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยทั้งในทางวิชาการและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทราบความต้องการของศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาส
ที่ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติทั้งการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
อาจารย์และบุคลากรนานาชาติโดยเฉพาะในอาเซียน ในเอเชีย และทั่วโลก รวมทั้งโครงการ International
Summer Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ
6. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น
3. มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวขี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร
2. มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์
3. ร้อยละของเงินรายได้จากการดําเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
4. ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยกลางที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอก
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กลยุทธ์
1.

แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถนําไปต่อยอดเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต
2. จัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทําแผน
แม่บทในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
และจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
3. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4. ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
ภาคใต้
เป้าประสงค์
1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้
2. ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
3. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์
4. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นําไปใช้ประโยชน์
2. จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. จํานวนแพทย์ที่ผลิตได้
7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด
กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์การแพทย์เพื่อลดภาระ
การลงทุนและงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่
ทันสมัย
2. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ รวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
4. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและทางการแพทย์
รวมถึงติดต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาให้มาช่วยงานศูนย์การแพทย์อีกทางหนึ่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง
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3.
4.

มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและสุขภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ประเภทโควต้านักกีฬา

1.

พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านการ
กีฬาและสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก
ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของสํานักวิชา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬาและเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้
งาน
รับนักศึกษาประเภทโควต้านักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

2.

3.
4.

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2560
1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
ร้อยละ
100
สวพ. สํานักวิชา
เผยแพร่ในวารสาร
2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ร้อยละ
50
สวพ. สํานักวิชา
Reference Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
3 ร้ อ ยละขององค์ ค วามรู้ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่
ร้อยละ
30
สวพ. ศบว. อุทยานวิทย์
นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิ่น
ภาคใต้สํานักวิชา
4 จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับ
โครงการ
>หรือ= 40
สวพ. สํานักวิชา
งบประมาณจากองค์กรภายนอก
5 ร้อ ยละของผู้ เ ข้า รั บ บริก ารที่ มีค วามรู้เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ
100
ศบว. สํานักวิชาหน่วย
จากการเข้ารับบริการ
ให้บริการวิชาการ
6 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร/
ร้อยละ
90
ศบว. สํานักวิชาหน่วย
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ รั บ บริ ก ารวิ ช าการและ
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ

11
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

จํา นวนผลงาน/กิจ กรรมที่ มีก ารเผยแพร่ด้า น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8 จํ า น ว น ผ ล ง า น / กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนา
ประเทศ
9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือ
วิถี ชี วิ ต แบบใหม่ ที่ส อดคล้ องกั บ นโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
11 ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
12 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

กิจกรรม

เป้าหมาย
ปี 2560
10

กิจกรรม

10

กนศ. อาศรม สํานักวิชา

ร้อยละ

90

กนศ. อาศรม สํานักวิชา

ร้อยละ

90

กนศ. อาศรม สํานักวิชา

ร้อยละ

95

กนศ. สํานักวิชา

ร้อยละ

>หรือ= 20

13 ร้อยละของอาจารย์ที่ทําวิจัยต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด
14 จํานวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพ
ในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล TCI /ACI
/Scopusและ ISI)
15 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ร้อยละ

>หรือ= 80

สํานักวิชา สวพ. กจน.
สสว.
สํานักวิชา สวพ.

วารสาร

2

สวพ.

เรื่อง

>หรือ= 3

สวพ. อุทยานวิทย์
ภาคใต้ สํานักวิชา

7

หน่วยนับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2560
1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ค่าเฉลี่ย
>หรือ= 4.51
มวล.ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้
2
3
4

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
(นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)
ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ

>หรือ= 80

ร้อยละ

>หรือ= 80

ร้อยละ

>หรือ= 60

หน่วยงานรับผิดชอบ
กนศ. อาศรม สํานักวิชา

หน่วยงานรับผิดชอบ
สสว.ตรวจสอบ ผง.
กจน. OD ทุก
หน่วยงาน
CCS ทุกหน่วยงาน
ผง. พัสดุ กจน.
ทุกหน่วยงาน
สํานักวิชา กจน.

12
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

5

ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์

6
7
8

ผลที่เกิดกับอาจารย์
ร้อ ยละของบุค ลากรสายสนั บ สนุน ที่มีคุณ วุ ฒิ
หรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละ

เป้าหมาย
ปี 2560
>หรือ= 40

คะแนน

5

สํานักวิชา สสว. OD

คะแนน
ร้อยละ

5
>หรือ= 5

สํานักวิชา สสว. OD
กจน. OD หน่วยงาน
สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2560
1 ร้อยละของผู้สํา เร็จการศึกษาที่ไ ด้ง านทํา ตรง
สาขา
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ
90
-ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ
90
-โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ร้อยละ
90
-ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ
80
2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
1 ปี
-ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ
90
-ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ
90
-โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ร้อยละ
90
-ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ
80
3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่สามารถสร้า ง
งานด้วยตนเอง
-ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ
1
-ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ
1
-โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ร้อยละ
1
-ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ
1
4 ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ร้อยละ
ผู้สําเร็จการศึกษา
-ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ
90
-ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ
90
-โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ร้อยละ
90
-ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ
90

สํานักวิชา สสว. กจน.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักวิชา สสว.

สํานักวิชา สสว.

สํานักวิชา สสว.

สํานักวิชา สหกิจ

13
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

5

คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ค่าเฉลี่ย
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทาง โครงการ/กิจกรรม
วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา
7 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คะแนน
8 จํ า นวนผลงาน/รางวั ล ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ชิ้นงาน
ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
9 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ร้อยละ
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
10 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ร้อยละ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่
11 การรับนักศึกษา
คะแนน
12 ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน
13 ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เป้าหมาย
ปี 2560
>หรือ= 4.51

หน่วยงานรับผิดชอบ

>หรือ= 250

สํานักวิชา กนศ.

5
>หรือ= 35

สํานักวิชา กนศ.
สํานักวิชา กนศ.

>หรือ= 40

สํานักวิชา ศบศ. สวพ.

>หรือ= 80

สํานักวิชา ศบศ. สวพ.

5

สํานักวิชา ศบศ.
ปชส.
สํานักวิชา ศบศ.
ปชส. กนศ.
สํานักวิชา ศบศ.
ปชส. กนศ.

ร้อยละ

>หรือ= 10

ร้อยละ

>หรือ= 3

สํานักวิชา สสว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2560
1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพ
ร้อยละ
>หรือ= 90
สํานักวิชา สสว.
การศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี
2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
>หรือ= 4.01
สํานักวิชา สสว.
หลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
3 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
>หรือ= 4.51
สํานักวิชา สสว.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4 จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง หรื อ เปิ ด ใหม่ ต าม
หลักสูตร
>หรือ= 40
สํานักวิชา สสว.
ความต้องการของสังคม
5

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

คะแนน

5

สํานักวิชา สสว. สหกิจ

6

จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดที่ใช้
รูปแบบวิทยาการสมัยใหม่

ชิ้นงาน

>หรือ= 6

สํานักวิชา สสว. OD

14
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

7
8

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้ ส อนและระบวนการจั ด การ
เรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
จํ า นวนสถานประกอบการในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
จํา นวนผู้เรีย นที่เข้า ร่ ว มการจัด การศึก ษาเชิ ง
บูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มี
เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน
CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC
ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป
ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบ
ภาษาไทย (Exit Exam) ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้น
ไป
ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการ
ใช้ระบบสารสนเทศ (IT) (Exit Exam) ตั้งแต่
80 คะแนนขึ้นไป
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

9
10
11

12

13

14

15

คะแนน
คะแนน

เป้าหมาย
ปี 2560
5
5

สํานักวิชา สสว. ศบศ.
สํานักวิชา สสว. ศบศ.

คะแนน
แห่ง

5
>หรือ= 1,050

สํานักวิชา สสว. ศบศ.
สํานักวิชา สหกิจ

คน

>หรือ= 1,500

สํานักวิชา สหกิจ

ร้อยละ

>หรือ= 50

สํานักวิชา ศบศ. สสว.
โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา

ร้อยละ

>หรือ= 60

สํานักวิชา ศบศ. สสว.

ร้อยละ

>หรือ= 60

สํานักวิชา ศบศ. สสว.

คะแนน

5

สํานักวิชา ศบศ. ศบส.
ศคว. CCS

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2560
1 มวล.มี ก ารพั ฒ นาผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ผลดําเนินงาน
สมัครเข้าร่วมการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเมินม.สีเขียว

2

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ย
ความสุขตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป
- กลุ่มนักศึกษา

ร้อยละ

>หรือ= 80

- กลุ่มบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

ร้อยละ

>หรือ= 75

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการม.สีเขียว
โครงการจัดตั้งส่วนภูมิ
สถาปัตยกรรม อาคาร
กนศ. อุทยาน
พฤกษศาสตร์

กนศ. กจน. CCS ศคว.
อาคาร ศบศ. โครงการ
จัดตั้งส่วนภูมิ
สถาปัตยกรรม

15
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

3

จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
และสร้ า งบรรยากาศเมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย สี
เขียวแห่งความสุข

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ปี 2560
>หรือ= 20

4

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความ
เข้ า ใจและมี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม
-กลุ่มนักศึกษา
-กลุ่มบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

ร้อยละ
ร้อยละ

>หรือ= 80
>หรือ= 80

หน่วยงานรับผิดชอบ
อาคาร โครงการ
ม.สีเขียว ศูนย์กีฬา
กนศ. กจน. CCS ชุมขน
สาธิตฯ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
อาคาร โครงการจัดตั้ง
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรม
ทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2560
1 จํา นวนประชาชนที่ เ ข้ า ถึ ง หลั ก สู ต ร/แหล่ ง
คน
>หรือ= 10,000
สํานักวิชา สวพ. ศบว.
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long
ศบส. CCS หน่วย
Learning
ให้บริการวิชาการ
2 จํานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
แห่ง
>หรือ= 15
สํานักวิชา สวพ. วิเทศ
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ า งประเทศที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
งานวิจัย
3 จํ า นวนผลงานทางวิ ช าการและวิ จั ย ที่ ทํ า
เรื่อง
>หรือ= 15
สํานักวิชา สวพ.
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก
4 จํานวนโครงการ/กิจ กรรมความร่วมมือกับ โครงการ/กิจกรรม
>หรือ= 15
สํานักวิชา สวพ. สหกิจ
เครือข่ายภายนอก
5 จํานวนโครงการ/กิจ กรรมความร่วมมือกับ โครงการ/กิจกรรม
>หรือ= 5
กนศ. สํานักวิชา
ศิษย์เก่า
6 จํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด
หลักสูตร
สํานักวิชา สสว. วิเทศ
7

8

จํ า นวนโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา/
อาจารย์แ ละบุค ลากรตาม MOU
กั บ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ
จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก

โครงการ

>หรือ= 35

สํานักวิชา สสว. วิเทศ
สหกิจ

ล้านบาท

>หรือ= 50

สวพ. สํานักวิชา

16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2560
1 จํ า นวนผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ การ
เรื่อง
6
สํานักวิชา สวพ. ศบว.
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร
ศบส. CCS หน่วย
ให้บริการวิชาการ
2 มู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ข องผลงานวิ จั ย และ
ล้านบาท
>หรือ= 2
สํานักวิชา สวพ. วิเทศ
นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์
3 ร้ อ ยละของเงิ น รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งาน
ร้อยละ
>หรือ= 5
สํานักวิชา สวพ.
ภายใต้ศูนย์บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน
4 ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตรา
ค่ากลาง
>
สํานักวิชา สวพ. สหกิจ
ดอกเบี้ยกลางที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือ
โครงการ
>หรือ= 1
กนศ. สํานักวิชา
ร่วมทุนกับภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่ภาคใต้
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2560
1 จํานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่
เรื่อง
5
รพ.ศูนย์การแพทย์
นําไปใช้ประโยชน์
โครงการจัดตั้งสถานวิจัยฯ
2
3
4

จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จํา นวนบุค ลากรทางการแพทย์ที่ไ ด้รับ การ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คน
ร้อยละ
คน

>หรือ= 30,000
80
>หรือ= 10

รพ.ศูนย์การแพทย์
รพ.ศูนย์การแพทย์
รพ.ศูนย์การแพทย์

5

จํ า นวนศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ /
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนแพทย์ที่ผลิตได้

โครงการ

-

คน

48

รพ.ศูนย์การแพทย์
โครงการจัดตั้งสถานวิจัยฯ
สํานักวิชาแพทยศาสตร์

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

ร้อยละ

100

6
7

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สสว.

17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
ที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2560
1 จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬา
รายการ/รางวัล
>หรือ= 35
และสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ
2 จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ฝึ ก ฝนให้
โครงการ
10
นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น
3 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/
ร้อยละ
80
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
80
5

จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเข้ า ใหม่ ป ระเภทโควต้ า
นักกีฬา

คน

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
กนศ. โครงการศูนย์กีฬาฯ
สํานักวิชา
กนศ. โครงการศูนย์กีฬาฯ
สํานักวิชา
กนศ. โครงการศูนย์กีฬาฯ
สํานักวิชา
กนศ. โครงการศูนย์กีฬาฯ
สํานักวิชา
กนศ. โครงการศูนย์กีฬาฯ
สํานักวิชา ศบศ.

การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในวิสัยทัศน์ตามที่กําหนดไว้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน โดยจําแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐานจําแนกตามแผนงานและในระดับหน่วยงาน และ 2) ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้นภารกิจที่จะ
ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของอธิการบดี
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

ศึกษาธิการ

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

- ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและ

ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับ

แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

การพัฒนาของประเทศ

คุณภาพและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทาง

- คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี

2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/

เป้าหมายการบริการกระทรวง :
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้

3.5 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

2. ผลการให้บริการวิชาการ

ศักยภาพวิจัย)

ของท้องถิ่นและประเทศ

2.4 แผนงานด้านบริการที่มีรายรับ

สัมพันธ์กับชุมชน

เชิงนโยบาย (บูรณการพันธกิจ

2.3 แผนงานสนับนุนการดําเนินงาน

ที่ได้เงินอุดหนุนจากรัฐ

2.2 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

แก่สังคม

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.1 แผนงานบริการวิชาการ

1.2 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนา

แผนงานรอง

เชิงนโยบาย (สนับสนุนการพัฒนา

1. แผนงานวิจัย

แผนงานหลัก

แผนปฏิบัติการประจําปี

เป้าหมายการบริการกระทรวง :
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด 1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นํา
นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต/โครงการ

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

2.15 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ

แผนงานพื้นฐาน

เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์กระทรวง

- ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุม

จากภายใน

ยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความ

ร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ

และการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

เป้าหมายการบริการกระทรวง :
ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษา
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ

5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ 5. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

นานาชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. โครงการจัดตั้งศูนย์การพทย์

6. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

สุขภาพ

และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับ

4. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้าน

ต้องการของประเทศ

มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุข
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานรอง

แผนปฏิบัติการประจําปี

การศึกษา

3. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 3.2 แผนงานสนับสนุนการจัด

มหาวิทยาลัย

3.6 แผนงานสนับสนุนการพัฒนา

(สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ)

การดําเนินงานเชิงนโยบาย

3.5 แผนงานสนับสนุน

บุคลากร

3.4 แผนงานพัฒนาองค์กรและ

3.3 แผนงานกิจการนักศึกษา

การศึกษา

3.2 แผนงานสนับสนุนการจัด

3. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 3.1 แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานหลัก

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ3. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการบริการกระทรวง :
กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลป-

ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ

พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์กระทรวง

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

- เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้าง

ความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขา

- ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและ

ของท้องถิ่นและประเทศ

ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทางการศึกษา ได้มีการเพิ่มทักษะในการวิจัย

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

2.6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ

แผนงานรอง

แผนปฏิบัติการประจําปี

การวิจัยและพัฒนา

1.3 แผนงานบูรณาการส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2 5 แผนงานบูรณาการพัฒนา

และวัฒนธรรม

4. แผนงานศาสนา ศิลปะ

แผนงานหลัก

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

8. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต/โครงการ

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด 2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ 1. แผนงานวิจัย
ที่มีศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากร องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นํา

ในการแข่งขันของประเทศ

ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับการ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ

แผนงานยุทธศาสตร์

และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย
จิตสํานึก ค่านิยมที่ดีงาม รักษามรดกทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์กระทรวง
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทํานุบํารุง

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ

และวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

- สังคมไทยมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ

ภายใน

ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจาก

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

4.7 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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กับต่างประเทศได้

ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

ประชาชน มีคุณภาพและพัฒนาการสมวัย

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา

ความรู้และทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและ

สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน

ตามช่วงวัย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

- คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิต

ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับ

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถแข่งขัน

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ของประเทศ เพมศกยภาพของบุ
เพิ่มศักยภาพของบคลากร
คลากร

เป้าหมายเชิงยทธศาสตร์
เปาหมายเชงยุ
ทธศาสตร :

แข่งขันของประเทศ

ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี

4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/

แข่งขันของประเทศ
แขงขนของประเทศ

ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ความเข้าใจ มีการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว

และบริการ

ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์และประชาชน

บริการ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้รับการอบรม สัมมนาให้มีทักษะความรู้

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

2.7 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ

ในการแข่งขันของประเทศ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/

ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถนํามาแก้ไขปัญหาสําคัญ

ของประเทศได้

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

ด้านการท่องเที่ยว

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานรอง

แผนปฏิบัติการประจําปี

คนตามช่วงวัย

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ

จากการท่องเที่ยวและบริการ

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้

แผนงานหลัก

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับการศึกษา

หรือใช้บริการทางการศึกษาจากสถาบันการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์กระทรวง

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

เข้มแข็ง

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

- เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข

และมีรายได้เพิ่มขึ้น

จากภายใน

ยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความ

ของประเทศ

และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

- คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

พึ่งพาตนเองได้ และมีครอบครัวที่เข้มแข็ง

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป้าหมายการให้บริการ
แผนงานหลัก

แผนงานรอง

แผนปฏิบัติการประจําปี

ตลอดชีวิต

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ชุมชนเข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.9 แผนงานบูรณาการพัฒนา

สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.8 แผนงานบูรณาการยกระดับ

ผลผลิต/โครงการ

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/ยุทธศาสตร์กระทรวง

ศึกษาธิการ

/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ

บริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์กระทรวง

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

- ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ

อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีข้นึ

- ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

เป้าหมายการบริการกระทรวง :

5.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ําและสร้าง

เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการบริการกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

สิ่งแวดล้อม

7. โครงการบริหารจัดการขยะและ

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานรอง

แผนปฏิบัติการประจําปี

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2.10 แผนงานบูรณาการบริหาร

แผนงานหลัก

ความเชื่อมโยงระดับมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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24
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
แผนรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งานบริหารจัดการกลาง
งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
งานบริหารสินทรัพย์
แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา
งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
งาน/โครงการ งานพัฒนาวิชาการ
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับ
การพัฒนาประเทศ
งาน/โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดี
ของสังคม
งาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้
ด้านประชาคมอาเซียน
งาน/โครงการ การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
งาน/โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน
แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
แผนหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แผนหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

558,901,850
332,640,370
148,500,140
87,108,220
69,798,920
27,233,090
208,668,430
68,292,480
103,415,290
36,960,660
15,399,550
9,105,750
6,293,800
2,193,500
2,193,500
-

512,775,600
63,050,900
16,638,800
18,288,100
8,898,000
19,226,000
312,726,900
53,914,400
62,279,500
175,968,000
20,500,000
65,000
37,143,500
33,593,600
3,549,900
26,681,900
1,115,000
25,566,900
12,000,000
12,000,000
58,600,000
11,933,000
7,960,000

275,115,500 1,346,792,950
80,255,400 475,946,670
43,327,100
208,466,040
13,852,800
119,249,120
78,696,920
23,075,500
69,534,590
140,868,600 662,263,930
64,000
122,270,880
165,694,790
10,250,000
223,178,660
130,554,600
151,054,600
65,000
52,543,050
42,699,350
9,843,700
28,875,400
3,308,500
25,566,900
12,000,000
12,000,000
58,600,000
11,933,000
7,960,000

-

25,992,000

-

25,992,000

-

4,729,000

-

4,729,000

-

5,020,000
2,966,000

-

5,020,000
2,966,000

5,683,050
5,683,050
4,800,950
882,100
30,379,700
10,456,400
10,312,400

2,572,400
2,572,400
74,653,400
63,291,000
59,908,000
2,885,000
498,000
2,000,000
2,000,000
9,362,400
9,362,400
112,967,300
79,935,000
68,197,600

53,991,500
53,991,500
41,990,100
143,000
143,000

56,563,900
56,563,900
80,336,450
68,974,050
64,708,950
2,885,000
1,380,100
2,000,000
2,000,000
9,362,400
9,362,400
185,337,100
90,534,400
78,653,000
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แผนงาน/โครงการ
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ
งาน/โครงการ งานเรือนวลัย
งาน/โครงการ งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ
งาน/โครงการ งานอาศรมยาวลัยลักษณ์
งาน/โครงการ งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด
งาน/โครงการ โครงการศูนย์การแพทย์
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แผนหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบบุคลากร
144,000
19,923,300
875,830
4,221,750
219,240
403,080
14,203,400
2,958,600
2,958,600
2,958,600
597,923,200

งบดําเนินงาน
11,737,400
12,615,900
893,600
1,726,000
1,180,000
280,000
8,536,300
3,000,000
3,000,000
11,650,000
11,650,000
527,800
527,800
1,700,000
1,700,000
1,288,600
1,288,600
1,600,000
1,600,000
650,000
650,000
3,487,000
3,487,000
3,487,000
703,883,300

งบลงทุน

รวม

11,881,400
36,382,100
68,921,300
1,769,430
5,947,750
1,399,240
683,080
36,382,100
59,121,800
3,000,000
3,000,000
4,750,000
16,400,000
4,750,000
16,400,000
527,800
527,800
1,700,000
1,700,000
715,000
2,003,600
715,000
2,003,600
1,600,000
1,600,000
650,000
650,000
6,445,600
6,445,600
6,445,600
317,105,600 1,618,912,100
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
- สํานักวิชา
- สํานักวิชาการจัดการ
- สํานักวิชาศิลปศาสตร์
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
- สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
- สํานักวิชาแพทยศาสตร์
- สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
- สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
- สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
- สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
- สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- ศูนย์/สถาบัน
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- ศูนย์บริการการศึกษา
- ศูนย์บริการวิชาการ
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สํานักผู้บริหาร
- สํานักงานงานอธิการบดี
- ส่วนการเงินและบัญชี
- ส่วนการเจ้าหน้าที่
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- ส่วนประชาสัมพันธ์
- ส่วนแผนงาน
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
- ส่วนสารบรรณและอํานวยการ
- ส่วนส่งเสริมวิชาการ
- ส่วนอาคารสถานที่
- หน่วยงานช่วยนักบริหาร
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

งบบุคลากร
332,784,370
31,799,220
37,999,700
20,484,350
47,677,100
27,377,090
18,946,770
25,171,790
40,690,750
38,807,540
31,824,710
12,005,350
91,969,480
33,540,190
14,476,600
18,527,190
9,047,150
6,026,800
3,360,050
2,958,600
4,032,900
3,041,200
1,428,200
9,858,520
129,436,040
11,052,540
46,227,880
15,399,550
4,554,050
4,849,000
9,247,950
1,499,650
5,981,420
3,817,900
21,384,400
2,511,400
2,910,300
780,600

งบดําเนินงาน
99,292,800
9,812,500
10,741,700
3,851,200
12,806,800
20,570,200
5,158,400
4,354,100
3,877,900
6,498,250
16,728,900
4,892,850
125,327,000
29,007,400
16,509,500
16,320,300
14,107,600
3,192,000
3,660,100
3,792,500
38,737,600
129,200
4,913,900
69,810,880
220,849,700
1,577,100
17,872,900
40,649,600
2,863,000
1,628,000
6,385,700
2,809,200
4,302,900
4,922,300
134,469,000
159,100
3,210,900
10,000

งบลงทุน

รวม

17,684,600
17,684,600
119,494,500
82,919,900
20,877,500
14,028,100
1,669,000
142,686,400
142,686,400
-

449,761,770
41,611,720
48,741,400
24,335,550
60,483,900
47,947,290
24,105,170
29,525,890
44,568,650
45,305,790
66,238,210
16,898,200
336,790,980
145,467,490
51,863,600
48,875,590
24,823,750
9,218,800
7,020,150
6,751,100
42,770,500
3,170,400
6,342,100
79,669,400
493,762,740
12,629,640
64,100,780
56,049,150
7,417,050
6,477,000
15,633,650
4,308,850
10,284,320
8,740,200
298,539,800
2,670,500
6,121,200
790,600

27
หน่วยงาน
- โครงการ
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
- โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ
- หน่วยพัฒนาองค์กร
- โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
- โครงการ (ด้านบริการที่มีรายรับ)
- เรือนวลัย
- โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
- อาศรมยาวลัยลักษณ์
- โครงการพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด
- โครงการศูนย์การแพทย์
- งบประมาณส่วนกลาง
- เงินอุดหนุนจาก สกอ. และหน่วยงานอื่นๆ
- เงินอุดหนุนบริการวิชาการและการวิจัย
- เงินบริจาค
- งบกลางสํารองจ่าย
รวมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

9,228,910
1,099,660
1,149,600
882,100
2,193,500
963,600

13,879,700
164,200
1,064,500
1,025,900
7,073,600
1,842,200

858,000
715,000

23,966,610
1,263,860
2,214,100
1,908,000
9,267,100
3,520,800

768,050
2,172,400
19,923,300
875,830
4,221,750
219,240
403,080
14,203,400
-

386,700
2,322,600
15,160,600
1,348,800
3,815,500
1,180,000
280,000
8,536,300
153,982,100
20,000,000
93,000,000
5,000,000
35,982,100

143,000
36,382,100
36,382,100
-

1,154,750
4,638,000
71,466,000
2,224,630
8,037,250
1,399,240
683,080
59,121,800
153,982,100
20,000,000
93,000,000
5,000,000
35,982,100

597,670,020

703,345,880

317,105,600 1,618,912,100

28,000,000

เงินวิจัย (ผ่านบัญชี)

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

90,000

84,000
272,000
282,000
170,000

การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ

ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาการสํารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพใน ท้องถิ่นปากน้ําปากพญา

81,100
170,000

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่เฉพาะชุมชนต้นน้ําปากพนัง

90,000
125,000

การศึกษาการใช้ประโยชน์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากต้นจาก (ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง)

262,000

45,000
262,000

170,000

282,000

272,000

84,000

170,000

81,100

125,000

45,000

60,000

95,000 - จํานวนโครงการ (ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ)

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช

90,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1,826,100

- จํานวนเงินทุนภายนอก (เข้ามาระหว่างปี) (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

- จํานวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง)

(โครงการ)

640,000 - จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช้งาน

28,000,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

22

28

5

400

150

15
120

- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก

35

- ทุนภายในต่อเนื่อง
- ทุนภายนอก

37
147

- ทุนภายใน

354

ค่าเป้าหมาย

- งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผนบูรณาการ)

2,000,000 - จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (โครงการ)

2,100,000

200,000

5,500,000

100,000

2,000,000

60,000

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิ้น (Curcuma) วงศ์ขิง ข่า
้ ่
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ
รักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์)

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

18,910,000 - จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ)

5,258,950 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

67,915,150
64,708,950

78,596,062

1,618,912,100
208,526,778

รวม

ศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

9,362,400

32,243,800
31,593,800

บูรณาการภาครัฐ

90,000

58,600,000
10,280,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

95,000

1,318,512

3,000,000
2,760,516

การวิจัยฯ

2,000,000
1,318,512

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

รวบรวมพืชสมุนไพรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นยา

1,826,100

12,000,000
1,028,800

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าและปลูกเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งาน/โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

640,000

2,000,000

ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุุนอุดุ หนุนุ

2,100,000

การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research)

200,000

5,500,000

นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่

ประยุกต์ผลงานวิจัยในการบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

100,000

2,000,000

ให้ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนสมทบ)

พัฒนานักวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

18,910,000

5,258,950

ให้ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน)

จัดการทั่วไป

61,426,100

6,489,050

6,489,050
5,258,950

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

61,426,100
59,450,000

891,716,020
20,307,650

รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
619,352,280
141,237,500

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

ความเชื่อมโยงของแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

28

250,000

ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การวิจัยฯ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

19 988
19,988

โครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการศึกษาวิจัยควบค่กบการเรยนรู
โครงการศกษาวจยควบคู
ับการเรียนร้โดยการใช้
ดยการใชการทางานเปนฐาน
การทํางานเป็นฐาน (Work –based
based Learning
Learning,

58,000
30,000
88,500

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์ (ส.ศิลปศาสตร์)

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์ (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

26,304

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาพ

6

2,230,000 - จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา (โครงการ)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/สวพ./สํานักวิชา)

(วารสาร) (ตัวชี้วัดมวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/สวพ.)

14. จํานวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล TCI /ACI /Scopusและ ISI)

72,000
30,000
5,000
264,500

30,000
72,000
30,000
5,300
5,000
264,500

โครงการ Journal Club (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้านสู่งานวิจัย ระยะที่ 2

โครงการรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจําปี สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

โครงการนักวิจัยพบชุมชน/ผู้ประกอบการ (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

5,300

30,000

15,400

76,128
15,400

76,128

112,593

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ /สํานักวิชา/สวพ.)

15,400 15. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (เรื่อง) (ตัวชี้วัดมวล.)

26,304

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/สวพ./สํานักวิชา/)

47,231 13. ร้อยละของอาจารย์ที่ทําวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)
50,944

โครงการสหเวชสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

นานาชาติ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สงป./ตัวบ่งชี้QA 4.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/สวพ./สํานักวิชา)

2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Reference Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ

(ผ้รบผดชอบ
(ผู
ับผิดชอบ : รองวจยฯ/สวพ./สานกวชา)
รองวิจัยฯ/สวพ /สํานักวิชา)

88,500 4. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก (โครงการ) (ตัวชี้วัด มวล.)

30,000

58,000

79,948

19 988
19,988

19,988 1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สกอ./สงป.)

19,988 ตัวชีวัดยุทธศาสตร์

1,318,512
1,318,512

12
19

2,478,800 - จํานวนโครงการวิจัยพื้นฐาน (โครงการ)

85

- ร้อยละโครงการวิจัยที่ยื่นขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

4,653,600 - จํานวนโครงการวิจัยประยุกต์ (โครงการ)

9,362,400
9,362,400

85

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

2
1

ค่าเป้าหมาย

150,000 - กิจกรรมที่ทําร่วมกันของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้ง/กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

250,000 - ให้บริการงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (โครงการ)

980,100 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1,380,100

รวม

โครงการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา (ส.สหเวชศาสตร์ฯ)

15,400
112,593

โครงการสาธารณสุขสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ส.สหเวชศาสตร์ฯ)

และสถานประกอบการ

47,231
50,944

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

79,948

โครงการการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของสํานักวิชาการจัดการ

WBL) ในพื้นที่เกาะสมุย

19,988
19,988

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Research for Society

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิจัย

2,230,000

9,362,400
9,362,400

บูรณาการภาครัฐ

โครงการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

2,478,800

1,318,512
1,318,512

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

4,653,600

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

โครงการวิจัยประยุกต์

150,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
150,000

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยพื้นฐาน

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย

980,100

1,230,100

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

จัดการทั่วไป

งาน/โครงการ สนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

≥3

2

≥80

40

50

100

29

51,900

2,240

65,040

45,000

45,000

42,120

75

50,000

550,000
1,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชายฝั่งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการแนวทางการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใต้

โครงการวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,000,000

500,000

โครงการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนสู่สังคมสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง

536,400

900,000

1,000,000 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในการปฏิบัติงาน

1,000,000 - ความสามารถในสร้างแบบจําลองการจัดการน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

70

90

90

550,000 - ความสามารถในจัดการตนเองและสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนต้นแบบ

วลัยลักษณ์ (หน่วยงาน)

500,000 - เกิดความร่วมมือในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและกับเครือข่ายในชุมชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

85

1/ 5

50

10
60

85
5

- ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องป้องกันโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

536,400 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องเสริมมวลกระดูกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

(เครือข่าย/ชุมชน)

900,000 - สถานการณ์ทางนโยบายและระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

2,000,000 - นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาว่าความศาลจําลอง มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าเกรด C

500,000 - ร้อยละคะแนนประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการในการได้รับความรู้จากโครงการ (ร้อยละ)

500,000
2,000,000

500,000 - จํานวนห้องสมุดโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (แห่ง)

4.0

1,500,000

1,000,000 - ความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย)

10,081,400

65,000,000
- รายได้จากการบริการวิเคราะห์ทดสอบ (บาท)

100
- รายได้จากการบริการวิชาการ (บาท)

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

65,000,000 - ความแม่นยําในการวินิจฉัย (ร้อยละ)

500,000

1,000,000

10,081,400

โครงการสร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาคใต้ตอนบน

โครงการศาลจําลองและศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัด

การพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Technology (BIM) เพื่อเท่าทัน

โครงการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

เงินบริการวิชาการ (ผ่านบัญชี)

65,000,000

50,000 - จํานวนของผู้รับบริการที่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อ้างอิง

85

150,000 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ (ร้อยละ)

150,000

จัดนิทรรศการ

525

50,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

50,000

การเผยแพร่และนําเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ

500,000 - จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบ (ครั้ง)

500,000

สนับสนุนการบริการวิชาการ (เงินนอกงบประมาณ)

120
40,000

250,000 - จํานวนผู้รับบริการ (คน)

250,000

350,000 - จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (เรื่อง)

10,753,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

112,176,316
87,184,400
77,103,000

รวม

ค่าเป้าหมาย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน

22,231,400

บูรณาการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

350,000

2,760,516

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนตามแผน

คาราวานวิทยาศาสตร์

จัดการทั่วไป

10,753,000

51,900

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

76,431,400
76,431,400
66,350,000

2,240

โครงการสัมมนาหัวข้อจริยธรรมในการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน (ส.สารสนเทศศาสตร์)

10,753,000
10,753,000
10,753,000

65,040

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

45,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

การวิจัยฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

45,000

พัฒนาวิชาการ
42,120

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยมัลติมีเดียและผลงานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

30

การวิจัยฯ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

- นักศึกษาสามารถสอบผ่านทักษะความสามารถในวิชาชีพ (เฉพาะหลักสูตรที่มีวิชาชีพนั้นๆ) (ร้อยละ)

5,400,000 - บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ)

49,742

โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยใช้

106,590
49,742

โครงการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Social Engagement) สํานักวิชาการจัดการ

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (ส.การจัดการ)

โครงการการเรียนรู้โดยการทํางานเป็นฐาน

49,742

โครงการเศรษฐศาสตร์-ชุมชน คนเดียวกัน

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

1,700,000

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ

800,000

โครงการปลูกกล้าร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม มวล. เพื่อชุมชน

1,700,000
1,700,000

300,000

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

500,000

โครงการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนบนวิถีประมงพื้นบ้าน

1,600,000
1,600,000

2,003,600

2,003,600
2,003,600

โครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ บวร บ้านวัดโบสถ์รังสรรค์ข้าวคุณธรรม

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

วลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบ มวล.

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

49,742

106,590

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/ผช.ชุมชนฯ/สวพ./ศบว./อุทยานวิทย์ภาคใต้/สํานักวิชา)

49,742 3. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิ่น (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สกอ./สงป.)

49,742 ตัวชีวัดยุทธศาสตร์

2,760,516
2,760,516

1,700,000 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ (คน)

1,700,000
1,700,000

800,000 - ปลูกกล้าร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม มวล. เพื่อชุมชน (แห่ง)

300,000 - ส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนบนวิถีประมงพื้นบ้าน (คน)

500,000 - ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ บวร บ้านวัดโบสถ์รังสรรค์ข้าวคุณธรรม (คน)

1,600,000
1,600,000

และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คน)

2,003,600 - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พัฒนา

2,003,600
2,003,600

120

3

1,050

70

- นักศึกษาสามารถสอบผ่านทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ร้อยละ)

11,000,000 - สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน (คน)

16,400,000
16,400,000

70
70

- นักศึกษาสามารถสอบผ่านทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ)

2
80

595,000 - นักศึกษาสามารถสอบผ่านทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ)

ราชการและการดําเนินชีวิต (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย

1,000,000 - แบบทดสอบต้นแบบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (ชุด)

รวม

527,800 - ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน (คน)

11,000,000

16,400,000
16,400,000

บูรณาการภาครัฐ

527,800

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

527,800
527,800

2,760,516
2,760,516

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

527,800
527,800

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน

595,000

1,000,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

5,400,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการศูนย์บริการประชาชนแบบอิเลกทรอนิกส์

ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาระบบทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

30

1,050

1

300

200

300

31

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

รวม

3,065,600
3,065,600
3,065,600

3,380,000
3,380,000
3,380,000

17,500
40,000
39,650
39,650

โครงการสหเวชสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

โครงการบริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพสู่ชุมชน (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กชั้นประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

85,347

โครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอเชียรใหญ่

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

50,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

50,000
30,000

จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง

จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเดือนสิบนครศรีธรรมราช

30,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

500,000 - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

500,000

จัดประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยรางรัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

200,000 - จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)

3,065,600 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

6,445,600
6,445,600
6,445,600

20,000

200,000

3,065,600

20,000

55,150

บูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงฯ กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

จัดการทั่วไป

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

55,150

360,200

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและระบบสนับสนุนการดําเนินชีวิตของคนในสังคม

ผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

423,150

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

360,200

59,000
423,150

50,000
59,000

โครงการบทความวิชาการวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณสู่ชุมชน

50,000

261,100

5,000

23,000

40,000

17,500

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา

เสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน)

261,100

5,000

โครงการเกษตรสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (การบ่มเพาะนักเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์

23,000

โครงการชุมชนสัมพันธ์กับการให้บริการแบบสหสาขา

โครงการบริการวิชาการเนื่องในสัปดาห์เภสัช

(ส.แพทยศาสตร์)

39,650
39,650

85,347

โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบําบัด

17,500
96,779

17,500
96,779

โครงการบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์

65,593

10,000

64,029

71,652

113,800

โครงการสาธารณสุขสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

10,000
65,593

โครงการให้บริการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาการพันธกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สังคม

โครงการสุขนคร พลังสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักสร้างสุขสู่สังคม

71,652
64,029

โครงการบูรณาการพันธกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์สู่ชุมชนสุขภาพ

Engagement) สํานักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

113,800

บูรณาการภาครัฐ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาเพื่อดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
160,000

การวิจัยฯ
426,600

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

160,000

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

426,600

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

>85

35,000

52

32

350,000
200,000

ดําเนินงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินงานอุทยานโบราณคดี

105,000
10,000
150,800
120,000

โครงการ Knowledge Management Club (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 10

โครงการผลิตตําราการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท (การตรวจลักษณะเนื้อเยื่อของผงยาสมุนไพร

100,000

โครงการพัฒนาหนังสือและตําราขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

รองวิชาการฯ/ส.ศิลป์/สํานักวิชา)

11. ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรม (ร้อยละ) (ตัวชี้วัดสงป.) (ผู้รับผิดชอบ :

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./อาศรมฯ)

แบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิต

(ตัวชี้วัดสงป.) (ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./ กนศ./อาศรมฯ)

9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ)

มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ (กิจกรรม) (ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./อาศรมฯ)

8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./อาศรมฯ)

อาจารย์ฯ

วิชาการ/สํานักวิชา)

200,000

300,000 (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/ผช.ชุมชนฯ/ศบว./หน่วยให้บริการวิชาการ)
160,000 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์

320,000 5. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สงป.)

7,000,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร์

10,280,000
10,280,000

100,000

400,000

10,000

120,000

150,800

105,000 12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (ร้อยละ) (ตัวบ่งชี้ QA 4.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ
10,000 /รองวิจัยฯ /รองบริหาร/สํานักวิชา/สวพ./กจน.) หมายเหตุ : เป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักผลงาน

133,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร์

11,308,800
1,028,800
1,028,800

200,000

350,000 7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม) (ตัวชี้วัดสงป.)

550,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร์

โครงการวลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ

200,000

จํานวนนักศึกษา (ร้อยละ)

400,000 - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

1,000,000

100,000 - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

จากการบริการ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สงป.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/ผช.ชุมชนฯ/ศบว./หน่วยให้บริการ

บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

พื้นที่ชุมชนโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

300,000
160,000

โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

7,000,000

10,280,000
10,280,000

10,280,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น อ.ท่าศาลา

การวิจัยฯ

320,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพเพื่อความโดดเด่นทางทักษะชุมชน

โครงการสร้าง "ศูนย์ความเป็นเลิศ" สู่ "มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการ"

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้
และรองรับการพัฒนาประเทศ

10,000
400,000

โครงการพัฒนาหนังสือ/ตํารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ (ส.วิทยาศาสตร์)

ด้วยกล้องจุลทรรศน์) (ส.เภสัชศาสตร์)

133,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (สาขาวิชากายภาพบําบัด)

1,028,800
1,028,800
1,028,800

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (เทคนิคการแพทย์)

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

400,000
550,000

1,000,000

100,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ดําเนินงานอุทยานธรรมนิทัศน์

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

95

90

90

10

10

>85

>7

ค่าเป้าหมาย

90

100

≥20

33

3,355,000

บรรจุและแต่งตั้ง

อย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ)

600,000

2,500,000

200,000

35,982,100

30,000 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

3,355,000 - ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินการ (ร้อยละ)

500,000 - ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น (ร้อยละ)

300,000 - ความสามารถในการดําเนินการจัดหาได้ตามคู่มือพัสดุ (ร้อยละ)

55,000 - ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)

42,139,980 - อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ)

50,000 - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ)

300,000 - จํานวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับการตรวจสอบนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ)

200,000

100,000 - สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

85

100

100

80

80

5

80

80

75

2
310,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1

20,000 - รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ (เรื่อง)

2,500,000
600,000

85

>3.51

ค่าเป้าหมาย

330,000 - ผลงานวิจัยสถาบัน (เรื่อง)

200,000

จัดงานพระราชทานปริญญาบัตร

คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (ร้อยละ)

- นักศึกษามีระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ เกี่ยวกับการประกัน

69,922,710 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

157,094,790

200,000

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

80,000 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย)

1,465,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

195,408,290
195,408,290
160,109,790
1,545,000

200,000

5,390,000
5,390,000

ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ

35,982,100

30,000

1,033,100
1,033,100

1,500,000

ดําเนินงานนิติกร

งบกลางสํารองจ่าย

เงินบริจาคเพื่อการกุศล

บริการงานประชุม

500,000

50,000
42,139,980

งานควบคุมภายใน

300,000

300,000

บริหารความเสี่ยง

ดําเนินคดี

200,000

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

100,000

ดําเนินงานวิเคราะห์งบประมาณ

55,000

310,000

ดําเนินงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดําเนินงานวินัยและนิติกรรมสัญญา

330,000

ดําเนินงานวางแผนและประเมินผล

47,804,980
20,000

69,922,710

109,289,810

80,000

1,465,000

69,341,880
69,341,880
50,819,980
1,545,000

ดําเนินงานตรวจสอบ

จัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

พัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

1,500,000

200,000

โครงการโคขุนประชารัฐ

โครงการ "สร้างผลงานวิชาการ" สู่ "ตําแหน่งทางวิชาการ" (Quality Faculty)

80,000

20,000

200,000

300,000

200,000

รวม

200,000

บูรณาการภาครัฐ

โครงการสร้าง"บ้าน" ให้ 6 วารสารวิชาการคุณภาพ

119,643,310
119,643,310
109,289,810

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

80,000

การวิจัยฯ
20,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการจัดตั้งสภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

300,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการจัดสร้างภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง (Augmented Reality "Toompung Archeological

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

34

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

80
80
90

- หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ Happy Work Place และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก (ร้อยละ)
- ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - 74.99 (ร้อยละ)
- ร้อยละของโครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ (ร้อยละ)

20
85

1,300,000 - พนักงานและนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ร้อยละ )
10,953,800 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

5

5

20,000 7. ผลที่เกิดกับอาจารย์ (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้ QA 4.3) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./OD)
15,000 8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น (ร้อยละ) (ตัวชี้วัดมวล.)

5

40

60

20,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./OD)

6 . การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้ QA 4.1)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองบริหาร/สํานักวิชา/สสว./กจน.)

5. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) (ตัวบ่งชี้QA 4.2)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองบริหารฯ/สํานักวิชา/กจน.)

15,000

-

15,000

67,000

486,800 4. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) (ตัวบ่งชี้QA 4.2)

18,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1,033,100
1,033,100

150,000 - งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา (บาท : คน)

12,000

80

3,768,100 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ (ร้อยละ)

1,000,000 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

80

7,645,000 - จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการทํางานแก่บุคลากรที่จัดโดย มวล. (ร้อยละ)

500,000 ตัวชี้วัดเชิงคุุณภาพ

25,566,900

4

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

15

400,000 - จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ชิ้นงาน/ระบบงาน)

95

10

700,000 - จํานวนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (โครงการ)

2,208,500 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

28,875,400
3,308,500

- ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ระบบงานสารสนเทศและซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผน (ระบบ)

1,470,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1,470,000

รวม

โครงการสหเวชกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

บูรณาการภาครัฐ

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

15,000

การวิจัยฯ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

15,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

โครงการสาธารณสุขกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

และการคงอยู่ของคณาจารย์ (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

15,000

67,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

และการคงอยู่ของคณาจารย์ (ส.ศิลปศาสตร์)

18,000
486,800

โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร สํานักวิชาการจัดการ

1,033,100
1,033,100

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์เพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

250,000

อบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่น 5

1,000,000

การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างเครือข่ายการทํางาน
150,000

10,953,800

พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรฯ

การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการฯ

1,300,000

พัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ

17,421,900

3,768,100

7,645,000

500,000

8,145,000

พัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ

เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่กรรมการสภาฯ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

400,000

จัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18,521,900
1,100,000

1,470,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
1,470,000

700,000

2,208,500

10,353,500
2,208,500

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

พัฒนาสมรรถนะองค์กร

จัดการทั่วไป

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร

การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

35

50,000

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักวิชาทั้งระยะยาว 20 ปี (2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี

27,000
18,000
15,000
30,000
30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

โครงการพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การวิจัยฯ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

10,000

3,200,000

40,000

5,390,000
5,390,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

300,000
30,000

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบประเมินหน่วยงาน

โครงการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

50,000

50,000

34,300

15,000

35,909,200
17,216,200

5,814,586

252,000

370,000

587,906,200
458,430,470

60,000

โครงการ Share & Change

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

60,000

300,000

โครงการเส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์

3,366,000

3,366,000

300,000

300,000

633,247,986
475,646,670

633,247,986

370,000

300,000

120,000

120,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองบริหาร/กจน./OD/หน่วยงานสนับสนุน)

8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น (ร้อยละ) (ตัวชี้วัดมวล.)

300,000 3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ)
30,000 (ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวางแผนฯ/รองบริหาร/ผง./พัสดุ/กจน/ทุกหน่วยงาน)

โครงการผู้บริหารพบประชาคม/ประชาสังคม

587,906,200

ทุกหน่วยงาน)
10,000 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)
300,000 (ผู้รับผิดชอบ : รองบริหาร/CCS/ทุกหน่วยงาน)

50,000

โครงการบุคลากรวลัยลักษณ์ 4.0 (คัดสรรคนดี สร้างคนเก่ง เป็นมืออาชีพ และทํางานสําเร็จ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ผู้รับผิดชอบ : รองบริหาร/กจน./OD/หน่วยงานสนับสนุน)

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

40,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
3,200,000 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมวล.ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (ค่าเฉลี่ย) (ตัวชี้วัด มวล.)
10,000 (ผู้รับผิดชอบ : รองวางแผนฯ/รองบริหาร/ผช.ชุมชนฯ/สสว./ตรวจสอบ/ผง./กจน./OD/ชุมชนสาธิตฯ/

5,390,000
5,390,000

30,000

30,000

15,000

18,000

27,000

27,000

100,000

รวม

300,000

บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

300,000

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่ความสําเร็จ

วลัยลักษณ์

10,000
300,000

โครงการการใช้บัตรเครดิตหน่วยงาน

50,000

252,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการ e-payment มวล.

โครงการระบบสวัสดิการออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

5,814,586

27,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

100,000

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (2561) (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

50,000

15,000

พัฒนาวิชาการ

34,300

35,909,200

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (ส.เภสัชศาสตร์)

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการสัมมนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ส.แพทยศาสตร์)

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา (ส.สหเวชศาสตร์)

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

5

80

80

4.51

36

112,563,520

บูรณาการภาครัฐ

480

440

- ปริญญาตรี

40
1,092

- บัณฑิตศึกษา

3,120
290

- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
1,313,000

194,000

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินนอกงบประมาณ)

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินงบประมาณ)

6,385,700

13,882,800

6,385,700

13,882,800

630
60

- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา

20
690

- บัณฑิตศึกษา
100,000

506,000 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)

100,000

506,000

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

330
310

- ปริญญาตรี
1,860,700

≥60 - 64

1,237,320 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

1,860,700

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

88,511,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1,237,320

จัดหานักวิชาการ

119,249,120

- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) (ร้อยละ) มวล.3 *

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)

90

3,410

2,314,200 - จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

900
192

- ปริญญาตรี
1,290,000

4,871,000

- บัณฑิตศึกษา

40,000

42,957,100 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)

2,356,400

3,003,440 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

88,511,000

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) (ร้อยละ) มวล.3 *

≥60 - 64

660

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

8,850

- ปริญญาตรี

357
9,510

- จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
- บัณฑิตศึกษา

2,498

- บัณฑิตศึกษา

90
2,855

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)
- ปริญญาตรี

1,460

1,550

ค่าเป้าหมาย

- บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

- ปริญญาตรี

- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

150,126,900 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

208,466,040

รวม

จัดการทั่วไป

6,685,600

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

-

การวิจัยฯ

จัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

-

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

1,313,000

194,000

จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

2,314,200

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1,290,000

3,821,200

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4,871,000

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ)

จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

40,000

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

42,957,100

2,356,400

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)

3,003,440

150,126,900

204,644,840

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

จัดหานักวิชาการ

จัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

37

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

120

- บัณฑิตศึกษา

68,242,390

658,200
504,000
130,000

จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก

1,500,000

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

23,075,500

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านผลิตแพทย์เพิ่ม (เงินนอกงบประมาณ)

864,000

6,048,000

ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านผลิตแพทย์เพิ่ม (เงินงบประมาณ)

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อกิจการสํานักวิชาแพทยศาสตร์

จ่ายเงินสมทบให้โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์สําหรับ นศ.แพทย์ปี 4

726,600

1,353,240

จัดหานักวิชาการ

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

34,675,050

จัดการทั่วไป

1,292,200

- ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) (ร้อยละ) มวล.3 *

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)

100

450

- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา

504,000
130,000

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

450

658,200 - จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)

1,500,000

- บัณฑิตศึกษา

23,075,500

88

88

- บัณฑิตศึกษา
864,000 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)

6,048,000

- ปริญญาตรี

90
90

726,600

- ปริญญาตรี

≥60 - 64

1,353,240 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

34,675,050 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

69,534,590

-

จัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ)

งาน/โครงการ โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

-

85

250

- บัณฑิตศึกษา

300,000
1,600,000

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

3,180

- ปริญญาตรี

300,000
1,600,000

105

3,430

2,380,000

80,000

จัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

จัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษา

ฤ บบัณฑิตศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดั

จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

880

- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา

80,000

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1,057,200

2,380,000 - จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)

1,057,200

985

240,000

จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

30

- บัณฑิตศึกษา

240,000 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)

60,000

60,000

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

650
620

1,403,400

- ปริญญาตรี

≥60 - 64

1,753,920 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

69,522,400 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

78,396,920

- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) (ร้อยละ) มวล.3 *

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)

5,085,400 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

126,000

95

2,220
2,100

ค่าเป้าหมาย

- ปริญญาตรี

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

80,000 - จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
1,474,200

รวม

1,403,400

บูรณาการภาครัฐ

จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1,753,920

การวิจัยฯ

จัดหานักวิชาการ

5,417,200

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

69,522,400

72,979,720

5,085,400

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

จัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

126,000

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
1,474,200

80,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

38

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

90
90
80

- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
- ด้านสังคมศาสตร์

90
90
80

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
- ด้านสังคมศาสตร์

1
1
1

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
- ด้านสังคมศาสตร์

90
90
90

≥4.51

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
- ด้านสังคมศาสตร์
5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ค่าเฉลี่ย)
(ตัวบ่งชี้QA 2.1) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

90

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สหกิจฯ)

4. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สกอ./สงป.)

1

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สกอ. /สงป.)

90

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ตัวชี้วัด สกอ./สงป./ตัวบ่งชี้QA 2.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)

90

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

≥60 - 64

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/สํานักวิชา/สสว.)

1. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา (ร้อยละ) (ตัวชี้วัดสงป.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) (ร้อยละ) มวล.3 *

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

35
>30

2,500,000 - จํานวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องมือ (ชิ้นงาน)

2,500,000

800,000 - บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่อาจารย์ (งานวิจัย)

จัดหาวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนส่วนกลาง

จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

800,000

73,084,480 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

109,535,880
102,035,880

รวม

50

บูรณาการภาครัฐ

65

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

50,000 - บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ์)

การวิจัยฯ

ค่าเป้าหมาย

451,400 - จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หรือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (รายวิชา)

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

50,000

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

จัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาและผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

7,300,000
5,050,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

451,400

73,084,480

102,235,880
96,985,880

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ให้ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

จัดการทั่วไป

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

39

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณููปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

10,000
115,000

โครงการก้าวสู่วิชาชีพบัญชี

1:1

1,125,000 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, ที่ปรึกษากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย)

330,000 - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ

1,519,000 - จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ร้อยละ)

4,557,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

17,989,100 - จํานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรม)

115,000 6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา (โครงการ/กิจกรรม)

10,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

5,814,586
5,814,586
250

≥3.51

≥3.51

65

>247

8:1
- อัตราส่วนจํานวนบุคลากรต่อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (คน : เครื่อง)

9,250,750 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

38,632,850
38,632,850

80

88

- อัตราส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (คน : เครื่อง)

5,250,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

5,250,000

ของมหาวิทยาลัย) (ร้อยละ)

250,000 - ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (พิจารณาจากผู้ใช้บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตที่เคยได้ยินชื่อ

2,000,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

2,250,000

- ความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ)

(ค่าเฉลี่ย)

- ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา

4.00

>2.76 - 3.00

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ มวล.6

มวล.2

>2.76 - 3.00

>80 - 84

10

5

ค่าเป้าหมาย

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ (เฉลี่ยทุกคน)

100,000 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ (ร้อยละ) มวล.1

1,600,000

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชีและอื่นๆ ในระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2560

ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและ นานาชาติร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย (เรื่อง)

2,500,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

2,050,000

500,000 - จํานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการด้านสหกิจศึกษาร่วมกับ เครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้

1,600,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

20,000,000 - จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (คน)

รวม

พัฒนาทักษะการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

บูรณาการภาครัฐ

2,262,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1,125,000

การวิจัยฯ

2,262,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5,814,586
5,814,586

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

330,000

1,519,000

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสํานักวิชา

แนะแนวนักศึกษา

4,557,000

11,393,000
11,393,000

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

9,250,750

17,989,100

ให้ทุนการศึกษา

27,239,850
27,239,850

5,250,000

จัดการทั่วไป

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา
งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร

250,000

2,000,000

ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์

2,250,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

5,250,000

2,500,000

บริการงานประชุมสภาวิชาการ

2,050,000

500,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

100,000

20,000,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ดําเนินการรับนักศึกษา

ดําเนินการด้านบัณฑิตศึกษา

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

40

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

75,000
329,700
75,900
15,000
80,000

โครงการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม-บัณฑิต (ส.ศิลปศาสตร์)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา (ส.ศิลปศาสตร์ฯ)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม-บัณฑิต (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ

159,334
83,181

โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นนักสร้างสุขภาพมืออาชีพสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ส.สาธารณสุขศาสตร์ฯ)

118,480
44,722
94,000
4,101

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ (ส.สหเวชศาสตร์)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกิจกรรม (ส.สหเวชศาสตร์)

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

โครงการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ : การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สากล

115,000
35,000
20,225
45,000
18,000

โครงการเส้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากายภาพบําบัด

โครงการประชาสัมพันธ์กายภาพบําบัดวลัยลักษณ์

โครงการประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ (ส.สหเวชศาสตร์)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ส.สหเวชศาสตร์)

(ส.สหเวชศาสตร์)

-

18,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ส.สาธารณสุขศาสตร์ฯ)

โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และต้นฉบับผลงานวิจัย

40,000

โครงการประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ (ส.สาธารณสุขศาสตร์ฯ)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

201,687
221,570

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างความเข็มแข็งของการทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดููแลช่วยเหลือ

100,000

60,000

ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

100,000

โครงการ youth activist สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

96,000

60,000

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

143,104

143,104

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

(ตัวชี้วัด มวล.)(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองกิจการนศ./สํานักวิชา/กนศ.)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ส.การจัดการ)

21,998

(ตัวชี้วัดมวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองกิจการนศ./สํานักวิชา/กนศ.)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/ผช.สื่อสารฯ/รองกิจการนศ./สํานักวิชา/ศบศ./ปชส./กนศ.)

12. ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

สํานักวิชา/ศบศ./ปชส.)

11. การรับนักศึกษา (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้QA 3.1) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/ผช.สื่อสารฯ/

หมายเหตุ : เป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักผลงานนักศึกษาฯ

(ตัวบ่งชี้QA 2.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองวิจัยฯ/สํานักวิชา/ศบศ./สวพ.)

18,000

45,000

20,225

35,000

115,000

-

4,101

94,000

44,722

118,480

18,000

40,000

83,181

159,334

221,570

201,687

100,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/ผช.สื่อสารฯ/รองกิจการนศ./สํานักวิชา/ศบศ./ปชส./กนศ.)

60,000 13. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล. )

100,000

96,000

80,000

15,000

75,900 10. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ)

329,700 หมายเหตุ : เป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักผลงานนักศึกษาฯ

75,000 (ตัวบ่งชี้QA 2.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองวิจัยฯ/สํานักวิชา/ศบศ./สวพ.)

60,000 9. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ)

30,000

รองกิจการ นศ./สํานักวิชา/กนศ.)

30,000 7. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้ QA 3.2) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/
84,084 8. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ชิ้นงาน)

รวม

30,000

บูรณาการภาครัฐ

84,084

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Tutoring younger

การวิจัยฯ

โครงการบัณฑิตพร้อมใช้งาน ( Ready to work ) (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์)

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

30,000

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

21,998

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Got Talent

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรบัญชีประจําปี 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

3

10

5

80

40

35

5

ค่าเป้าหมาย

41

50,000
30,000

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
15,100

10,000
90,000
108,600

โครงการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม (Patient Counseling Event)

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่สมรรถนะทางวิชาการ (ส.เภสัชศาสตร์)

30,000
50,000
50,000
80,000

โครงการนําเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญ
ญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพี่ติวน้อง (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

70,000

250,000
88,100
70,000

โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณสําหรับนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและการทดสอบทักษะ/

352,000
60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ตามนโยบายของสํานักวิชา (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

70,000

50,000

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับสาขาวิชา (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

50,000

100,000

100,000

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

60,000
115,000

60,000
115,000

50,000

โครงการค่ายสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

โครงการสํานักวิชา/หลักสูตรพบผู้ปกครอง (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

60,000

352,000

100,000

โครงการคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

70,000
50,000

โครงการพี่ดูแลน้อง (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

ในมหาวิทยาลัย (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

100,000

โครงการ Project and Innovation day (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

88,100

29,800

29,800
250,000

20,000

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

20,000

80,000

50,000

50,000

30,000

200,000

30,000

108,600

25,000

20,000

โครงการสํานักวิชาพบนักศึกษา (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการสอบประมวลผลความรู้ระดับปริญญาตรี (Exit Exam) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

200,000

โครงการค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วเกษตรวลัยลักษณ์

(FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2017)”

30,000

90,000

25,000

โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจําปี 2560

10,000

20,000

โครงการ Pharmacy WU the series

20,000

14,000

โครงการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและสุขภาพจิต (ส.แพทยศาสตร์)

50,000

30,000

50,000

16,000

20,000

รวม

โครงการจัดกิจกรรมคณบดี/อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (ส.แพทยศาสตร์)

บูรณาการภาครัฐ

14,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

50,000

การวิจัยฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะในการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส.แพทยศาสตร์)

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

16,000

พัฒนาวิชาการ
15,100

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรม Art in SMD (School of Medicine)

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการเสริมสร้างความเก่งด้านศิลปศาสตร์ (ส.แพทยศาสตร์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย

42

35,000
22,500
63,000
45,000
54,400
12,600

โครงการเตรียมการพร้อมนักศึกษาใหม่ (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ภาคใต้ ประจําปี 2560 (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรค่า “ศึกษิต” (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาด้านการเรียนในหลักสูตร (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาสู่วิชาชีพ โดยการสอบ Certificate ด้านการออกแบบ

โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

การวิจัยฯ

70,000
30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Start to the star) (ส.เภสัชศาสตร์)

โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

134,039,400
132,239,400
75,675,500

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ

สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาทันตสัตวศาสตร์

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้

2,149,780

10,933,000

10,933,000

2,000,000

80,000
286,000

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยดีเด่น

โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้ว มวล.

โครงการวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 (Walailak Expo 2017)

800,000
200,000

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต

3,366,000
3,366,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนต่ํา

64,988

20,000
20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัย (สํานักวิชารัฐศาสตร์ฯ)

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ งานสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

50,000
62,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย (สํานักวิชาศิลปศาสตร์)

252,000
252,000

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัย (สํานักวิชาศิลปศาสตร์)

2,149,780

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิจัย

80,000
130,000

โครงการพัฒนากิจกรรมวิชาการ (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

และพัฒนาเว็บไซต์

74,400

พัฒนาวิชาการ
250,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ Informatics Showcase @Central PlaZa

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการ Informatics Open House และกิจกรรมที่ต้องจัดในช่วงวันสถาปนา มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

145,322,180
75,675,500

147,187,168

2,000,000

286,000

80,000

200,000

800,000

3,366,000
3,366,000

30,000

70,000

20,000
20,000

62,000

50,000

252,000
252,000

100,000

130,000

80,000

12,600

54,400

45,000

63,000

22,500

35,000

74,400

250,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย
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โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบ

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Professional Learning

โครงการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2559

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

สารสนเทศ

5,000
100,000

700,000

7,920,000

300,000

โครงการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

300,000

300,000

10,933,000
10,933,000

โครงการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้เชิงรุก

2,149,780
2,149,780

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

600,000

การวิจัยฯ

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

813,000

57,685,500

57,685,500

170,000

5,000,000

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Outcome-based Teaching and Learning -OBTL)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูล
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

จัดการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน

ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

120,000

2,500,000

ดําเนินงานพัฒนาอาชีพ

1,500,000

ดําเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานพิเศษ

200,000

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับนักศึกษา

1,000,000

สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
17,990,000
7,500,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

100,000 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สกอ.)

5,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2,149,780
2,149,780

700,000

7,920,000

300,000

300,000

600,000

813,000

300,000

10,933,000
10,933,000

- ดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- จํานวนการก่อสร้างอาคาร (รายการ)

57,685,500 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

57,685,500

(ร้อยละ)

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

85

80

- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีตําแหน่งว่าง
(ร้อยละ)

80

85

20

100 : 1

18 : 1

1,621

52

ค่าเป้าหมาย

- ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)

170,000 - สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ร้อยละ)

5,000,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

120,000 - จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรม)

2,500,000 - จํานวนหนังสือต่ออาจารย์ (เล่มต่อคน)

1,500,000 - จํานวนหนังสือต่อนักศึกษา (เล่มต่อคน)

200,000 - จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (คน)

1,000,000 - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร)

7,500,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

17,990,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

≥90

100

1
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75,000
35,500
130,000
20,000

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนชิงรุก (Active Learning) ของสํานักวิชา

โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (ส.พยาบาลศาสตร์)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

บูรณาการภาครัฐ

10,000

10,000

30,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

3. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ค่าเฉลี่ย) (ตัวบ่งขี้QA 5.4)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. (ค่าเฉลี่ย) (ตัวบ่งชี้QA 1.1)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./สหกิจฯ)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./ ศบศ.)

9. การประเมินผู้เรียน (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้QA 5.3) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./ศบศ.)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./ศบศ.)

30,000
150,000
10,000
50,000
70,000

โครงการพัฒนาห้องเสริมทักษะวิชาชีพเภสัชศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนรู้เชิงรุก (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สัญจร (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการแบบ Active Learning

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านรายวิชาการผลิตสารคดีโทรทัศน์

32,000

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

โครงการนิเทศศาสตร์ออนไลน์

72,000

47,880

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านมัลติมีเดีย

เพื่อออกอากาศในช่องไทยพีบีเอส

10,000
15,300

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ "ประดู่นิวส์"

เพื่อสร้างรุ่นใหม่นักสื่อสาร

10,000

150,000 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งขี้QA 5.5) (คะแนนตามเกณฑ์)

66,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามบันไดทักษะเภสัชกรรมชุมชนเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 (ส.เภสัชศาสตร์)

(ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

30,000

60,000

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

(ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/ศบศ./สสว.)

72,000

32,000

47,880

15,300

10,000

10,000

70,000

50,000

10,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/ศบศ./สสว.)
(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองบริหาร/สํานักวิชา/ศบศ./ศบส./ศคว./CCS)

ขึ้นไป (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

66,000 14. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) (Exit Exam) ตั้งแต่ 80 คะแนน

60,000

140,000 13. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย (Exit Exam) ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ)

50,000
140,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง การวัดและประเมินผล (ส.แพทยศาสตร์)

50,000

15,000 12. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2

(ตัวั ชีีว้ ัดสกอ.) (ผู้รับผิิดชอบ : รองวิชิ าการฯ/สําํ นักั วิิชา/สหกิจิ ฯ)

10,400 11. จํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น (คน)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สหกิจฯ)

20,000 10. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (แห่ง) (ตัวชี้วัด มวล.)

20,000

130,000 8. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้QA 5.2)

35,500

75,000 7. สาระของรายวิชาในหลักสูตร (คะแนนตามเกณฑ์) (ตัวบ่งชี้QA 5.1)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./ศบส.)

111,500 6. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดที่ใช้รูปแบบวิทยาการสมัยใหม่ (ชิ้นงาน) (ตัวชี้วัด มวล.)

52,000

75,000 5. ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้QA 3.3) (คะแนนตามเกณฑ์)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว.)

320,000 4. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตามความต้องการของสังคม (หลักสูตร) (ตัวชี้วัด มวล.)

รวม

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/ศบศ./สสว./โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มวล.)

การวิจัยฯ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

15,000

10,400

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

แพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการสัมมนาการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทํา มคอ. และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

(ส.แพทยศาสตร์)์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา (PowerLab)

(ส.สหเวชศาสตร์)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

(ส.สาธารณสุขศาสตร์)
20,000

111,500

โครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ (ส.ศิลปศาสตร์)

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (คณาจารย์และนักศึกษา)

75,000
52,000

โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ส.ศิลปศาสตร์)

ศิลปศาสตร์ (คณาจารย์และนักศึกษา)

10,000

10,000

30,000

พัฒนาวิชาการ

320,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนชิงรุก (Active Learning) ของสํานักวิชา

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการสหกิจศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Cooperative Education) (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

@ Koh Samui)

โครงการเตรียมความพร้อมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทํางานเป็นฐาน (Work-Based Learning

Education

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Developing a Strong Co-operative

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

5

≥60

≥60

≥50

1,500

5
≥1,050

5

5

6

5

≥40

4.51

4.01

ค่าเป้าหมาย

45

15,000
27,600
36,000

โครงการเผยแพร่ภาพยนต์แอนนิเมชั่นในช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษา (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาและพัฒนาสื่อการสอนให้รองรับการสอน

การวิจัยฯ

จัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานหอพักนักศึกษา

บริการด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุข
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา
งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา

9,843,700

9,843,700

166,146,900
1,547,500
1,547,500

148,215,560
9,843,700
1,547,500

167,816,900

148,215,560

19,988
45,000

โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ Digital collection

64,988
64,988
64,988

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ประจําปี 2560

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิจัย

Learning) และการเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างประเทศ In-Country)

300,000
1,500,000

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน (Work-Intergrated

1,800,000
1,800,000
1,800,000

137,800

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1 (เงินนอกงบประมาณ)

จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1

56,426,100

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

18,000
100,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์

56,563,900
56,563,900

54,000

โครงการอบรมการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Active Learning

27,000

พัฒนาวิชาการ
39,600

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

7,630,000

7,630,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการจัดการสารสนเทศ

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการสัมมนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

650,000

-

บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

18,000

36,000

27,600

15,000

54,000

27,000

39,600

- จํานวนกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกหอพัก (กิจกรรม)

9,843,700 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

9,843,700

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (กิจกรรม)

1,547,500 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

321,992,460
11,391,200
1,547,500

324,312,460

45,000

19,988

64,988
64,988
64,988

1,500,000 - ผู้ประกอบการเข้าใจต้นแบบและมีความสามารถในถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ และประสบการณ์ (ร้อยละ)

300,000 - จํานวนผูู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

1,800,000
1,800,000
1,800,000

137,800

56,426,100

56,563,900
56,563,900

100,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย

3

3

40
10

46

ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม
88,726,000

88,726,000

250,000

250,000

50,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

50,000

งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์

8,800,000

ดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

300,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - กลุ่มศูนย์ต่าง ๆ

2,500,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - กลุ่มสํานักวิชา

800,000

2,500,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - ส่วนอาคารสถานที่

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - กลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ

58,837,500

จ่ายค่าสาธารณูปโภค

30,000

1,600,000

ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค่ามิเตอร์)

ให้บริการระบบ Smart Card และ Finger Scan

2,500,000

332,500

26,975,200

บริการยานพาหนะและอาคาร

ให้บริการน้ําดื่มบริโภคทั้งมหาวิทยาลัย

ค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

900,000

2,000,000

ให้บริการระบบสื่อสารสองทางเพื่อการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล

3,000,000

ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล

7,000,000

13,075,800

ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1,500,000

2,000,000

งานระบบไฟฟ้า

จัดการน้ําและระบบเครื่องกล

พัฒนาระบบบริการห้องปฏิบัติการ

1,973,200

บริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป

15,107,100

11,219,800

128,300

1,427,400

พิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

บํารุงรักษาภูมิทัศน์และกําจัดขยะ

164,599,400
75,573,400

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

14,470,700

34,967,760

138,371,860
138,371,860

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

บริการด้านสวัสดิการแก่ทุกหน่วยงานใน มวล.

จัดการทั่วไป

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

พัฒนาวิชาการ

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยฯ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

≥3.51

-5.00
-5.00

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

88,726,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

88,726,000

250,000

250,000

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการร้านอาหารและร้านค้า (ค่าเฉลี่ย)

50,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

50,000

300,000

800,000

2,500,000

2,500,000

58,837,500

30,000

1,600,000

2,500,000

332,500

26,975,200

8,800,000

900,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

7,000,000

15,049,000

15,235,400 - ความสามารถในการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ)

12,647,200 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

14,470,700 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

85

≥3.51

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบหอพัก (ค่าเฉลี่ย)

ค่าเป้าหมาย

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่หอพัก (ค่าเฉลี่ย)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

34,967,760 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

302,971,260
213,945,260

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

85

≥3.51

47

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

80,000

5,000,000

7,630,000
7,630,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนสาธิตฯ

500,000

1,550,000
1,550,000
500,000

120,000

นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

120,000
120,000
120,000

100,000

โครงการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,200,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

500,000

การวิจัยฯ

โครงการการดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักในลักษณะเมืองมหาวิทยาลัย

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

450,000

พัฒนาวิชาการ

300,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนารูปแบบ Healthy Workplace สําหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการ 5 ส + สร้างสุข

เพื่อสอดคล้องพฤติกรรมการใช้พื้นที่

โครงการแนวทางการออกแบบส่วนหอพักและพื้นที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องในชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
สู่การมีสุขภาพดีของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

650,000

บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

ค่าเป้าหมาย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน)

ผช.ทรัพย์สิน/อาคาร/โครงการม.สีเขียว/ศูนย์กีฬาฯ/กนศ./กจน./CCS/ชุมขนสาธิตฯ/โครงการจัดตั้ง

(โครงการ/กิจกรรม) (ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : ผช.อาคารฯ/รองกิจการนศ./รองบริหาร/ผช.ชุมชนฯ/

20

75
- กลุ่มบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

80
- กลุ่มนักศึกษา

โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม)

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./รองบริหาร/รองวิชาการฯ/ผช.อาคารฯ/กนศ./กจน./CCS/ศคว./อาคาร/ศบศ./

2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

ประเมิน
ม.สีเขียว

ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/อาคาร/กนศ./อุทยานพฤกษศาสตร์)

สมัครเข้าร่วม

>18

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.อาคารฯ/รองกิจการนศ./ผช.ทรัพย์สิน/โครงการม.สีเขียว/โครงการจัดตั้งส่วน

1. มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (ตัวชี้วัดมวล.)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

(เรื่อง)

- พัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

500,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

2,200,000
1,550,000
500,000

120,000

120,000
120,000
120,000

100,000

1,200,000

500,000

450,000

300,000

80,000

5,000,000

7,630,000
7,630,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)
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286,700

189,484

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

2,729,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

บูรณาการภาครัฐ

189,484
189,484
189,484

40,000
100,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับศูนย์วิจัย (ส.สารสนเทศศาสตร์)

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
54,000

49,742

49,742

49,742
49,742
49,742

54,000

177,700

55,000

100,000

งานบริหารโครงการส่วนกลาง

25,900

55,000

40,000

การประชุมวิชาการ อพ.สธ.

40,000

177,700

25,900

การจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ. - มวล.

105,500

โครงการสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตศึกษาและความร่วมมือด้านงานวิจัย

40,000

จัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติสําหรับอาจารย์และนักศึกษา

105,500

อุทยานต้นไม้มงคลประจํารุ่นของนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

227,500

50,000

350,000

1,225,600
938,900
938,900

6,019,076

286,700
286,700

227,500

สวนทดลองนิทรรศการพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae exhibition pilot garden)

286,700

80

85

80

- กลุ่มบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

ค่าเป้าหมาย

- กลุ่มนักศึกษา

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ทุกหน่วยงาน)

(ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : ผช.อาคารฯ/ผช.ทรัพย์สิน/รองวิชาการฯ/อาคาร/โครงการจัดตั้ง

4. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

650,000 พัฒนาระบบทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ (ร้อยละ)

650,000
650,000

100,000

300,000

650,000

1,050,000

รวม

286,700
286,700

50,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิจัย

350,000

สวนกล้วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

938,900
938,900
938,900

ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณอาหารในป่าชายเลนอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

650,000

1,943,734

การวิจัยฯ

โครงการพัฒนาระบบทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต์

3,738,900

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนตามแผน

650,000
650,000

100,000

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของอุทยานพฤกษศาสตร์

พัฒนาวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

300,000

รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืชอุทยานพฤกศาสตร์

1,050,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

650,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

งานโรงเรือนและขยายพันธุ์พืช

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
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800,000
200,000

สนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

การวิจัยฯ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

90,000

49,742

การศึกษาในต่างประเทศ (โครงการ)
- จํานวนทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ (ทุน)

100,000 1. จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning (คน)

39,614 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1,943,734
1,943,734

200,000

800,000 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : ศิษย์เก่า (ค่าเฉลี่ย)

1,000,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1,000,000 - ร้อยละของ MOU ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด (ร้อยละ)

300,000

800,000 - จํานวนกิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศกับสถาบัน

1,100,000 - จํานวนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (คน)

- จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (กิจกรรม/โครงการ)

700,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1,800,000
700,000

4,743,734

รวม

24,600

ในการพัฒนางานวิจัย (แห่ง) (ตัวชี้วัด สงป.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สวพ./วิเทศฯ)
(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองวิจัยฯ/สํานักวิชา/สวพ.)

20,000
30,000
50,000

โครงการสํานักวิชาพบโรงพยาบาลร่วมสร้างเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์

โครงการ International cooperation-based learning (ส.เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

200,000

โครงการประชุมวิชาการประจําปี 2560 (ส.แพทยศาสตร์)

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6 (ส.สหเวชศาสตร์)

50,000

30,000

20,000

200,000 8. จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก (ล้านบาท) (ตัวชี้วัดมวล. ) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/สวพ./สํานักวิชา)

ในต่างประเทศ (โครงการ) (ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./วิเทศ/สหกิจฯ)

6. จํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด (ตัวชี้วัดมวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/สํานักวิชา/สสว./วิเทศ)

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./รองวิชาการฯ/กนศ./สํานักวิชา)

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า (โครงการ/กิจกรรม) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/รองวิจัยฯ/สหกิจฯ/สํานักวิชา/สวพ.)

7. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร

50,100

110,000

24,600 4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก (โครงการ/กิจกรรม) (ตัวชี้วัดมวล.)

135,000

12,500 3. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทําร่วมกับเครือข่ายภายนอก (เรื่อง) (ตัวชี้วัด มวล.)

241,400

of Health, Engineering and Science, Edith Cowan University, Australia

50,100

75,000

300,000 2. จํานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วม

และอาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ School of Nursing and Midwifery Faculty

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา

พยาบาล

110,000

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างประเทศ (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาสําหรับนักศึกษา

12,500
135,000

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างประเทศ (ส.ศิลปศาสตร์)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

241,400

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ (ส.ศิลปศาสตร์)

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า (ส.รัฐศาสตร์ฯ)

75,000
300,000

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า (ส.ศิลปศาสตร์)

/CCS/หน่วยให้บริการวิชาการ)

บูรณาการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

(ตัวชี้วัด สกอ.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/ผช.ชุมชนฯ/รองวิชาการฯ/รองบริหาร/วพ./ศบว./สํานักวิชา/ศบส.

2,729,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนตามแผน

และระดับนานาชาติ

39,614
100,000

โครงการจัดงานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

1,943,734
1,943,734

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Academic & Network Development

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

1,000,000
1,000,000

300,000

ดําเนินงานพิธีการและสารสนเทศ

แผนงานรอง แผนงานกิจการศึกษา
งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา

800,000

1,100,000

ดําเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

700,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2,800,000
1,800,000
700,000

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1,943,734

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

90,000

พัฒนาวิชาการ
49,742

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ Walailak Business Administration (WBA) Alliance with Society

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการประชุมทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ในโอกาสหนึ่งทศวรรษเภสัชวลัยลักษณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

≥3.51

>90

10

10

3

>5

ค่าเป้าหมาย

≥50

≥35

5

≥15

≥15

≥15

≥10,000

50

60,000

โครงการภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตลาดงาน

22,000
81,100
40,000

โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัย (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (ตามคณบดีมอบหมาย) (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

50,000

90,000

20,000

ค่าเป้าหมาย

800
15
20
500

- สุกร (ตัว)
- ข้าว (ตัน)
- ปาล์มน้ํามัน (ตัน)

103,000

5,531

- ลูกแพะ (ตัว)

160,000 - จํานวนผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมหาวิทยาลัย

- จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ (คน)

1,769,430 - จํานวนผู้ใช้บริการห้องพักเรือนวลัย (คน)

4,061,750
4,011,750
1,769,430 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

9,164,550

729,000

1 000 000
1,000,000

150,000

600,000

85
85
85

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรือนวลัย (ร้อยละ)
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนยืกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ)
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)

จัดการทั่วไป

โครงการผลิตข้าวเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการปลูกปาล์มน้ํามัน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

50,000

ให้บริการเมืองจราจรจําลอง

40,000

81,100

งาน/โครงการ งานฟาร์มมหาวิทยาลัย

20,000
90,000

ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ

160,000

893,600

ให้บริการด้านสถานที่และที่พักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม/อื่นๆ

งาน/โครงการ งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ

875,830

2,628,150
2,628,150
875,830

จัดการทั่วไป

10,000

7,643,150

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ
งาน/โครงการ งานเรือนวลัย
50,000

729,000

โครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน

1 000 000
1,000,000

150,000

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้

1,383,600
1,383,600
893,600

4,000
22,000

250,000

250,000
600,000

โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ (Study Abroad)
โครงการสงนกศกษาไปศกษาในตางประเทศ

60,000

60,000

60,000

10,000

50,000

168,420

รวม

2,729,000
2,729,000

บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

2,729,000
2,729,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย

50,000

การวิจัยฯ

77,800

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ASEAN Local Governance

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูล
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน

4,000

โครงการจัดประชุมวิชาการต่างๆ ของสํานักวิชาฯ (ส.สารสนเทศศาสตร์)

โครงการดําเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิศวกรรมซอฟแวร์อย่างต่อเนื่อง

168,420

60,000

โครงการสร้างบรรยากาศวิชาการระดับสํานักวิชา (ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

(ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

60,000

50,000

พัฒนาวิชาการ

10,000

1,383,600

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการภาษาสู่อาเซียน (สเทคโนโลยีการเกษตร)

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (ส.เทคโนโลยีการเกษตร)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

51

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

5,000,000

15,000
15,000

งาน/โครงการ งานบริหารทรัพย์สิน

จัดการทั่วไป

5,015,000
5,000,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

รายได้จากการรับบริจาค

5,015,000

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

50,000

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

280,000

280,000

50,000

50,000
50,000

403,080

403,080

1,349,240

50,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

พัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด

งาน/โครงการ งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด

บริการความรู้ด้านยาแก่ชุมชน

จัดการทั่วไป

1,349,240

10,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองวางแผนฯ/ผช.ทรัพย์สิน/การเงินฯ/โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สิน)

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอก (โครงการ) (ตัวชี้วัด มวล. )

(ค่ากลาง) (ตัวชี้วัด มวล. ) (ผู้รับผิดชอบ : รองวางแผนฯ/การเงินฯ)

4. ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยสููงกว่าอัตราดอกเบี้ยกลางที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุุน

บริหารทรัพย์สิน/โครงการจัดตั้งส่วนโรงแรมและนันทนาการ)

(ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวางแผนฯ/ผช.อาคารฯ/ผช.ทรัพย์สิน/อาคารฯ/โครงการจัดตั้งศูนย์

3. ร้อยละของเงินรายได้จากการดําเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ)

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/อุทยานวิทย์ภาคใต้/สํานักวิชา)

2. มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) (ตัวชี้วัด สกอ.)

(ตัวชี้วัด สงป.) (ผู้รับผิดชอบ : รองวิจัยฯ/อุทยานวิทย์ภาคใต้/สํานักวิชา)

5

2

6

80
80

- ร้อยละ 0.20 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
- ร้อยละ 0.45 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

800,000
32,000,000

- รายได้จากการให้เช่าสถานที่ (งานบริหารสินทรัพย์)

1

>ค่ากลาง

- รายได้จากหอพักนักศึกษา

15,000 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

15,000

5,000,000

5,015,000
5,000,000

5,025,000

50,000
50,000
50,000

683,080

683,080 1. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร (เรื่อง)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

700,000

1,349,240 - รายได้จากการขายสินค้าและบริการคลินิกกายภาพบําบัด (บาท)
50,000

7,535,000
1,000,000

1,399,240 - รายได้จากการขายสินค้าและบริการอาศรมยาวลัยลักษณ์ (บาท)

โครงการปลูกผักปลอดภัย

งาน/โครงการ งานอาศรมยาวลัยลักษณ์

4,000,000

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการเรือนวลัย (บาท)
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ (บาท)
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการฟาร์มมหาวิทยาลัย (บาท)

1,500,000

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน

รวม

การจัดการแปลงเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการภาครัฐ

โครงการเลี้ยงแพะ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
85

การวิจัยฯ

ค่าเป้าหมาย

85

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกกายภาพบําบัด (ร้อยละ)

พัฒนาวิชาการ

สนับสนุนตามแผน

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาศรมยาวลัยลักษณ์ (ร้อยละ)

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการปลูกยางพารา

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการเลี้ยงสุกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
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30,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานออกแบบของสาขาวิชาเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

30,000
30,000

30,000

โครงการทดลอง (นําร่อง) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

4,643,100
4,643,100

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

1,519,000

1,519,000
1,519,000

300,000

จัดการศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา
งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา

300,000
300,000

2,120,000
1,819,000

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ

4,643,100

4,643,100

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

59,121,800

59,121,800
59,121,800
59,121,800

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ
งาน/โครงการ โครงการศูนย์การแพทย์

การให้บริการศนย์
การใหบรการศู
นยบรการสุ
บริการสขภาพ
ขภาพ

63,764,900

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

(ระยะที่ 2 การทดลองการดําเนินงานโครงการ) (ส.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)

17,800

โครงการสร้างมูลค่างานวิจัย

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิจัย

8,000,150
2,513,400

การวิจัยฯ

77,800
77,800
77,800

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ
สนับสนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

18,262,000
18,262,000

10,000

พัฒนาวิชาการ

โครงการระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

10,000
10,000

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

1,519,000

1,519,000
1,519,000

300,000

300,000
300,000

28,412,150
22,624,400

- ดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- จํานวนการก่อสร้างอาคาร (รายการ)

4,643,100 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

4,643,100
4,643,100

4,643,100

59,121,800

59,121,800
59,121,800
59,121,800

63,764,900

30,000

30,000

17,800

77,800
77,800
77,800

10,000

10,000
10,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย

100

1
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จัดการทั่วไป

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ
งาน/โครงการ งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ

4,331,750

30,000

พัฒนาวิชาการ

โครงการแข่งขันกีฬาและประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

301,000
301,000
301,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยฯ

1,500,000

500,000

16,262,000

18,262,000
18,262,000

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

30,000
30,000

5,486,750
5,486,750
5,486,750

2,513,400

2,513,400
2,513,400

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพนักศึกษา

โครงการการดูแลศูนย์กีฬาและสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแบบเร่งด่วน

โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
สู่การมีสุขภาพดีของสังคม

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสถานกีฬาและสุขภาพ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

(ผู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/ส.แพทย์)

4,331,750

5,787,750
5,787,750
174,000

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./รองวิชาการฯ/กนศ./โครงการศูนย์กีฬาฯ/ศบศ./สํานักวิชา)

5. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ประเภทโควต้านักกีฬา (คน) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./โครงการศูนย์กีฬาฯ/สํานักวิชา)

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./โครงการศูนย์กีฬาฯ/สํานักวิชา)

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ร้อยละ)

(ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./โครงการศูนย์กีฬาฯ/สํานักวิชา)

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น (โครงการ/กิจกรรม)

(ตัวชี้วัด มวล.) (ผู้รับผิดชอบ : รองกิจการนศ./กนศ./โครงการศูนย์กีฬาฯ/สํานักวิชา)

1. จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ (รายการ/รางวัล)

10

80

80

10

35

48
100

6. จํานวนแพทย์ที่ผลิตได้ (คน) (ตัวชี้วัด มวล.) (ผูู้รับผิดชอบ : รองวิชาการฯ/ส.แพทย์)

-

≥10

80

30,000

5

ค่าเป้าหมาย

7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด สงป.)

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.ศูนย์การแพทย์/รองวิจัยฯ/รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ/โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ)

5. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.ศูนย์การแพทย์/รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

4. จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (คน) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.ศูนย์การแพทย์/รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.ศูนย์การแพทย์/รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

2. จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์ (คน) (ตัวชี้วัด มวล.)

(ผู้รับผิดชอบ : ผช.ศูนย์การแพทย์/รองวิจัยฯ/รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ/โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ)

30,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ

30,000
30,000

1,500,000

500,000 1. จํานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นําไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) (ตัวชี้วัด สงป.)

16,262,000 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

18,262,000
18,262,000

2,513,400

2,513,400
2,513,400

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)
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174,000
127,000

ดําเนินงานวิชาการด้านกีฬา

800,000

สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

355,000

ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

รายจ่ายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ให้บริการสนามและอุปกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม

พัฒนาวิชาการ

บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยฯ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

สนับสนุนโครงการส่งเสริม

ภารกิจยุทธศาสตร์
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
บูรณาการภาครัฐ

สนับสนุนตามแผน

127,000

174,000

800,000

355,000

รวม

ตัวชี้วัด
(ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย

55

1. หน่วยตรวจสอบภายใน
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สํานักผู้บริหาร
4. ส่วนการเงินและบัญชี
5. ส่วนการเจ้าหน้าที่
6. ส่วนกิจการนักศึกษา
7. ส่วนประชาสัมพันธ์
8. ส่วนแผนงาน
9. ส่วนพัสดุ
10. ส่วนวิเทศสัมพันธ์
11. ส่วนสารบรรณและอํานวยการ
12. ส่วนส่งเสริมวิชาการ
13. ส่วนอาคารสถานที่
14. หน่วยงานช่วยนักบริหาร
15. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ
16. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
17. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ศูนย์คอมพิวเตอร์
19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
20. ศูนย์บริการการศึกษา
21. ศูนย์บริการวิชาการ
22.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
23. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
24. สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน
บริหาร
วิชาการ
5
1
2

วิชาการ

อัตราคนครอง
สายงาน
ป.วิชาชีพ ลูกจ้าง
ประจํา
5
3
23
16
33
9
10
20
4
11
11
32
11
7
8
1
84
39
49
21
9
9
4
6
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
1
1
4
2
1
2
3
10
5
3
5
24
16
33
10
10
20
4
15
11
45
7
8
1
85
39
51
21
12
9
5
18

รวม

บริหาร
วิชาการ
-

(จําแนกตามอัตราคนครอง/อัตราว่าง ตามสายงานและประเภทการจ้าง)

-

วิชาการ

อัตราว่าง
สายงาน
ป.วิชาชีพ ลูกจ้าง
ประจํา
2
2
1
1
5
1
3
1
1
4
1
1
1
-

อัตรากําลังพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
1
2
-

2
2
1
1
6
1
4
1
6
1
1
1
-

รวม
5
5
5
26
16
34
11
10
20
4
21
12
49
8
8
1
91
40
51
21
13
9
6
18

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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12
23

4
3
4
3
4
5
5
7
17
4
13
1
3
7
3
2
5
4
2
2
4
530

-

- โครงการเรือนวลัย WHC.
26. สํานักวิชาศิลปศาสตร์
1
58
27. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
28
28. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
71
- คลินิกกายภาพบําบัด
29. สํานักวิชาแพทยศาสตร์
43
30. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
29
- อาศรมยาวลัยลักษณ์ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
31. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
23
32. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
41
33. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
46
34. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1
38
35 สานกวชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
35.
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
21
36. โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
37. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
38. โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
40. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี
41. โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ
42. หน่วยพัฒนาองค์กร
43. โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44. โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
46. โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
47 . โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวม
9
443
หมายเหตุ การสรรหาและบรรจุลงในอัตราว่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด

วิชาการ

14

1

บริหาร

43

25. สํานักวิชาการจัดการ

หน่วยงาน

อัตราคนครอง
สายงาน
ป.วิชาชีพ ลูกจ้าง

104

6
6
6
2
8
3
1
9
7
2
21
3
2
1
-

3

ลูกจ้าง

14
4
1,107

6
69
31
81
2
54
36
1
37
53
55
77
25
13
4
3
9
3
3
5
2
2

61

รวม
-

-

บริหาร
13
5
4
72
5
3
1
5
1
5
117

3

วิชาการ
4
1
1
4
2
2
46
83

1

-

อัตราว่าง
สายงาน
ป.วิชาชีพ ลูกจ้าง
1
1
1
1
1
1
9

-

ลูกจ้าง
18
6
6
1
76
5
2
3
3
5
2
5
1
1
46
210

3

รวม

14
4
46
1,317

6
87
37
87
3
130
41
3
40
56
60
79
30
13
4
3
9
3
4
5
2
3

64

รวมทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จําแนกตามหน่วยงาน

สํานักวิชา
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาการจัดการ
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพันธกิจในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สภาพแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและความเป็นสากล การสร้างเสริม
พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต เพิ่มสมรรถนะองค์กร และชื่นชมคุณค่าบุคลากร
สํานักวิชาจัดการมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล โครงการต่างๆ ที่วางแผนจะ
ดําเนินการในปี 2560 ล้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของสํานักวิชาในการสร้างความแข้มแข็งในทุกมิติ เพื่อเชื่ยมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี
และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนของสํานักวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และสํานึกสาธารณะ
2. พัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

280/ (285)
คน
280/ (285)
คน
520/ (327)
คน
520/ (327)
คน
คน 1,242/ (1,067)
คน 1,242/ (1,067)
3/ (6)
โครงการ
18/ (8)
โครงการ
3/ (18)
โครงการ
FTES :
อาจารย์

25 : 1/
(16.9 : 1)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

300/ (221)
300/ (221)
520/ (377)
520/ (377)

250
250
340
340
1,000
1,000
5
20
5

300
300
450
450
1,300
1,300
5
20
10

350
350
450
450
1,400
1,400
5
20
10

350
350
450
450
1,500
1,500
5
20
10

25 : 1

25 : 1

25 : 1

25 : 1

1,120/ (1,382)
1,120/ (1,382)

4/ (N/A)
14/ (N/A)
4/ (N/A)
25 : 1/
(19.3 : 1)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

80 - 84/
(72.5)
≤15/ (10.23) ≤15/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สงป.301

ร้อยละ

85/ (67.98)

85/ (92.4)

85

85

85

85

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (45.46)

85/ (82.5)

85

85

85

85

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.31)
85/ (87.0)
4.00/ (4.22) 4.00/ (4.23)

90
4.00

90
4.00

90
4.00

90
4.00

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ค่าเฉลี่ย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

80/ (62.9)

แผน

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

65/ (67.99)

75/ (N/A)

65

65

65

65

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

>80/ (92.94) >80/ (95.16)
5/ (+19.43) 5/ (+3.73)

> 80
5

> 80
5

> 80
5

> 80
5

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้ที่เข้า
ศึกษาในรุ่นนั้น)
มวล.3

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน 62,532 : 1/

62,532 : 1/ 62,532 : 1 62,532 : 1 62,532 : 1 62,532 : 1

(59,080.4 : 1) (47,503.7 : 1)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 1
- นักศึกษาข้าร่วมการแข่งขันตามจํานวนที่โครงการแข่งขันกําหนด

คน

6

- จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง

≥1

รางวัล

1

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร
โครงการที่ 2

- ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ โปรแกรม SAP ร้อยละ

≥70

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

ร้อยละ

≥70

ร้อยละ

≥80

- ร้อยละนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥80

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับ

ดี

ร้อยละ

70

ค่าเฉลี่ย

80

ร้อยละ

≥60

คะแนน

250

- สอบครั้งที่ 1

ร้ยอละ

50

- สอบครั้งที่ 2 (ของนักศึกษาที่สอบผ่านในครั้งแรก)

ร้อยละ

60

ผลงาน

≥4

ร้อยละ

10

(Young & Smart Accountants) ผ่านการทดสอบ
- นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจโครงการโดยรวม
ในระดับมากขึ้นไป
โครงการที่ 3

โครงการที่ 4
- อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
- ความพึงพอใจนักศึกษาการจัดการเรียนแบบ Active Learning
โครงการที่ 5
- นักศึกษาปริญญาตรี (เน้นการเงิน) ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
จากจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
- นักศึกษาที่สอบ TOEIC ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จะต้องได้คะแนน
- ร้อยละนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เน้นกลุ่มวิชาการเงิน
ชั้นปีที่ 4) สอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (ยกเว้นนักศึกษา
ที่มีใบอนุญาตอื่นที่ใช้ประกอบวิชาชีพในด้านการเงินตามที่อาจารย์
ในกลุ่มวิชาเน้นการเงินเห็นสมควร)

โครงการที่ 6
- จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ทางวิชาชีพหรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
โครงการที่ 7
- นักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F 10 ในรายวิชาที่มีการติว

แผน

แผน

แผน
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ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 8
ร้อยละ

≥80

โครงการ

≥1

คน

100

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

คน

≥100

- จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม

แห่ง

≥30

- จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

คน

13

- จํานวนผู้บริหาร/ตัวแทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วม

คน

≥20

คน

12

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥80

- แผนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลงาน

1

คน

4

ร้อยละ

≥80

แห่ง

≥10

คน

20

รางวัล

≥4

ค่าเฉลี่ย

4 จาก 5

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการที่ 9
- จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา/อาจารย์กับ
มหาวิทยาลัย/องค์กรในต่างประเทศ
โครงการที่ 10
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการที่ 11

โครงการที่ 12
- คณาจารย์และนักวิชาการประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

โครงการที่ 13
- คณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการที่เข้าร่วมโครงการ
- สร้างความร่วมมือและความเข้าใจกับสถานประกอบการต่างๆ
ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเชิงพื้นที่
- โรงแรม รีสอร์ท บริษัทจัดนําเที่ยวและการเดินทาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการฯ
โครงการที่ 14
- นักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลาง
- นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันและผลิตผลงาน
จากการแข่งขัน
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก

แผน

แผน

แผน
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ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 15
แห่ง

1

คน

50

ร้อยละ

≥80

- นักศึกษาต่อรุ่นที่สูญเสียน้อยลง

ร้อยละ

10

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติของหลักสูตร

ร้อยละ

90

คน

3

คน

87

- นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับ

มาก

โครงการ

≥2

ผลงาน

≥1

- จํานวนอาจารย์สามารถพัฒนาปัญหาวิจัย/หัวข้อการวิจัย

คน

3

- จํานวนอาจารย์สามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน

คน

≥2

โครงการ

1

คน

8

1. จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการจัดการ

เรื่อง

15

2. จํานวนฉบับวารสารที่เผยแพร่ตามเป้าหมาย

ฉบับ

2

- จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/คณาจารย์ตาม MOU
กับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- จํานวนนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องทางวิชาการ/วิชาชีพเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 16
- จํานวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรม
เมื่อเทียบจากของกลุ่มเป้าหมาย

โครงการที่ 17
- จํานวนการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นของคณาจารย์
ในสํานักวิชาการจัดการ
- ผู้เข้าร่วมเสนอบทความที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559
โครงการที่ 18

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปพัฒนางานวิจัย
ของตนเอง โดยเน้นงานวิจัยที่สร้างความร่วมมือกับจํานวน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน
โครงการที่ 19
- จํานวนผลงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการที่ 20

โครงการที่ 21
- พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในอําเภอเกาะสมุย
- คณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ 22

แผน

แผน

แผน
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 23
ร้อยละ

80

ระดับ

มาก

ผลงาน

≥1

- จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

คน

6

- จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม

แห่ง

20

ร้อยละ

80

- ความพึงพอใจของโรงแรม รีสอร์ท บริษัทจัดนําเที่ยวและ

ค่าเฉลีย

4.00

การเดินทาง และหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ร้อยละ

80

ชุมชน

10

ชุมชน

5

ชุมชน/

10

- ร้อยละการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ 24
- จํานวนผลงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการที่ 25

โครงการที่ 26
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินการเรียนรู้
และการทํางาน

และการบริการเข้าร่วมโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง)
โครงการที่ 27
- จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาวิชาการมากขึ้น
- จํานวนหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษา
ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม
มากขึ้น
โครงการที่ 28
- จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนได้รับประโยชน์จากการวิสาหกิจชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาวิชาการ

องค์กร/
หน่วยงาน

- จํานวนหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษา
ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม

ชุมชน

5

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

62,000 ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
48,000 ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
200,000 อ.สุนทร บุญแก้ว
40,000 ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส
22,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

TOI-427 Airline Business

TOI-205 Lodging, F&B Services

TOI-222 Tourist Guide (WBL)

TOI-231 Global Geography (WBL)

2,100,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

TOI-233 Community-based Tourism

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2555)

กิจกรรมหลัก : จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

167,904 อ.สุวัจนา ธรรมโชติ/อ.สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

76,336 อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

322,960 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

587,200

657,720

657,720

- WBL สาขาวิชาบัญชี

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

20,000 อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ

31 รายวิชา

4 กิจกรรม 1 ต.ค.59

2 คน

2 คน

130,000

31,939,500

ผู้รับผิดชอบ

- ศึกษาดูงาน ACT-331/ACC-341 การบัญชีต้นทุน

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- ทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- เสริมประสบการณ์แบบบูรณาการในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี
- สาขาวชาบญช

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

31,939,500

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

35,881,420

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1 ต.ค.59

35,881,420

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

38,068,720

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
41,611,720

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาการจัดการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

64

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

22,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
50,000 ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
15,000 ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
24,000 อ.ปวิธ ตันสกุล
10,000 ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
28,000 อ.สุนทร บุญแก้ว
306,000 หัวหน้าสาขาวิชุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
61,200 อ.ธนาภา ช่วยแก้ว
30,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
52,500 อ.สุนทร บุญแก้ว
52,500 ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
40,000 ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
20,000 อ.ปวิธ ตันสกุล
180,000 อ.สุนทร บุญแก้ว
40,000 อ.ธนาภา ช่วยแก้ว
38,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
30,000 ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
60,000 อ.ปวิธ ตันสกุล
60,000 อ.ปวิธ ตันสกุล
70,000 อ.สุนทร บุญแก้ว
30,000 อ.ปวิธ ตันสกุล
49,800 ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
63,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
10,000 ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส
22,000 ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

TOI-336 Tourism Impacts

TOI-346 Loding, Resort, and Spa Mgt.

TOI-413 Research in Tourism

TOI-426 MICE Business

TOI-438 Selected topics in Tourism Resource

TOI-457 Kitchen & Restaurant Management

WBL#4 @ Samui (ร่วมกับรายวิชา TOI-222, TOI-231, TOI-251, TOI344)

TOI-206 Thai History

TOI-232 Ecotourism Management

TOI-241 Fundamental of Lodging & Resort

TOI-242 Fundamental of Spa services

TOI-243 Western Massage

TOI-252 European Cuisine and Bakery

TOI-308 Business Communicaion Tourism

TOI-323 Domestic and Inbound Tour Operation

TOI-334 Tourism Destination Planning and MGT

TOI-345 Oriental Massage

TOI-353 Thai and Contempory Cuisine

TOI-354 Catering

TOI-355 Bar & Beverage Mgt

TOI-426 MICE Business

TOI-447 RM 2: FO and Information Technology

TOI-204 Sustainable Tourism

TOI-221 Tourism Cultures and Heritage

TOI-233 Community-based Tourism

ผู้รับผิดชอบ

30,000 อ.ธนาภา ช่วยแก้ว

งบประมาณ

TOI-324 Outbound Tour Operaions

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

42,000 อ.ปวิธ ตันสกุล

หน่วยนับ

TOI-251 Foundamental Culinary F&B (WBL)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

- รายวิชา ECN - 226 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

- รายวิชา ECN - 225 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

2 รายวิชา
40,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

9,000 ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

รายวิชา MAR-423 การวางแผนการตลาด

- อาจารย์พิเศษ

9,000 ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

รายวิชา MAR-422 หัวข้อเฉพาะด้านการตลาด
13 รายวิชา

9,000 ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

รายวิชา MAR-421 กลยุทธ์การตลาด

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9,000 ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

รายวิชา MAR-324 การตลาดบริการ

9,000 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

- รายวิชา LGT - 424 การขนส่งระหว่างประเทศ

9,000 อ.ดร.ปิยะ ปานผ้มีทรัพย์
9,000 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

7 รายวิชา

- รายวิชา LGT - 323 การจัดการการขนส่ง

- รายวิชา FNC - 311 การจัดการความมั่งคั่ง

- วิทยากร

7 รายวิชิ า

25,000 อ.สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

- รายวิชา ACT-423 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

- สาขาวิชิ าบริหิ ารธุรกิจิ

25,000 อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

60,000 อ.อลิศรา สระโมฬี

597,000

- รายวิชา ACT-413 สัมมนาการสอบบัญชี

- วิทยากร

2 รายวิชา

1 รายวิชา

- อาจารย์พิเศษ

- รายวิชา ACT - 411 การตรวจสอบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

3 รายวิชา

- สาขาวิชาการบัญชี

30 ก.ย.60

20,000 ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

TOI-427 Airline Business
62 รายวิชา 1 ต.ค.59

140,000 อ.สุนทร บุญแก้ว

TOI-356 Practical Food & Beverage Services

กิจกรรมหลัก : จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี

22,000 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

TOI-337 Nature and Culture Interpretation

ผู้รับผิดชอบ

40,000 ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

งบประมาณ

TOI-325 Tourism Activities Management

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

70,000 อ.ปวิธ ตันสกุล

หน่วยนับ

TOI-252 European Cuisine and Bakery

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิชา ECN - 231 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก

- รายวิชา ECN - 447 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ

- รายวิชา ECN - 448 เศรษฐกิจอาเซียน

- รายวิชา ECN - 496 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 2

25,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
25,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
25,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

4) TOI-222 Principles of Professional Tourist Guide

5) TOI-231 Global Geography & Tourism Resources

6) TOI-251 Fundamental Culinary and FB Services
8 รายวิชา

25,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

3) TOI-334 Room Division I : Housekeeping

15,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
15,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
40,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
40,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
10,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

1) TOI-207 Service Operations Management

2) TOI-310 Strategic Management

3) TOI-243 Western Massage & Aesthetics

4) TOI -354 Oriental Massages

5) TOI-426 MICE Business

- อาจารย์พิเศษ/วิทยากร

2. โครงการ Work - Based Learning (ครั้งที่ 2)

40,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

2) TOI-309 HRM in Tourism Industry

- อาจารย์พิเศษ/วิทยากร

6 รายวิชา

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิชา ECN - 241 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

1. โครงการ Work - Based Learning (ครั้งที่ 1)

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิชา ECN - 434 เศรษฐศาสตร์สายกลาง

407,500 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิขา ECN - 413 การเขียนและนําเสนอ

29 รายวิชา

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิชา ECN - 312 สัมมนาเศรษฐศาสตร์

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

- รายวิชา ECN - 333 เศรษฐกิจสร้างสรร

ผู้รับผิดชอบ

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

งบประมาณ

- รายวิชา ECN - 396 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

15,000 อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

11 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา ECN - 395 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1

- วิทยากร

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
15,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
10,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
10,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
4,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

7) TOI-346 Lodging, Resort & Spa Management

8) TOI-354 Catering

9) TOI-355 Bar & Beverage Management

10) TOI-325 Tourism Activities

11) TOI-356 Practical Food & Beverage Services

12) TOI-412 Supervisory Principles & Techniques

13) TOI-457 Kitchen & Restaurant Mgt.

14) TOI-426 MICE Business

17 โครงการ
17 โครงการ 1 ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

30 ก.ย.60

536,000

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนา
หน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1,293,600
1,293,600

536,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
30 ก.ย.60

536,000

317,700

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

30 ก.ย.60

5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

6) TOI-241 Fundamentals of Lodging & Spa Business

1 ต.ค.59

10,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

5) TOI-206 Thai History for Tourism

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

4) TOI-205 Lodging, Food & Beverage Services

1 ต.ค.59

3,500 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

3) TOI-311 ASEAN Tourism

357,700
40,000

5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

2) TOI-102 Psychology and CSR in Tourism Industry

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

5,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

1) TOI-101 Tourism Industry

3. วิทยากร (14 รายวิชา)

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

40,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

งบประมาณ

8) TOI-253 Thai & Contemporary Cuisines
14 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

15,000 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

หน่วยนับ

6) TOI-233 Community-based Tourism

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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4 โครงการ

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.60

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

5 โครงการ 1 ต.ค.59

5 โครงการ

- โครงการที่ 2 ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี
- โครงการที่ 3 พัฒนาความรู้ทางการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2559
- โครงการที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรบัญชีประจําปี 2560
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
5 โครงการ
- โครงการที่ 5 Walailak Business Administration (WBA) Professional Learning
- โครงการที่ 6 Walailak Business Administration (WBA) Got Talent
- โครงการที่ 7 Walailak Business Administration (WBA) Tutoring younger
- โครงการที่ 8 Walailak Business Administration (WBA) Developing a Strong Co-operative Education
- โครงการที่ 9 Walailak Business Administration (WBA) Academic & Network Development
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
1 โครงการ
- โครงการที่ 10 บัณฑิตพร้อมใช้งาน ( Ready to work )
- สาขาวิชาอุุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4 โครงการ
- โครงการที่ 11 เตรียมความพร้อมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทํางานเป็นฐาน (Work-Based Learning @ Koh Samui)
- โครงการที่ 12 แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์เพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
- โครงการที่ 13 สหกิจศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Cooperative Education)
- โครงการที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
- ส่วนกลางสํานักวิชา
3 โครงการ
- โครงการที่ 15 ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร สํานักวิชาการจัดการ
- โครงการที่ 16 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
- โครงการที่ 17 จัดงานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 6” และระดับนานาชาติ

- หลักสูตรบัญชี
- โครงการที่ 1 กิจกรรมร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชีและอื่นๆ ในระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2560

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

159,900

159,900

115,000 อ.สุวัจนา ธรรมโชติ
5,000 อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์/อ.สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
21,998 อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
229,614
100,000 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
30,000 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
30,000 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
30,000 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
39,614 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
84,084
84,084 อ.ดร.พงษ์พันธ์ คําพรรณ์
181,104
10,000 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
18,000 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
10,000 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
143,104 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
646,800
486,800 อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
60,000 อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
100,000 คณบดีสํานักวิชาการจัดการ

151,998
10,000 อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

14 โครงการ

20 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- หลักสูตรบัญชี
- โครงการที่ 23 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- โครงการที่ 24 Walailak Business Administration (WBA) Alliance with Society
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- โครงการที่ 25 เศรษฐศาสตร์-ชุมชน คนเดียวกัน

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

49,742 สาขาเศรษฐศาสตร์

49,742 หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

49,742 อ.อลิศรา สระโมฬี

355,300

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

5 โครงการ

355,300

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

3,383,100

79,948 อ.ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

19,988 อ.ดร.โพโรจน์ นวลนุ่ม /อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
หัวหน้าสาขาวิชาอัตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
19,988

19,988

355,300

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

19,988 อ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน (ภายใต้กิจกรรมของโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้) 14 โครงการ 1 ต.ค.59

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- หลักสูตรบัญชี
- โครงการที่ 18 สัมมนาวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ประจําปี 2560
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- โครงการที่ 19 Walailak Business Administration (WBA) Research for Society
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- โครงการที่ 20 สนับสนุนเพื่อการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- โครงการที่ 21 ศึกษาวิจัยควบคู่กับการเรียนรู้โดยการใช้การทํางานเป็นฐาน (Work –based Learning, WBL)
ในพื้นที่เกาะสมุย
- ส่วนกลางสํานักวิชา
- โครงการการที่ 22 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของสํานักวิชาการจัดการ

159,900

งบประมาณ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

5 โครงการ

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

159,900

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5 โครงการ 1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

527,800

1 ต.ค.59

527,800

1,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน

120 คน

30 ก.ย.60

527,800

1 โครงการ

1 ต.ค.59

1,500,000

โ
โ
ั นาศักั ยภาพบุคลากรด้า้ นการท่อ่ งเทีย่ี ว
งาน/โครงการ
โครงการพั
ฒ

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

กิจกรรมหลัก โครงการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

และการเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างประเทศ In-Country)

1,500,000

2,500,000

106,590

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน (Work-Intergrated Learning)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

สํานักวิชาการจัดการ

49,742 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

งบประมาณ

49,742
1 โครงการ

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- โครงการที่ 28 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1 โครงการ
- โครงการที่ 26 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยใช้โครงการการเรียนรู้
โดยการทํางานเป็นฐาน
- ส่วนกลางสํานักวิชา
2 โครงการ
- โครงการที่ 27 พัฒนาพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Social Engagement) สํานักวิชาการจัดการ
- โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

71

72

5. งบประมาณรวม
41,611,720 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาการจัดการได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถ
บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยกรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนร่วมเป็นสําคัญ
นอกจากนี้ สํานักวิชาได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัย และการปฏิบัติที่สามารถสร้างงาน
นวัตกรรมใหม่ในสองค์การ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติและเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม
และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน
2. วัตถุประสงค์
ระดับมหาบัณฑิต
1. เพื่อมุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในการดําเนินและบริหารธุรกิจ
2. เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภาคใต้
3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจต่างๆ ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน
4. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของ
ประเทศ
ระดับดุษฎีบัณฑิต
1.ผลิตดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจให้แก่บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารในองค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา มีความลุ่มลึกในด้านวิชาการและการทํางานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมให
ทางด้านบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและประเทศชาติ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจทั้งในแบบที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานและในแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการศึกษา การแก้ไขปัญหาขององค์การและประเทศ รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้นั้นให้แก่สังคม
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของสํานักวิชาการจัดการที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติท่กี ่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้
ในมหาวิทยาลัย
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในดับนานาชาติ
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการจัดการ
ศึกษาสํานักวิชาการจัดการ)
เชิงคุณภาพ
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาใน
โครงการการจัดการศึกษาสํานักวิชาการจัดการ)
เชิงเวลา
- สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- รอยละของการใชเงนนอกแผนและการโอนเปลยนแปลง
ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- รายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการ
จัดการ
- ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

คน

20/ (40)
120/ (46)
(41)
(5)
220/ (169)

20/ (6)
120/ (25)
110/ (24)
10/ (1)
200/ (161)

20
80
70
10
200

30
80
70
10
220

40
80
70
10
230

50
80
70
10
250

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (79.9)

>80/ (94.32)

>80

>80

>80

>80

ร้อยละ
รอยละ

5/ (0.0)

5/ (0.25)

5

5

5

5

บาท

6,908,000/

6,646,000

คน
คน

(7,301,400)

ร้อยละ

(+23.97)

6,486,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

กิจกรรม

30 เล่ม
-

- จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ, ค่าตรวจ Abstract

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้, สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ, สอบ

- สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

12 รายวิชา

-

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

- รับรองอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจํา, ค่าเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่ารับรอง

-

- ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑืต)

-

1 กิจกรรม

- ประชุมสัมมนา

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3 กิจกรรม

- ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร
-

1 กิจกรรม

- ปัจฉิมนิเทศ

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 กิจกรรม

- ปฐมนิเทศ

วิทิ ยานิิพนธ์์, สอบคัดั เลืือกนัักศึึกษาใหม
ใ ่

31 รายวิชา

-

หน่วยนับ

- จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจํา, ค่าเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่ารับรอง

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA)

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ)

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

สํานักวิชาการจัดการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

75

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการอุดมศึกษา

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ศึกษาดูงาน นศ.ระดับปริญญาเอก

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- ประชุมสัมมนา

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- สอบวิทยานิพนธ์

- สอบวัดคุณสมบัติ

- สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

-

3 ครั้ง

-

2 กิจกรรม

หน่วยนับ
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

76

77

5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
ในภาคปฏิบัติได้ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
3. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาศิลปศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาศิลปศาสตร์มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และสํานึกสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคมในมิติที่
จะช่วยทําให้สังคมเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่างๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณ์
ทางสังคมตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น และเสนอทางออกให้แก่สังคมในปัญหาสําคัญๆ ได้
2. วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ทั่วไปได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
สงป.301

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
คน

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

260/ (290)
250/ (285)
10/ (5)
635/ (646)
610/ (630)
25/ (16)

320/ (371)
315/ (359)
5/ (12)
635/ (681)
610/ (677)
25/ (4)

200
190
10
315
290
25
1,330
1,280
50
5
10
5

390
380
10
390
350
40
1,370
1,300
70
5
10
5

400
380
20
440
400
40
1,470
1,400
70
5
10
5

400
380
20
440
400
40
1,580
1,500
80
5
10
5

1,900/ (2,012) 2,060/ (2,372)
1,840/ (1,965) 2,000/ (2,333)

60/ (47)
5/ (19)
4/ (19)
1/ (1)
1,000
/ (1,965)

60/ (39)
5/ (N/A)
10/ (N/A)
5/ (N/A)
1,000
/ (1,804)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

25 : 1

25 : 1

25 : 1

25 : 1

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

85

85

85

85

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

25 : 1/
(53.4 : 1)
80 - 84
/ (110.9)
≤15/ (11.58) ≤15/ (N/A)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สงป.301

ร้อยละ

85/ (73.7)

2.76 3/ (N/A)
85/ (89.9)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (33.5)

85/ (70.4)

85

85

85

85

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย

4.00/
4.00
(4.31)
85/ (85.0)
4.00/ (4.12) 4.00/ (4.14)

90
4.00

90
4.00

90
4.00

90
4.00

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
สงป.301

ร้อยละ

85/ (91.4)

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ร้อยละ

86 - 95/ (N/A) 86 - 95/ (N/A) 86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

65/ (68.32)

75/ (N/A)

75

75

75

75

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ

ร้อยละ

>80/ (89.65)

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (+2.57)

5

5

5

5

5

บาท : คน

45,587 : 1/

45,587 : 1

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

FTES :
อาจารย์
ร้อยละ

25 : 1/
(43.5 : 1)
80/ (103.3)

85/ (85.0)

ตัวบ่งชี้ 1.3

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

(16,393.3 : 1)

45,587 : 1 45,587 : 1 45,587 : 1 45,587 : 1
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

โครงการที่ 1
- จํานวนการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนหนังสือ,ตํารา,เอกสารคําสอน และบทความวิชาการ

คน
ชิ้น

ที่เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 2
- ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษามีการจัดการเรียน
ร้อยละ
การสอนแบบ Active Learning
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) ร้อยละ
โครงการที่ 3
- จํานวนหลักสูตรและกิจกรรมที่นําไปสู่การประเมิน ปรับปรุง
กิจกรรม/
และพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
โครงการที่ 4
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ร้อยละ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ร้อยละ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
โครงการที่ 5
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) ร้อยละ
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
ร้อยละ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
โครงการที่ 6
- มีข้อมูลการทํางานของศิษย์เก่า
ร้อยละ

แผน/ (ผล)

แผน
5
5

65
8
5

85
80

8
75

ร้อยละ

≥70
≥20

แห่ง

≥10

โครงการที่ 7
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)

ร้อยละ

8

- จํานวนรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

รางวัล

5

เรื่อง

0.25

เรื่อง

5

เรื่อง

≥5

- มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF
- มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานที่เอื้อประโยชน์ในการทํางานของ
บัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษา

โครงการที่ 8
- สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
- ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์/นักศึกษา

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 9
- สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เรื่อง

0.25

โครงการ/

3

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์
และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กร

กิจกรรม

ในต่างประเทศในแต่ละปี
โครงการที่ 10
- จํานวนอาจารย์ที่ยื่นขอรับทุนวิจัย

คน

5

เรื่อง

5

เรื่อง

10

ชุมชน

6

โครงการที่ 11
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
โครงการที่ 12
- จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

พ.ย.-59

ส.ค.-60

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพื่ออาเซียน
มี.ค.-60

ส.ค.-60

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสําหรับอาเซียน

- จัดกิจกรรมค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ

- หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

ส.ค.-60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความสารคดีสําหรับอาเซียนศึกษา

1 กิจกรรม

ก.พ.60

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 กิจกรรม

ก.พ.60

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพมัคคุเทศก์ภาษาจีน

- หลักสูตรอาเซียนศึกษา

ก.พ.60

ม.ค.-มี.ค.60

- จัดกิจกรรม Chinese Festival

- หลักสูตรภาษาจีน

- จัดกิจกรรม public Specking Community

พ.ค.-60

ม.ค.-60

- จัดกิจกรรม บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง

ก.พ.60
มิ.ย.60

3 กิจกรรม

กิจกรรม
4 กจกรรม

14 กิจกรรม 1 ต.ค.59

2 คน

- จัดกิจกรรม Reading Fair

- จัดกิจกรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues

หลักสตรภาษาอั
งกฤษ
- หลกสู
ตรภาษาองกฤษ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม/ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป/ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

ผู้รับผิดชอบ

33,500 อ.สมใจ สมคิด

33,500

23,000 อ.จิรวัฒน์ แสงทอง

24,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

22,000 อ.จิรวัฒน์ แสงทอง

69,000

25,500 อ.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

20,000 หลักสูตรภาษาจีน

25,000 อ.ดารุณี บุญครอง

70,500

5,000 อ.กัญญณัฐ สัคคะนายก

20,500 อ.คําแก้ว มณีโรจน์

7,000 อ.กัญญณัฐ สัคคะนายก

28,700 อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

61,200

292,500

1,096,200

80,000

29,689,630

29,689,630

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

34,071,780

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1 ต.ค.59

34,071,780

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

37,144,580

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
37,144,580

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาศิลปศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา ITS-205 รกรากภาคใต้

- หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

นอกกระแสในอาเซียน
4 รายวิชา

2 รายวิชา

มี.ค.-60

มี.ค.-60

- ศึกษาภาคสนามรายวิชา CHI-111และ CHI-114

- หลักสูตรอาเซียนศึกษา
- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา ASE-214 สิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งด้านทรัพยากรในอาเซียน, ASE-217 มุมมองการพัฒนา

มี.ค.-60

5 รายวิชา

2 รายวิชา

ม.ค.- มี.ค.60

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา CHI-323, CHI-226 และ CHI-227

- หลักสูตรภาษาจีน

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา EFL-221 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

- จัดกิจกรรมทัศนวรรณกรรม

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

ต.ค.- ธ.ค.59

14 รายวิชา 1 ต.ค.59

2 กิจกรรม

- หลักสูตรเอเชียศึกษา

- สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา
ป
ั นาโครงร่
โ า่ งวิทิ ยานิพิ นธ์แ์ ละสร้า้ งความก้า้ วหน้า้ ใในการทํําวิิทยานิิพนธ์์หลักั สูตรเอเชียี
กึ ษาเพือ่ื พัฒ
- สัมั มนาปลายภาคการศึ

1 กิจกรรม

2 กิจกรรม

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- สัมมนา WU Post-Graduate Inter-Disciplinary Seminar 2017

- สัมมนาปลายภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

- สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

5 กิจกรรม 1 ต.ค.59

ต.ค.-59

- จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักศึกษารายวิชา SRE-100 และ GE59-161

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.ค.-60

เม.ย.-60

มิ.ย.-60

มิ.ย.60

เม.ย.- มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-60

ก.ย.-60

ส.ค.-ก.ย.60

30 ก.ย.60

ก.ค.60

ก.ย.59

80,000

30 ก.ย.60

20,000 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

80,000

35,500 อ.นฤมล กล้าทุกวัน

35,500

22,750 อ.กาญจนา สิริสิทฺธิมหาชน

15,000 ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

37,750

23,000 อ.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่

15,000 อ.คําแก้ว มณีโรจน์

38,000

219,250

โ
19,000 อ.ดร.จิตประพัฒน์์ สายโสภา

12,000 อ.ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

31,000

20,000 อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

20,000

17,000 อ.ปิยชาติ สึงตี

12,000 อ.ปิยชาติ สึงตี

29,000

24,000 อ.ปิยนุช ขุนสวัสดิ์

24,300 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

10,000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

58,300

งบประมาณ

ส.ค.-60

ส.ค.-60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ต.ค.-59

3 กิจกรรม

หน่วยนับ

- จัดกิจกรรม "หนึ่งนักเขียนพบร้อยนักอ่าน"

- จัดกิจกรรม Health Fair

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

83

ไตรมาสที่ 2

1 คน

- จัดหาอาจารย์พิเศษรายวิชา EFL-310 Contemporary English Language and Communication

3 คน

1 คน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

- จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษ

ต.ค.-59

พ.ย.-59

ต.ค.-59

ต.ค.-59

ต.ค.-59

ต.ค.-59

ต.ค.-59

พ.ย.-59

5 คน/รายวิชา 1 ต.ค.59

- หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษ

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับบัณฑิตศึกษา

1 คน

- จัดหาวิทยากรบรรยายรายวิชา ITS-413 คติชนกับสังคม
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- จัดหาอาจารย์พิเศษรายวิชา THA-100
- จัดหาวิทยากรพิเศษ/อาจารย์พิเศษโดยสํานักวิชา
2 คน
2 คน

1 คน

1 คน

- จัดหาวิทยากรบรรยายรายวิชา ITS-245 วาทศิลป์ไทย

- หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
- จัดหาวิทยกรบรรยายรายวิชา ITS-215 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

- จัดหาอาจารย์พิเศษ หมวดวิชาสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยมในอาเซียน

1 คน

2 คน

- จัดหาอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาจีน

- หลักั สูตรอาเซีียนศึึกษา

3 คน

- จัดหาอาสาสมัครชาวจีน

- หลักสูตรภาษาจีน

1 คน

35 คน

- จัดหาอาจารย์พิเศษรายวิชา EFL-101 Listening Strategies

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

- ศึกษาภาคสนามรายวิชา SOC-107 และ รายวิชา GE59-121
1 ต.ค.59

ก.พ.-60

มี.ค.-60

มี.ค.-60

มี.ค.-60

ก.พ.-60

มี.ค.-60

พ.ย.-59

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา ITS-413 คติชนกับสังคม

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ส.ค.-59

30 ก.ย.60

10,000 ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

10,000

25,000
25,000 อ.ปิยชาติ สึงตี

60,000

8,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
150,000
150,000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
93,200 สํานักวิชาฯ

ก.ค.-60

22,000
8,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

20,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

20,000

95,000 หลักสูตรภาษาจีน

56,400 หลักสูตรภาษาจีน

151,400

28,800 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

28,800 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

57,600

494,200

28,000 อ.ทวีลักษณ์ พลราชม

28,000

20,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

20,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

6,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

ก.ย.-60

ก.ย.-60

ก.ย.-60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

20,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

งบประมาณ

ก.ค.-60

เม.ย.-พ.ค.60

มิ.ย.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ก.ค.-60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

มี.ค.-60
1 รายวิชา

หน่วยนับ

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา ITS-344 ภาษาและศิลปะการแสดงของไทยภาคใต้

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา ITS-302 คีตนาฏกรรมไทยวิจักษณ์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 4

1,600,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา/หลักสูตรภาษาจีน

240,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

300,000
300,000 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

67,000
320,000

ของคณาจารย์
- โครงการที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนชิงรุก (Active Learning) ของสํานักวิชาศิลปศาสตร์ (คณาจารย์และนักศึกษา)

30 ก.ย.60

1,535,100
1,535,100

- โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและการคงอยู่

9 โครงการ
9 โครงการ 1 ต.ค.59

564,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

564,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
30 ก.ย.60

564,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

332,100

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

377,100
45,000
30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

25,000 ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค
1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ส.ค.-59

25,000

งบประมาณ

377,100

-

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

I C t Study
St d ณ ประเทศจี
ป
ั
ึกษา In-Country
- จดการศึ
นี

- จัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศเวียดนาม

- จัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย

- จัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศมาเลเซีย

1 กิจกรรม 1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

16 คน
5 คน
11 คน

พ.ย.-59

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- จัดสอบวิทยานิพนธ์

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

2 รายวิชา 1 ต.ค.59

1 คน

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรายวิชา ENG-554 ENG-555

- จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษ

- หลักสูตรเอเชียศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ 1 ต.ค.59

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ 1 ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
- โครงการที่ 13 ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3 โครงการ 1 ต.ค.59

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์
- โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย สํานักวิชาศิลปศาสตร์
- โครงการที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัย สํานักวิชาศิลปศาสตร์

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ 1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

426,600
426,600
426,600
426,600 สํานักวิชาฯ

426,600

170,000
58,000 สํานักวิชาฯ
50,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
62,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

170,000

75,000
329,700
300,000
241,400

- โครงการที่ 6 ศึกษาข้อมูลเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
- โครงการที่ 7 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
- โครงการที่ 8 สัมมนาทางวิชาการและการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ
- โครงการที่ 9 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างประเทศ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

52,000
75,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ
- โครงการที่ 5 รับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม-บัณฑิต

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

75,000

หน่วยนับ

- โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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5. งบประมาณรวม
37,144,580 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรมและสํานึกสาธารณะ
3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

88

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และสํานึกสาธารณะ สนับสนุนให้
นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ โดยเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมทั้งในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคมในมิติที่จะช่วยทําให้สังคมเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่างๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ทางสังคมตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น
และเสนอทางออกให้แก่สังคมในปัญหาสําคัญๆ ได้
2. วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีสํานึกสาธารณะ ผ่านการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
เข้าใจความสัมพันธ์ทางอํานาจในสังคมที่รายล้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษามีคุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองและกฎหมายและมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของไทยและของโลกในปัจจุบัน
3. ผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านการเมืองและกฎหมายที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน
4.บริการวิชาการด้านการเมืองและกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- รัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์

คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
FTES :
อาจารย์

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

180
180
250
250
900
900

200
200
300
300
1,000
1,000

400
200
300
300
1,000
1,000

400
200
300
300
1,000
1,000

25 : 1
50 : 1

25 : 1
50 : 1

25 : 1
50 : 1

25 : 1
50 : 1
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

≤15

≤15

≤15

≤15

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

2.76 3.00
85

2.76 3.00
85

2.76 3.00
85

2.76 3.00
85

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น
เป็นไปตามเกณฑ์
สมศ.1.3

ร้อยละ

100/

100/ (80.0)

100/

100/ (80.0)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

85

85

85

85

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,
สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00
85

4.00
85

4.00
85

4.00
85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย

4.00

4.00

4.00

4.00

- ร้อ้ ยละของผู้เข้า้ ร่วมโครงการได้
โ
ไ ้รับการพัฒนา มีีความพร้อ้ ม
สู่ประชาคมอาเซียน
สงป.301

ร้้อยละ

-

-

-

-

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ร้อยละ

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

75

75

75

75

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

>90

>90

>90

>90

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ

ร้อยละ

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5

5

5

5

ตัวบ่งชี้ 1.3

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

หมายเหตุ *ข้อมูลพื้นฐานปี 2558 และ 2559 รวมอยู่กับสํานักวิชาศิลปศาสตร์

45,587 : 1 45,587 : 1 45,587 : 1 45,587 : 1

90

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

โครงการที่ 1
- จํานวนการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนหนังสือ,ตํารา,เอกสารคําสอน และบทความวิชาการ
ที่เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 2
- ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษามีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
โครงการที่ 3
- จํานวนหลักสูตรและกิจกรรมที่นําไปสู่การประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
โครงการที่ 4
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
โครงการที่ 5
- ร้อ้ ยละของนักั ศึกึ ษาที่สี ูญเสียี ต่อ่ รุ่น (พ้้นสภาพจากผลการเรียี น)
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
โครงการที่ 6

แผน/ (ผล)

แผน

คน
ชิ้น

2
3

ร้อยละ

50

ร้อยละ

8

กิจกรรม/
หลักสูตร

2

ร้อยละ

85

ร้อยละ

80

ร้อ้ ยละ
ร้อยละ

8
75

- มีข้อมูลการทํางานของศิษย์เก่า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ร้อยละ
- มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตตามเกณฑ์ ระดับ
มาตรฐาน TQF (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

≥70

- มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานซึ่งเอื้อประโยชน์ในการเข้าทํางานของ

≥20
≥10

บัณฑิตที่จะจบการศึกษา (อย่างน้อย 10 แห่ง)
โครงการที่ 7
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) ร้อยละ

8

รางวัล

2

เรื่อง

0.25

- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

เรื่อง

5

- ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์/นักศึกษา

เรื่อง

≥5

- จํานวนรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
โครงการที่ 8
- สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 9
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์
และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กร

2 โครงการ

2

กิจกรรม

ในต่างประเทศในแต่ละปี
โครงการที่ 10
- จํานวนอาจารย์ที่ยื่นขอรับทุนวิจัย

2 คน

2

เรื่อง

10

ชุมชน

2

โครงการที่ 11
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
โครงการที่ 12
- จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.-59
59

2 รายวิชา
พ.ย.-59

- ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-205 กฎหมายปกครอง

- ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-202 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

มี.ค.-60

มี.ค.-60
ก.ค.-60

พ.ค.-ก.ค.60

- ศึกษาภาคสนามรายวิชา POS-331 อํานาจและนโยบายสาธารณะ

- หลักสูตรนิติศาสตร์

พ.ค.-ก.ค.60

เม.ย.-พ.ค.60

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา POS-341 การจัดองค์กรไม่แสวงกําไร

ม.ค.-มี.ค.60

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา POS-342 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ม.ค.-มี.ค.60

ม.ค.-มี.ค.60

4 รายวิชา

6 รายวิชา 1 ต.ค.59

1 กิจกรรม

2 กิจกรรม

3 กิจกรรม 1 ต.ค.59

- ศึกษาภาคสนาม รายวิชา POS-340 การบริหารจัดการท้องถิ่น

- หลักสูตรรัฐศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

- จดกจกรรมนตศาสตรสญจร
ั ิ
ิิ
์ั
- จัดกิจกรรมวันรพี
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศาลจําลอง

- หลักสูตรนิติศาสตร์

- จัดกิจกรรมสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

- จัดกิจกรรม Seminar on Social and Political Theory

- หลักสูตรรัฐศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- บริหารจัดการกลาง

30 ก.ย.60

ส.ค.-60
60
ก.ค.-ส.ค.60
ก.ค.-ส.ค.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

11,750 หลักสูตรนิติศาสตร์

11,000 หลักสูตรนิติศาสตร์

22,750

9,500 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

9,500 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

9,500 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

9,500 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

38,000

60,750

65,000
65
000 อ.ทวพร
ี คงแกว้
13,500 หลักสูตรนิติศาสตร์
20,000 หลักสูตรนิติศาสตร์

98,500

25,000 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

54,000 อ.สุรัช คมพจน์, อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิดํารง

79,000

177,500

7,893,270

7,893,270

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

8,443,720

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1 ต.ค.59

8,443,720

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

9,386,820

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
11,596,820

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

92

ไตรมาสที่ 4

111,500
75,000
35,500
15,000

- โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ
- โครงการที่ 5 รับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม-บัณฑิต

500,000
500,000

ของคณาจารย์
- โครงการที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนชิงรุก (Active Learning) ของสํานักวิชาศิลปศาสตร์ (คณาจารย์
และนักศึกษา)

30 ก.ย.60

15,000

9 โครงการ
9 โครงการ 1 ต.ค.59

168,000

- โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและการคงอยู่

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

30 ก.ย.60

168,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

168,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถา

260,100

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก จ่จายคาสมาชกรายปศู
กจกรรมหลก
ายค่าสมาชิกรายปีศนนย์ยกฬาและสุ
กีฬาและสขภาพ
ขภาพ

1 ต.ค.59

275,100
15,000

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.-60

45,000 อ.สุรัช คมพจน์
110,000
110,000 อ.ทวีพร คงแก้ว

52,400 อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช

ก.ค.-60
ส.ค.-60

52,400 อ.สุรัช คมพจน์

52,400 อ.สุรัช คมพจน์

202,200

312,200

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-60

ก.ค.-60

30 ก.ย.60

งบประมาณ

275,100

-

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต.ค.-59

14

พ.ย.-59

พ.ย.-59

พ.ย.-59

1 ต.ค.59

พ.ย.-59

1

- จัดหาอาจารย์พิเศษรายวิชา POS-350 (เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ) )

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

3

1

- จัดหาอาจารย์พิเศษ รายวิชา POS-211 (ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่)

- จัดหาวิทยากรพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษารัฐศาสตร์ (3 สาขาวิชาเอก)
- หลักสูตรนิติศาสตร์
- จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา LAW-100, LAW-101, LAW-200, LAW-201,LAW-102, LAW-103, LAW-2
LAW-203, LAW-204, LAW-104, LAW-105, LAW-205, LAW-206, LAW-207

1

35 คน

หน่วยนับ

- จัดหาอาจารย์พิเศษรายวิชา POS-210 (ปรัชญาการเมืองคลาสสิก)

- หลักสูตรรัฐศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 โครงการ
1 โครงการ 1 ต.ค.59
1 ต.ค.59
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ 1 ต.ค.59

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ 1 ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
- โครงการที่ 12 รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์เพื่อสังคม

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2 โครงการ 1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ 1 ต.ค.59

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
กิจกรรมหลัก โครงการศาลจําลองและศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์
- โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัย

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

- โครงการที่ 6 ศึกษาข้อมูลเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
- โครงการที่ 7 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
- โครงการที่ 8 สัมมนาทางวิชาการและการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ
- โครงการที่ 9 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างประเทศ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

160,000
160,000
160,000
160,000 สํานักวิชาฯ

2,160,000
2,000,000
2,000,000 หลักสูตรนิติศาสตร์

50,000
50,000
30,000 สํานักวิชาฯ
20,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

50,000

12,500
75,900
135,000
24,600

งบประมาณ

94

95

5. งบประมาณรวม
11,596,820 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรมและสํานึกสาธารณะ
3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทําการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึง
ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ โดยเชื่อว่า บุคคลมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มีบทบาทในการผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรและศักยภาพของตนในการดูแลและจัดการตนเอง
เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
การศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างพยาบาลที่มีคุณภาพ มีทัศนะกว้างไกล
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในสิทธิของบุคคล มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและให้บริการวิชาการแก่สังคม สามารถผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับวิทยาการระดับสากล โดยตระหนักถึงธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดํารงไว้ซึ่งดุลยภาพ
ชีวิตและสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
นอกจากการผลิตพยาบาลบัณฑิตตามหลักสูตรปกติแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาพรวมของกระทรวง ภาพรวมระดับ
ประเทศ และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเป้าหมายหลัก ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการผลิตพยาบาล
เพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
2.. วัตถุุประสงค์
1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ และมีทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการให้บริการทางวิชาชีพและบริการวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและอยู่สังคมอย่างมีความสุข
3. สนับสนุนและส่งเสริมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสากลร่วมกับเครือข่ายในสังคม
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรปกติ
- ภายใต้โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม*
- ระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
คน

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

70/ (70)
70/ (70)
40/ (40)
30/ (30)
-

74/ (66)
73/ (66)
43/ (36)
30/ (30)
1/ ( - )

77
75
35
40
2

85
80
40
40
5

85
80
40
40
5

85
80
40
40
5
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรปกติ
- ภายใต้โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม *
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรปกติ
- ภายใต้โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม*
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

80/ (98)
80/ (88)
40/ (48)
40/ (40)
(10)
320/ (330)
320/ (310)
180/ (170)
140/ (140)
(20)
2/ (N/A)
2/ (N/A)
1/ (N/A)

90/ (89)
80/ (89)
40/ (49)
40/ (40)
10/ ( - )
345/ (354)
320/ (335)
170/ (185)
150/ (150)
25/ (19)
2/ (N/A)
2/ (N/A)
1/ (N/A)

130
120
80
40
10
410
380
220
160
30
2
4
1

160
150
110
40
10
440
410
250
160
30

190
180
140
40
10
470
440
280
160
30

210
200
160
40
10
490
460
300
160
30

FTES :
อาจารย์
ร้อยละ

8 : 1/
(6.97 : 1)
100 **/
(110)

8 : 1/
(7.93 : 1)
100 **/
(111.25)

8:1

8:1

8:1

8:1

100 **

100 **

100 **

100 **

ร้อยละ

≤15/ (0.0)

≤15/ (N/A)

95

95

95

95

มวล.4
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
มวล.6
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

ค่าเฉลี่ย

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

2.76/ (N/A) 2.76 - 3.00
/ (N/A)
85/ (100.0) 85/ (1000)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (97.3) 100/ (100.0)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,
สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.33) 4.00/ (4.41)
85/ (88.2)

85

85

85

85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.40) 4.00/ (4.33)

4.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

>85 **

>85 **

>85 **

>85 **

>85 **

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

>85 **
/ (88.0)
>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>90

ตัวบ่งชี้ 1.3
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ

หน่วยนับ

ร้อยละ

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

>80/ (97.53) >80/ (95.45)
5/ (+3.86)

5/ (+1.75)

แผน

แผน

แผน

แผน

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

102,880 : 1/ 102,880 : 1/ 102,880 : 1 102,880 : 1 102,880 : 1 102,880 : 1
(123,656.7 : 1) (116,699.8 : 1)

หมายเหตุ * โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
** ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงของคณบดีที่มีต่อมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการที่ 1
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ผ่านในรอบปี
โครงการที่ 2
- ร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ หลังการเข้าร่วมโครงการ ของนักศึกษา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โครงการที่ 3
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แกนนํา
ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักศึกษา
ทั้งหมดทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาแกนนําดําเนินกิจกรรม
(จากแกนนํานักศึกษา 4 ชั้นปี)
- ร้อยละคะแนนทักษะการเป็นผู้นําของนักศึกษาที่เป็นแกนนํา

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

≥3.51
≥90

ร้อยละ

≥ 70

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

≥ 80

>3.51
4.00

ร้อยละ

100

ร้อยละ

≥ 80

ค่าเฉลี่ย
จํานวน

>3.51

ร้อยละ

≥ 80

≥3

แผน

แผน

แผน

99
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
- ร้อยละของการประเมินทักษะการทํางานเป็นทีม การทํางาน
ร่วมกัน
โครงการที่ 4
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของการประเมินทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาพยาบาล เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 5
- ร้อยละของรายวิชาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบเน้นการเรียนรู้เชิงรุก จากจํานวนรายวิชาที่
สํานักวิชาฯ เปิดสอนทั้งหมด
- จํานวนสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่มือ/แนวทางที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ในรูปแบบเน้นการเรียนรู้เชิงรุก
- จํานวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงรุก
โครงการที่ 6
- จํานวนระบบงานที่ประยุกต์ใช้ EdPEx ในการดําเนินงาน
ต่อปี
- ร้อยละของจํ
ยล ของจํานวนนักศึกษาทีส่ อบความรู
อบความร้้ขอขึน้ ททะเบี
เบียน
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ผ่านในรอบปี
โครงการที่ 7
- ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ปรึกษา
- ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- แนวทางการปฏิบัติ (guideline) หรือระบบการดูแลนักศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
- จํานวนโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ
โครงการที่ 8
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ของทั้งสอง
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษระหว่างดําเนินการ
- ร้อยละของอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

≥ 80

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

>3.51
50

ร้อยละ

≥ 70

ชุด

1

ชิ้นงาน

2

ระบบ

≥1

ร้อยละ
ยล

≥90

ร้อยละ

≥ 80

ค่าเฉลี่ย

>3.51

ค่าเฉลี่ย
ระบบ

>3.51

โครงการ

≥1

ค่าเฉลี่ย

>3.51

กิจกรรม

≥1

ร้อยละ

≥ 80

≥1

แผน

แผน

แผน

100
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
- ร้อยละของการประเมินทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษา
อังกฤษนักศึกษาพยาบาล เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 9
- ร้อยละจํานวนอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจํา
- ร้อยละจํานวนผลการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
ที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 10
- ร้อยละของการประเมินผลความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสังคม (Social Engagement)
จากอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
- ร้อยละของจํานวนภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
- จํานวนพื้นที่ตัวอย่างการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
(Social Engagement)
- จําํ นวนชุมชนที่เี ข้า้ ร่ว่ มโครงการ
โ

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

10

≥10
≥30

ร้อยละ

≥10

ร้อยละ

80

ร้อยละ

≥ 80

พื้นที่

≥1

ชุมชน

≥10

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ส.ค.- พ.ย.59
ส.ค.- พ.ย.59

- รายวิชา NUR-351 ปฎิบัติการการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

10 รายวิชา

2 กิจกรรม 1 ต.ค.59

ต.ค.59

5 กิจกรรม 1 ต.ค.59

1 คน

1 ต.ค.59

- รายวิชา NUR-261 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
- จัดกิจกรรมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

- จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

- ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่พยาบาลและพิธีมอบหมวก/เข็มสําหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- จัดหานักวิชาการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

1 คน

-

- จ่ายค่าสมาชิกที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ

- ขอรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

ม.ค.60

พ.ค.60

30 ก.ย.60

ก.ค.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

735,000

52,000

232,700

50,000

25,000

95,000

20,844,350

21,014,350

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

22,344,050

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา
1 ต.ค.59

22,344,050

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณ

23,633,250

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
24,335,550

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

101

-

- รายวิชา NUR-334 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

- รายวิชิ า NUR-208 พยาธิสิ รีรี วิทิ ยา (ภาคการศึกึ ษาทีี่ 2/2559)

- รายวิชา NUR-224 การพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-226 การดูแลเพื่อฟื้นสภาพและประคับประคอง (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-251 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-684 การจัดการปัญหาสุขภาพและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่าย

- รายวิชา NUR-674 การวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล

- รายวิชา NUR-657 ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ใหญ่

- รายวิชา NUR-656 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

- รายวิชา NUR-609 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเภสัชวิทยาในการพยาบาลผู้ใหญ่

- รายวิชา NUR-608 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

- รายวิชา NUR-627 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นําทางการพยาบาล

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ส.ค.- พ.ย.59
ก.พ - มี.ค.60

ก.พ - มี.ค.60

เม.ย.60

เม.ย.60

เม.ย.60

เม.ย.60

พ.ค.- มิ.ย.60

เม.ย.60

30 ก.ย.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ก.ค.60

ก.ค.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

7 รายวิชา 1 ต.ค.59

-

- รายวิชา NUR-313 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษ/วิทยากรระดับระดับบัณฑิตศึกษา

-

8 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา NUR-207 โภขนาการและโภชนบําบัด (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี

- รายวิชา NUR-312 ปฏิบัติการพยาบาลบําบัดพื้นฐาน (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-493 ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-345 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

- รายวิชา NUR-324 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

- รายวิชา NUR-465 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (ภาคการศึกษาที่ 2/2559)

- รายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (ภาคการศึกษาที่ 2/2559)

- รายวิชา NUR-417 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 2/2559)

- รายวิชา NUR-335 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

40,000

240,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

8 โครงการ 1 ต.ค.59

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

100,000
110,000

- โครงการที่ 3 youth activist สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

- โครงการที่ 4 ค่ายภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาสําหรับนักศึกษาพยาบาล

80,000

726,100

96,000

30 ก.ย.60

- โครงการที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- โครงการที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

8 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

726,100

318,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน /ศึกษาดูงานนอกสถานที่

- จัดกิจกรรมพัฒนางานของสํานักวิชา

318,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
30 ก.ย.60

318,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

110,100

กิจกรรมหลักั จ่ายค่าสมาชิกรายปีศี ูนย์ก์ ีฬาและสุขภาพ

145,100
35,000

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

30,000

งบประมาณ

245,100
100,000
100,000

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

2 รายวิชา 1 ต.ค.59

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมหลัก ดําเนินการรับนักศึกษา
- กิจกรรมการดําเนินการเตรียมความพร้อมและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- รายวิชา NUR-781 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคการศึกษาที่ 1/2560)

- รายวิชา NUR-711 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยเรื้อรังและเฉียบพลัน (ภาคการศึกษาที่ 1/2560)

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

4 โครงการ
3 โครงการ
2 โครงการ
2 โครงการ 1 ต.ค.59

1 โครงการ 1 ต.ค.59
1 โครงการ
1 โครงการ 1 ต.ค.59

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
กิจกรรมหลัก โครงการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนสู่สังคมสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

1 ต.ค.59

2 โครงการ 1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 โครงการ
2 โครงการ
2 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Edith Cowan University, Australia

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

113,800

113,800

500,000
500,000

613,800
500,000

88,500
88,500
88,500

88,500

50,100

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
- โครงการที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ School of Nursing and Midwifery Faculty of Health, Engineering and Science,

100,000

- โครงการที่ 7 สร้างความเข็มแข็งของการทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

60,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 6 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

130,000

หน่วยนับ

- โครงการที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้เชิงรุก

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

104

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาเพื่อดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

1 โครงการ 1 ต.ค.59

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

113,800

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

105

106

5. งบประมาณรวม
24,335,550 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
5. สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาพรวมของกระทรวง ภาพรวมระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

107

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางด้าน การศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในด้านพยาบาลศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรด้านพยาบาลศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพขั้นสูง มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ข้อมูล
ข้อมูล
้
้
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2559
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

10/ (2)

6/ (3)

คน

15 *

-

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

50/ (6)

5/ (3)

ร้อยละ

90/ (N/A)

บาท
ร้อยละ

176,000/
(198,000)
(-41.5)

ร้อยละ

>80/ (69.39)

ร้อยละ

5/ (-5.92)

(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการจัดการ
ศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
เชิงคุณภาพ
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาใน
โครงการการจัดการศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
เชิงเวลา
- สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- รายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
หมายเหตุ ปรับไปเป็นหลักสูตรปกติ

3

แผน

แผน

แผน

- ปรับกิจกรรมไปอยู่ในจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ

200,000

105,600

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

30 ก.ย.60

105,600

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณ

105,600

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา
1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

108,000

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
108,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

108

109

5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
3. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเชื่อว่าการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่าง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างบุคลากรเพื่อดูแล สร้างเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชน
และชุมชน การจัดการศึกษาทางด้านนี้จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม
ของชุมชน และมีลักษณะขององค์รวม อันประกอบด้วยมิติทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในข้างต้นแล้ว สํานักวิชาฯ มีภาระกิจในการดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับ
สูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และร่วมพัฒนาสุขภาวะของคนไท
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน
คน
คน
คน
คน
คน

275/ (273)
270/ (269)
5/ (4)
315/ (362)
285/ (354)
30/ (8)

284/ (185)
280/ (185)
4/ ( - )
310/ (353)
285/ (352)
25/ (1)

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี

คน
คน

1,215/ (1,137) 1,120/ (1,335)

110
110
250
240
10
835

125
120
5
250
240
10
890

135
130
5
250
240
10
970

145
140
5
310
300
10
1,040

870
20

940
30

1,000
40

5
5
1

5
5
1

5
5
1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

15/ (22)

20/ (23)

830
5

(14)
(14)
(6)

10/ (16)
11/ (12)
3/ (3)

5
5
1

1,200/ (1,115) 1,100/ (1,312)
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หน่วยนับ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

FTES :
อาจารย์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

8 : 1/
(9.21 : 1)
80/ (124.21)

8 : 1/
(9.39 : 1)
80 - 84/

8:1

8:1

8:1

8:1

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (72.61)

85/ (92.1)

95

95

95

95

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (55.65) 100/ (89.6)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,
สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.25) 4.00/ (4.29)
85/ (85.8)

4.00
85

4.00
85

4.00
85

4.00
85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุุณภาพการสอนของอาจารย์

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.24) 4.00/(4.30)

4.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ

86 - 95/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

(123.5)
≤15/ (5.72) ≤15/ (N/A)
2.76 -

2.76 -

3.00/ (N/A) 3.00/ (N/A)

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

86 - 95
/ (N/A)

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)

ร้อยละ

65/ (68.01)

90/ (N/A)

90

90

90

90

ร้อยละ

>90/ (N/A) >90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (94.58) >80/ (95.97)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ตชว.ยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (+3.92)

5/ (+9.4)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

119,905 : 1/ 119,905 : 1/ 119,905 : 1 119,905 : 119,905 : 1 119,905 : 1
(81,168.3 : 1) (84,809 : 1)

หมายเหตุ *ข้อมูลพืนฐานปี 2558 และ 2559 รวมอยู่กับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (เดิม)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- โครงการที่ 12
- นักศึกษาสหกิจศึกษาคะแนนระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาหรือ ประสบการณ์ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0
- ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จัด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมดมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์
- โครงการที่ 13
- ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active
- สถานประกอบการสหกิจศึกษามีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินต่อผู้เข้ารับ
การประเมินทั้งหมด
- โครงการที่ 14

ร้อยละ

85

ร้อยละ

>=80

ร้อยละ

55

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
50

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาการให้กับ
โครงการ
นักศึกษา/ คณาจารย์
- ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร- คะแนนเฉลี่ย
บัณฑิตต่อกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาการ
- ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ร้อยละ
ที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
- ร้อยละของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเข้ากิจกรรม
ร้อยละ
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการที่ 15
- ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
- ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากกว่า
- จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สําเร็จ
- ร้อยละของนักศึกษามีโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์
ภายใน 4 ภาคการศึกษา
- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

>=1
>4
>80
> 80

ร้อยละ

100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
100
80

ร้อยละ

100

แผน

แผน

แผน
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตมีทักษะสืบคืนสารสนเทศและการใช้
โปรแกรมอ้างอิง
- โครงการที่ 16

ร้อยละ

100

- นักศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สามารถประยุกต์ความรู้ในรายวิชาเพื่อจัดงานบริการวิชาการ
แก่บัณฑิตและชุมชน
- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สําเร็จการศึกษาได้รับการ
อบรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ กฏระเบียบข้อบังคับ และการ
วางแผนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
- ผู้สมัครเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของสาขาวิชา มีแนวโน้ม
- โครงการที่ 17

หลักสูตร

3

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

- นักศึกษาสอบผ่านการความพร้อมเสมือนจริง
- ร้อยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
- โครงการที่ 18

ร้อยละ
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น

- จํํานวนโครงการ/กิ
โ
จิ กรรมประชาสั
ป
มั พัันธ์์หลักั สูตร/สาขาวิชิ า โโครงการ
/สํานักวิชาออกสังคมระดับสากล
- จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสํานักวิชาโดยคิดรวมทุกหลักสูตร ครั้ง/ปี
- นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ร้อยละ
สอดคล้องกับค่านิยมของสํานักวิชาฯ ที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
- ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และ
คะแนนเฉลี่ย
สร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรบุคลากรของสํานักวิชาฯ
- โครงการที่ 19
- นักศึกษาที่เป็นคณะทํางานของสโมสรนักศึกษาสํานักวิชา
และสโมสรนักศึกษาสาขาวิชามีสมรรถณะด้านการจัดการ
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
/ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดําเนินการด้วยสโมสรนักศึกษา
- โครงการที่ 20
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมอบรมการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานสอดคล้อง

90
80

1
50,000
80

4

ร้อยละ

75

กิจกรรม

>=1

ร้อยละ

40

ร้อยละ

80

แผน

แผน

แผน
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หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนรายงาน
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการที่ 21

ร้อยละ

เล่ม
เรื่อง
เรื่อง

- จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง
- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
องค์กร/ชุมชน
ในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในลักษณะ Social Engagement
- โครงการที่ 26
- จํานวนผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

แผน/ (ผล)

แผน
80

มี

- มีร่าง แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิชาที่รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม
- โครงการที่ 24
- มีเอกสารคําสอน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับประเมินตํารา
- มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
- จํานวนผลงานวิจัยในฐานข้อมูล ISI
- โครงการที่ 25

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

1
>=2
>=1
5
11

เรื่อง

(TCI1 or
Scopus)
=1

ร้อยละ

50

ร้อยละ

20

- โครงการที่ 27
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวิจัยมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวิจัยเขียนบทความ
วิชาการ การผลิตตํารา/หนังสือ
- โครงการที่ 30

- จํานวนงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
นําไปใช้ในการบริการวิชาการสังคม
- มีเครือข่ายองค์กรชุมชน/อุดมศึกษามีส่วนร่วมในการบริการ เครือข่าย
วิชาการ
- จํานวนกิจกรรมของหลักสูตรที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความ
กิจกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพให้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากรและชุมชน
รายรอบ
- จํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย
- โครงการที่ 31
- จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพให้กับ
นักศึกษา/ ชุมชนรายรอบ

กิจกรรม
โครงการ

>=1
1
1

>=85
> 3.51
1
>=1

แผน

แผน

แผน
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หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- โครงการที่ 32
- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
องค์กร/ชุมชน
ในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในลักษณะ Social engagement
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการของโครงการฯ
ระดับ
ในภาพรวม
- โครงการที่ 33
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพให้กับ
นักศึกษา/ ชุมชนรายรอบ
- โครงการที่ 34

โครงการ

องค์กร/สํานัก
- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในลักษณะ Social Engagement

1

มาก

>=1

3

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- จ่ายค่าค่าสมาชิก SEAPHIEN (South-East Asia Public Health Education)

- จ่ายค่าสมาชิกสมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

- ค่าสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข

- หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ศึกษาดูงาน เก็บตัวอย่าง เรียนนอกสถานที่ ปฏิบัติการ/โครงการ ภาคสนามระดับปริญญาตรี

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

- พัฒนาวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสร้างสุขภาพมืออาชีพสู่สากล

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- พัฒนาคุณภาพทงวิชาการของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

- สร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

16 รายวิชา

48 รายวิชา

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

4 กิจกรรม
1 กิจกรรม

1 คน

-

- จ่ายค่าค่าสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์(ประเทศไทย)

กิจิ กรรมหลััก จััดหานัักวิิชาการ

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
- บริหารจัดการกลาง

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

370,106

1,207,505

66,832 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

66,832

86,792 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

81,992 อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
86,792

81,992

331,000 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

566,616
331,000

289,800 ผู้ประสานงานหลักั สูตร

5,100

10,100

5,100

10,100

110,000

19,939,410
19,799,010

22,635,371

30 ก.ย.60

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 ต.ค.59

22,635,371

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

23,937,543

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
26,906,196

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

9,000 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม)

17,000 ผศ.วิทยา อานามนารถ

- รายวิชา ENV-361 การป้องและควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนําโรค (โครงการภาคสนาม เรียนนอกสถานที่)

17,000 อ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
25,000 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
9,000 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
12,800 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
93,706 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-327 การใช้ประโยชน์จากของเสีย (ศึกษาดูงาน)

- รายวิชา ENV-328 เทคโนโลยีการประปา (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม)

- รายวิชา ENV-363 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย (ศึกษาดูงาน)

- โครงการบูรณาการพันธกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์สู่ชุมชน (ENV60-3)

19,450 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
7,780 ผศ.ดร.จํานงค์ ธนะภพ
7,780 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
38,900 อาจารย์มัตติกา ยงประเดิม
23,340 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

รายวิชา PUH-306 ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

- รายวิชา OCC-345 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)

- รายวิชา OCC-346 การประเมินด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (โครงการภาคสนาม)

- รายวิชา OCC-459 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

11 รายวิชา

- รายวิชา PUH-308 การบริหารจัดการด้านสุขภาพ (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนสิงหาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

- หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

478,439

17,000 อ.ดร.จิรา คงปราณ

- รายวิชา ENV-326 การจัดการและควบคุมเหตุรําคาญ (ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่)

22 รายวิชา

17,000 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-222 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม เรียนนอกสถานที่)

- รายวิชา ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ (ศึกษาดูงาน)

9,000 อ.ประเสริฐ มากแก้ว

อ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี

- รายวิชา ENV-221 พื้นฐานทางวิศวกรรมสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาดูงาน)

ทั้ง 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยฯ)

- รายวิชา ENV-121 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนํา (โครงการภาคสนาม 20 โครงการ สอนให้นักศึกษา

34,000 อ.ประเสริฐ มากแก้ว

25,000 อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

- รายวิชา ENV-329 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (โครงการภาคสนาม เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

25,000 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

- รายวิชา ENV-324 การวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย (โครงการภาคสนาม เรียนนอกสถานที่)

8 รายวิชา

17,000 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-421 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

12,800 อ.ดร.จิรา คงปราณ

- รายวิชา ENV-323 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม)

ผู้รับผิดชอบ

17,000 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

งบประมาณ

- รายวิชา ENV-322 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม)

3 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

12,800 อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

5 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา ENV-321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม (ศึกษาดูงาน โครงการภาคสนาม)

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

15,560 อาจารย์ ดร.จัฎนจิรา มหาบุญ

รายวิฎชา OCC-460 การประเมินและจัดการความเสี่ยง

15,560 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
11,670 อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
23,340 อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

- รายวิชา OCC-352 โรคจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม

- รายวิชา OCC--354 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- รายวิชา OCC-457 การบริการอาชีวอนามัย (โครงการภาคสนาม)

7,780 อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร
11,670 อาจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
15,560 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์

- รายวิชา OCC-243 หลักความปลอดภัยในการทํางาน

- รายวิชา PUH-205 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (โครงการภาคสนาม 2 หลักสูตร)

- รายวิชา OCC-353 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

20,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
30,000 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
30,000 อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

- PHP-216 ชีวสถิติ /โครงการภาคสนาม

- PHP-217 โภชนาการสาธารณสุข /โครงการภาคสนาม

- PHP-218 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ /โครงการภาคสนาม

- PHP-221 การป้องกันและควบคุมโรค /ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่

20,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

38,960 อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

- PHP-112 การสาธารณสุขชุมชนขั้นแนะนํา (ศึกษาดูงาน/เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

20,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

- PHP-111 ปรัชญาการสาธารณสุข (ศึกษาดูงาน/เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

358,960

31,120 อาจารย์อุไรวรณ หมัดอ่าดัม

- รายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา (โครงการภาคสนาม 2 หลักสูตร)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

93,360 ผศ.ดร.จํานงค์ ธนะภพ

- รายวิชา PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ (โครงการภาคสนาม 10 โครงการ 2 หลักสูตร)

10 รายวิชา

15,560 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

- รายวิชา OCC-351 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

-

15,560 อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง

- รายวิชา OCC-344 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เมษายน 2559 - กรกฏาคม 2559)

15,560 อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

- รายวิชา PUH-101 การสาธารณสุขขั้นแนะนํา (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

5 รายวิชา

15,560 อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง

- รายวิชา OCC-460 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-

19,450 อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย

- รายวิชา OCC-450 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทํางาน

- ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559)

38,900 อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

- รายวิชา OCC-456 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

23,309 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

งบประมาณ

- รายวิชา OCC-455 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

11,670 อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

หน่วยนับ

- รายวิชา OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

6,600 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
11,000 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-421 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย

- รายวิชา ENV-422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

11,000 อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
11,000 รศ.วิทยา อานามนารถ

- รายวิชา ENV-329 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

- รายวิชา ENV-361 การป้องและควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนําโรค

16,500 อ.ประเสริฐ มากแก้ว
11,000 อ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
11,000 อ.ประเสริฐ มากแก้ว
11,000 อ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
11,000 อ.ดร.จิรา คงปราณ
11,000 อ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
11,000 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

- รายวิชา ENV-121 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนํา

- รายวิชา ENV-221 พื้นฐานทางวิศวกรรมสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

- รายวิชา ENV-222 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย

- รายวิชา ENV-326 การจัดการและควบคุมเหตุรําคาญ

- รายวิชา ENV-327 การใช้ประโยชน์จากของเสีย

- รายวิชา ENV-328 เทคโนโลยีการประปา

- รายวิชา ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

6,600 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

- รายวิชา ENV-324 การวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย

8 รายวิชา

30,000 อ.ดร.ปนั
ป ัดดา พิิบูลย์์

- รายวิชิ า ENV-325 กฎหมายสาธารณสุขและอนามัยั สิิง่ แวดล้อ้ ม

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

11,000 อ.ดร.จิรา คงปราณ

202,480

632,040 อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์

- รายวิชา ENV-323 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

30 ก.ย.60

100,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

30,000 อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

30,000 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

20,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

10,780 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

20,000 อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

งบประมาณ

- รายวิชา ENV-322 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

11,000 อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

6 รายวิชา

17 รายวิชา

42 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา ENV-321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

- หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี

- PHP-333 อนามัยครอบครัวและชุมชน / ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่
โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นนักสร้างสุขภาพมืออาชีพสู่สากล

- PHP-325 การตรวจและประเมินและบําบัดโรคเบื้องต้น 1 / ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่

-PHP-223 ระบาดวิทยา / ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่
- ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560)

- PHP-222 เภสัชสาธารณสุข / ศึกษาดูงาน เรียนนอกสถานที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

10,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

- รายวิชา OCC-459 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

10,000 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
139,780 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

- รายวิชา OCC-348 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

- รายวิชา OCC-349 การจัดการอัคคีภัยและอุบัติภัย

5,000 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีรรัตนสุนทร
10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา
10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

- รายวิชา PHP214 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- รายวิชา PHP-215 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข

รายวิชา PHP-231 ประชากรกับการสาธารณสุข

10,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์
10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา
10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

- รายวิชา PHP217 โภชนาการสาธารณสุข

- รายวิชา PHP-218 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

- รายวิชา PHP-216 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ผู้ประสานงานรายวิชา

10,000 อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

- รายวิชา PHP213 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 รายวิชา

5,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

- รายวิชา PHP-111 ปรัชญาการสาธารณสุข

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

5,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

- รายวิชา PHP-112 การสาธารณสุขขั้นแนะนํา

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

6 รายวิชา

50,000 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

- รายวิชา OCC-352 โรคจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม

124,780

15,000 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

- รายวิชา OCC-351 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

10,000 อาจารย์อุไรวรณ หมัดอ่าดัม

- รายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา

14 รายวิชา

10,000 อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

- รายวิชา OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย

- ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เมษายน 2559 - กรกฏาคม 2559)

10,000 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

- รายวิชา PUH-308 การบริหารจัดการด้านสุขภาพ

3 รายวิชา

20,000 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

- รายวิชา OCC-456 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559)

10,000 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

304,780

11,000 อ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

งบประมาณ

- รายวิชา OCC-455 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

20,000 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์

4 รายวิชา

11 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา OCC-344 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

- ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เดือนตุลาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558)

- หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- รายวิชา ENV-363 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

221,570 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
159,334 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
83,181 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

- โครงการที่ 13 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- โครงการที่ 14 พัฒนาวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นนักสร้างสุขภาพมืออาชีพสู่สากล

- โครงการที่ 15 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการที่ 16 การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

201,687 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

- โครงการที่ 12 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

778,772

21 โครงการ 1 ต.ค.59

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ

- ประชุมสัมมนาประจําปีเพื่อพัฒนาสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
778,772

คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ

- คณบดีมอบหมายอาจารย์ประชุมต่างๆ ตามที่เห็นชอบ

21 โครงการ

คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานสายปฏิบัติการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานอาจารย์

30 ก.ย.60

312,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงาน

นอกสถานที่

312,000
312 000

งาน/โครงการ งานพั
งานพฒนาองคกรและบุ
คลากร
ฒนาองค์กรและบคลากร
30 ก.ย.60

312,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

183,900

27,500

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

211,400

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

10,000 อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก

- รายวิชา PHP222 เภสัชสาธารณสุข

211,400

9,780 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีรรัตนสุนทร

- รายวิชา PHP221 การป้องกันและการควบคุมโรค

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

งบประมาณ

- รายวิชา PHP-223 ระบาดวิทยา

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

10,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

4 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิขา PHP-219 พยาธิสรีรวิทยา

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2559 - กรกฏาคม 2559)

- รายวิชา PHP-216 ชีวสถิติ

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

4 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

- โครงการที่ 27 สาธารณสุขสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

- โครงการที่ 26 พัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาพ

สถานประกอบการ

- โครงการที่ 25 เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชนและ

9 โครงการ
1 โครงการ
8 โครงการ
4 โครงการ

4 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

- โครงการที่ 24 พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

ประจําสํานักวิชา

- โครงการที่ 21 พัฒนาสมรรถนะทางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

- โครงการที่ 20 สาธารณสุขกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

2,828,774
900,000

15,400 คณะทํางานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

26,304 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/

ผศ.ดร.จํานงค์ ธนะภพ

50,944 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/

อานามนารถ

47,231 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม/รศ.วิทยา

139,879

139,879

139,879

/ ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

20,000 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ

/ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

15,000 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

และทํานุฯ /

18,000 คณะทํางานที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

- โครงการที่ 19 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

40,000 คณะทํางานสานสัมพันธ์/ปชส. /

งบประมาณ

- โครงการที่ 18 ประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ฉันท์

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

20,000 คณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

หน่วยนับ

- โครงการที่ 17 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

กิจกรรม
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หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

228,774

228,774

ิ ์

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- โครงการที่ 34 สาธารณสุขสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

- โครงการที่ 33 สุขนคร พลังสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักสร้างสุขสู่สังคม

- โครงการที่ 32 ให้บริการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ั ์

17,500 คณะทํางานวิจัยและบริการวิชาการ/ผศ.ดร.ยุวดี วิทย

/อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

65,593 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

/อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

10,000 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

/อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

64,029 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการที่ 31 บูรณาการพันธกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สังคม

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

900,000
900,000

งบประมาณ

71,652 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม/อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะ

5 โครงการ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- โครงการที่ 30 บูรณาการพันธกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์สู่ชุมชนสุขภาพ

5 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
กิจกรรมหลัก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบ 1 โครงการ

กิจกรรม
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5. งบประมาณรวม
26,906,196 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาดําเนินสําเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

125

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ และวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
เพื่อมุ่งเปิดโอกาสทางด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
จะได้เป็นกําลังอันสําคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
แขนงวิชาเอกบริหารสาธารณสุข เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
1. มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารสาธารณสุขในระดับสูง
2. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรและชุมชนเพื่อพัฒนางานสุขภาพ
3. มีวิสัยทัศน์กับผู้อื่นและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
4. มีทักษะการจัดการองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ทักษะการบริหารจัดการมาพัฒนาชุมชนสุขภาพได้
แขนงวิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
1. มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2. สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์พื้นที่และกลุ่มประชาชน
3. สามารถโน้มนําให้บุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตามวิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
4. สามารถสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

15/ (3)

6/ ( - )

3

5

10

15

คน

25/ (9)

15/ (4)

15

20

20

20

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

35/ (36)

50/ (35)

50

50

50

50

(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการจัดการ
ศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ)
เชิงคุณภาพ
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาใน
โครงการการจัดการศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

90/ (N/A)

90

90

90

90

90

บาท

792,000/

968,000/

ร้อยละ

(1,834,000)
(+53.1)

(1,683,000)
(-8.23)

ร้อยละ

>80/ (99.6)

>80/ (N/A)

>80

>80

>80

>80

ร้อยละ

5/ (-1.05)

5/ (N/A)

5

5

5

5

เชิงเวลา
- สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- รายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

1,012,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

8,400
8,400
8,400
8,400

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก เป็นสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

76,000 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

- MPH-WU สู่อาเซียน

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

100,000 รศ. ดร.จรวย สุวรรณบํารุง

ผู้รับผิดชอบ

- เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / พัฒนาหลักสูตร

2 กิจกรรม

30,000

- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้า

อิสระ
อสระ

40,000

- ศึกษาดูงานในรายวิชา

506,000
260,000

30 ก.ย.60

- จัดหาอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร / อาจารย์ผู้สอน

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

1 ต.ค.59

506,000

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(การจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)

506,000

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

514,400

15 เรื่อง

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
514,400

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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5. งบประมาณรวม
514,400 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการบริหารสาธารณสุข และการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อนําไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสาธารณสุขของประเทศต่อไป
2. สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต้)
3. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นทางด้านวิชาการและเชื่อมโยงถ่ายทอดวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาแพทยศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยให้โอกาสแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์มากขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ชุมชนระดับรากหญ้าให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์ที่มุ่งเน้นหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนเป็นฐาน (Community – Based Approach) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาชุมชน และรู้จักการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม
2) การจัดการเรียนการสอนให้เกิด “การเรียนจริง– รู้งาน” (Active and work intergrated learning ) โดยลักษณะผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และ
3) การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก จะจัดร่วมกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ และศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข
และชุมชน เพื่อให้รู้ปัญหาและแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน
สาธารณสุุขของประเทศ
2. เพื่อให้สามารถพัฒนานักศึกษาสร้างบัณฑิตผู้เรืองปัญญาและคุณธรรม สามารถทํางานร่วมกับชุมชนและสังคมได้
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
5. เพื่อให้หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยตามกรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคล
องค์กรหรือชุมชนภายนอกและนักศึกษา
6. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้บัณฑิตคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัยหาได้ สามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7. เพื่อให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถให้การปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning
8. เพื่อให้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน
และชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. เพื่อให้คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกระบวนการ การเรียนรู้ สามารถสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคนิค และนวัตกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning
11. เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เข็มแข็ง สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนให้มีคุณภาพ
และสร้างผลงานได้เพิ่มขึ้น
12. เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
มากขึ้น
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

คน

50/ (48)

50/ (48)

50

48

48

48

- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

50/ (48)

50/ (48)

50

48

48

48

คน

48/ (48)

48/ (48)

48

48

48

60

- ระดับปริญญาตรี

คน

48/ (48)

48/ (48)

48

48

48

60

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

288/ (288)

290/ (289)

290

290

290

300

- ระดับปริญญาตรี

คน

288/ (288)

290/ (289)

290

290

290

300

- จํานวนโครงการวิจัยใหม่

โครงการ

3/ (5)

3/ (N/A)

3

4

4

4

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ

โครงการ

10/ (13)

7/ (N/A)

9

10

10

10

- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

8/ (7)

6/ (N/A)

5

8

8

8

FTES :

8 : 1/

8 : 1/

8:1

8:1

8:1

8:1

อาจารย์

(6.05 : 1)

(6.02 : 1)

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

80 / (100)

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15 / (0.0)

≤15
/ (100)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน
ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

2.76 -

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ร้อยละ

85 / (100)

85 / (100)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทาํ งานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80 / (100)

80 / (100)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (N/A)

4.00/ (4.46)

4.00

4.00

4.00

4.00

85/ (89.2)

85

85

85

85

4.00/ (4.52)

4.00

4.00

4.00

4.00

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

/ (N/A)

/ (N/A)

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ผลการเรียน)

/ (100)

มวล.4

3.00/ (100)

การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ค่าเฉลี่ย

/ (4.46)

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

4.00

ร้อยละ
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หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

65/ (95.83)

65/ (N/A)

65

65

65

65

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (95.99) >80/ (85.5)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
ตชว.ยุทธศาสตร์
(ของผู้ท่เี ข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (+0.58)

5/ (+1.34)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

395,208 : 1/

395,208 : 1/ 395,208 : 1 395,208 : 395,208 : 395,208 : 1

(205,584.3. : 1) (180,009.5. : 1)

สมศ. 5.7

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 1
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

- จํานวนกิจกรรมที่มีผลงาน

ร้อยละ

80

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ

มาก

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

- จํานวนกิจกรรมที่มีผลงานร้อยละ 80

ร้อยละ

80

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ 3

ระดับ

มาก

ระดับ

ดี

ค่าเฉลี่ย
คน

≥3.51
430

ระดับ

ดี

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

โครงการที่ 2

- ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม
- จําานวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
ปีการศึกษา 2560
- โครงการที่ 4
- ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม

แผน

แผน

แผน
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หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

คน

≥15

ร้อยละ

≥90

ร้อยละ

100

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

ระดับ

ดี

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

ร้อยละ

90

แห่ง

≥1

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร้อยละ

80

- จํานวนนักศึกษาที่มีการตกออกในแต่ละปีการศึกษา

ร้อยละ

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

10
≥3.50

ร้อยละ/

90

- จํานวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ตามแผนรับนักศึกษา
- โครงการที่ 5
- จํานวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่เข้าอบรมจากจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าอบรมทํารายงานสรุป
ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1 ปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรม PowerLab
- ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
- โครงการที่ 6
- ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม
- จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
- มีเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันอื่นๆ ในประเทศ
- โครงการที่ 7

- โครงการที่ 8
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าพบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา

ครั้ง/ชั้นปี
- จํานวนนักศึกษาที่มีการตกออกในแต่ละปีการศึกษา

ร้อยละ

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

10
≥3.50

ร้อยละ

80

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

มาก

≥1

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

คน

20

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- โครงการที่ 9
- นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาด้านอื่นๆ หรือ
สุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม
- โครงการที่ 10
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในภาพรวม
- จํานวนอาจารย์ที่นําเสนอบทความวิชาการหรือผลงานวิจัย
- โครงการที่ 11
- ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการจัดกิจกรรม
- โครงการที่ 12
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม

แผน

แผน

แผน
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หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- โครงการที่ 13
ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมระดับดี

ระดับ

≥95
ดี

ระดับ

ดี

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากการประมาณการ/ครั้ง

ร้อยละ

70

- ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

70

ครั้ง

≥2

โครงการ

≥2

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย

คน

≥5

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากจํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

80

- ความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ (กิจกรรมครู)

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- แบบทดสอบครูหลังให้ความรู้ผ่านเกณฑ์จากคะแนนเต็ม

ร้อยละ

70

- ความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ (กิจกรรมนักเรียน)

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- แบบทดสอบนักเรียนหลังให้ความรู้ผ่านเกณฑ์จากคะแนน

ร้อยละ

60

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

- ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบจากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร้อยละ

≥80

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจเ

ค่าเฉลี่ย

≥3.50

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 14

- โครงการที่ 15
- ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม

- โครงการที่ 16
- จํานวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาล
ใกล้เคียง
- จํานวนงานวิจัยที่นักวิจัยจากทั้งทางสํานักวิชาแพทยศาสตร์
และนักวิจัยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นจํานวน
- โครงการที่ 17

- โครงการที่ 18

- โครงการที่ 19

มากกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครูที่เข้าร่วมทั้งหมด

เต็มร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
- โครงการที่ 20

- โครงการที่ 21

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. - พ.ย.59
มี.ค.60

เม.ย.60

10,000

มิ.ย.60
ก.ค. - ก.ย.60
ก.ค. - ก.ย.60
ก.ค. - ก.ย.60

- จัดค่ายเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์

- จัดบายศรีสู่ขวัญ

- จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การซักประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกาย

อ.นพ.กฤตนุ ฝูงทองเจริญ)

60,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.พญ.นิตาทิพย์ เอกเกษม และ

20,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์)

30,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อาจารย์ประสิทธิ์ นาเอก)

20,000

ม.ค.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์

100,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะ

658,200

1,353,240

1,353,240

- พัฒนานิเทศและศึกษาดูงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ม.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

39,200

25 กิจกรรมย่อย

30 กิจกรรมย่อย

3 กิจกรรมหลัก/ ต.ค.58

4 คน

ต.ค.58

ต.ค.60

- อบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)

- แข่งขันกีฬานิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ์)

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 คน

200 เล่ม

- จัดทําจุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

-

- จัดทําบอร์ดปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี

ก.ย.60

ก.ค.- ก.ย.60

100,000

ก.ค.- ก.ย.60

100,000 คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ และคุณสวีรยา แสงศรี

-

- จ่ายค่าบํารุงกลุ่มสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
200 เล่ม

-

- จ่ายเงินสมทบโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

100,000

ก.ค.- ก.ย.60

- จัดทํารายงานประจําปี

-

- จ่ายค่าบํารุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

150,000

30,000

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

34,335,050

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจประเมินจากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

-

- บริหารจัดการกลาง

44,959,090
34,675,050

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
ก.ย.60

44,959,090

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา
ต.ค.59

47,189,590

งบประมาณ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

47,947,290

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาแพทยศาสตร์

กิจกรรม

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน (ปรับเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว)
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.- พ.ย.59

- เตรียมความพร้อมการเรียนแบบ PBL และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของ

1 กิจกรรมย่อย

- เข้าร่วมแข่งขัน International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition

- เข้าร่วมการแข่งขัน Inter-Medical Physiology Quiz

- เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

- จัดกิจกรรมออกกําลังกายร่างกายแข็งแรง

- จัดกิจกรรมวันมหิดล

- จัดกิจกรรม Knoweledge Sharing ฯ (เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประชุม/สัมมนา)

- เตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

- เตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ชั้นคลินิก

ต.ค.59

มี.ค.60

ม.ค..- มี.ค.60

- สัมมนาและทํากิจกรรมร่วมโดยองค์กร IFASA ((โครงการใหม่)

ก.ค.60

ก.ค. - ก.ย.60

ก.ค. - ส.ค.60

ก.ค. - ส.ค.60

ก.ค.- ส.ค.60

, ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
10,000

- ประชุมประจําปีสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียประเทศไทย AMSATH Conference (โครงการใหม่)

15,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ, อ.ดร.อยู่เย็น นาคฉุย,

40,000 อาจารย์สาขาจุลชีววิทยา

80,000 อ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต และอาจารย์สาขาสรีรวิทยา

ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สรีรวิทยา/จุลชีววิทยา)

130,000 สํานักวิชาแพทยศาสตร์ หมุนเวียน 4 ฝ่าย (ของบจากส่วน
กิจการนักศึกษา)
60,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (ของบจากส่วนกิจการนักศึกษา)

5,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อาจารย์ประสิทธิ์ นาเอก)

6,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.อยู่เย็น นาคฉุย และนางสาวจารึก
พรหมคลี่)

25,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์)

80,000

- ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

10,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

- อบรมความรู้เรื่องดนตรีไทย (โครงการใหม่)

เม.ย. - มิ.ย.60

3,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

- ประกวดร้องเพลง Medical Singing Contest (โครงการใหม่)

- เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์และคณะกรรมการประจําปีการศึกษา 2560

รัตนสุวรรณ, อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์, อาจารย์ นายแพทย์
สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา, อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะ
ิ จ์ การนักศึกษาฯ
5,000 ฝ่าิ ยกิ

3,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
15,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการสํานักวิชาฯ
20,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย

12,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์)

- สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 (โครงการใหม่)

ก.ค.- ก.ย.60
ส.ค.- กย. 59

- อบรมการเขียนโครงการขั้นตอนการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ ประจําปี 2560
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแพทย์
- ต้อนรับคณะกรรมการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแพทย์ (โครงการใหม่)

ผู้รับผิดชอบ

30,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ( อ.นพ.กฤตนุ ฝูงทองเจริญ)

งบประมาณ

รัตนสุวรรณ, อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์, อาจารย์ นายแพทย์
สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา, อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะ
30,000 ฝ่ายกิจ์ การนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย

ก.ค.- ก.ย.60

- จัดกิจกรรม First year star

4 กิจกรรมย่อย

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ก.ค.- ก.ย.60

หน่วยนับ

- มอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เม.ย.60

3 ครั้ง
2 ครั้ง

- ประชุมการเรียนการสอนชั้นคลินิกร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มแพทยสภา สพท. กสพท. และเครือข่าย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

**มีความจําเป็ฯต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
3 ครั้ง

ก.ย.60

- เพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยง

ต.ค.59

คณบดีฯ และนางสาวพรผกา หมวกแก้ว

ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

15 กิจกรรม

ก.ค.60

726,600 ฝ่ายวิชาการ และนายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์

- เข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา (อาจารย์ใหม่ตั้งแต่ปีแรก, อาจารย์เก่าทุกๆ 3 ปี)

กิจกรรมหลัก พัฒนาแพทยศาสตรศึกษา

- รายวิชาปรีคลินิก ชั้นปีที่ 4

- รายวิชาปรีคลินิก ชั้นปีที่ 3

- รายวิชาปรีคลินิก ชั้นปีที่ 2

- รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 และ 2 และ 3

- รายวิชาเวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์

- รายวิชาแพทย์กับสังคม

- เสริมทักษะการสอนในชั้นปรีคลินิกโดยอาจารย์พิเศษ

26 รายวิชา

15,000
(อ.นพ.ธระพนธ
15 000 ฝายวชาการ
ฝ่ ิ
(
ี ั ์ สงนุ้ย)

- รายวชา
PCS 224 (วงจรววฒนแหงชวต)
(
ิ ั ์ ่ ี ิ ) จดกจกรรมฝกทกษะนอกสถานท
ั ิ
ฝึ ั
ี่
ิ PCS-224

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี

10,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.สุจติ รา สมุหเสนีโต)

- รายวิชา MSS-101 กิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารสําหรับนักศึกษาแพทย์

204,000

นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล)

300,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ และ

504,000

นางสาวดวงสมร วงศ์ลิ่ม)

นางสาวเสาวลี บุญเมือง นางสาวสุวีรยา แสงศรี และ

นางสาวจารึก พรหมคลี่, นางสาวพรผกา หมวกแก้ว,

ผู้รับผิดชอบ

155,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร)

ก.ย.60

ก.ย.60

งบประมาณ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ "Thinking Skill"

ต.ค.59

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

24,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร)

3 กิจกรรม

6 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา MSS-102 กิจกรรมนอกสถานที่

- รายวิชาชั้นปีที่ 2

- นักศึกษาปีที่ 3 จํานวน 48 คน ออกชุมชน

- นักศึกษาปีที่ 2 จํานวน 48 คน ออกชุมชน

- นักศึกษาปีที่ 1 จํานวน 48 คน ออกชุมชน

- รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1, 2 และ 3

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

นักเรียนแพทย์ใหม่ เรื่อง "Learning how to learn"

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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3 ครั้ง
1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- โครงการสัมมนา WFME (โครงการใหม่)

กิจกรรมหลัก เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อกิจการสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (6,000*144)

กิจกรรมหลัก จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อกิจการสํานักวิชาแพทยศาสตร์

- จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์

- จ่ายค่าวัคซีนสําหรับนักศึกษาชั้นคลินิก

- นิเทศนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก

- จ่ายเงินสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษา (42,000/ คน/ ปีการศึกษา)

144 คน

144 คน

3 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

- ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- พัฒนาเครือข่ายคลินิกสหสถาบัน (CRC)
- ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมหลัก จ่ายเงินสมทบ

5 ครั้ง
1 ครั้ง

10 ครั้ง

หน่วยนับ

- เข้าร่วมประชุมโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
- สัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สํานักวิชาแพทยศาสตร์

- กิจกรรม Open House เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์

- กิจกรรม Medexpo เครือข่ายโรงเรียนแพทย์

- จัดกิจกรรมแรกพบ เครือข่ายโรงเรียนแพทย์

- เดินทางไปประชุมร่วมกับแพทยสภา สกอ. กสพท. กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ใหม่

โรงเรียนแพทย์ (โครงการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากร)

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

มี.ค.60

ม.ค. - มี.ค.60

ม.ค.- มี.ค.60

เม.ย.60

มิ.ย.- ก.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.- ส.ค.60

ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
อ.พญ.ณัฐสร นิยะมานนท์ และนายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์)
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ฝ่ายวิจัยและบริการฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

864,000

864,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน คุณจารึก พรหมคลี่

30,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต,
อ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์, อ.นพ.กฤตนุ ฝูงทองเจริญ,
อ.พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร, นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล
และนางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี)

และนางสาวพรผกา หมวกแก้ว)

80,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์

20,000 ฝ่ายวิชาการ (คณบดี และและนางสาวพรผกา หมวกแก้ว)

130,000

130,000

6,048,000

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแพทยศสตรศึกษาฯ (คณบดี/ รองคณบดี)

6,048,000 คุณจารึก พรหมคลี่

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

- จัดสอบวิชาเฉพาะ
- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ 2
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ (ขั้นตอนที่ 1)
- ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต (ขั้นตอนที่ 2)

- ดําเนินการประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 10
- ประกาศรับสมัครนักเรียน
- ออกข้อสอบ ทําข้อสอบวิชาพื้นฐาน
- จัดสอบวิชาพื้นฐาน
- ตรวจข้อสอบและทําคะแนนวิชาพื้นฐาน

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมหลัก ดําเนินการรับนักศึกษา
ต.ค.59

ก.ย.60

800,000
800,000 คณบดี คณะกรรมการฯ และนางสาวดวงสมร วงศ์ลิ่ม

1,001,700

- ฝายวชาการ
ล)
ฝ่ายวิชาการ (รศ.นพ.วรวฒน
(รศ นพ วีรวัฒน์ มหทธนตระกู
มหัทธนตระกล)

450,000 คณบดีฯ และนางสาวพรผกา หมวกแก้ว

- ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ก.ย.60
ก ย 60

ก.ย.60

350,000

ต.ค.59
ต ค 59

ต.ค.59

กจกรรมหลก
กิจกรรมหลัก เปดโลกทศนกาวไกลสู
เปิดโลกทัศน์ก้าวไกลส่สากล
- เตรียมความพร้อมการเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน

- พัฒนาความพร้อมสําหรับการสอบความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กิจกรรมหลัก พัฒนาความพร้อมสําหรับการสอบความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

200,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย)

- WFME

- ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ
400,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย)

ก.ย.60

- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต.ค.59

ของบประมาณผ่านส่วนส่งเสริมวิชาการ
70,000 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝ่ายวิชาการ

ก.ย.60

- งบประมาณต่อเนื่องจากส่วนส่งเสริมวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณ

- ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

50,000 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝ่ายวิชาการ

หน่วยนับ

- ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

17 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
- โครงการที่ 1 เสริมสร้างความเก่งด้านศิลปศาสตร์

มี.ี ค.60

เม.ย.60

มิ.ย.60

- โครงการที่ 4 แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ

- โครงการที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา (PowerLab)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

มิ.ย.60

พ.ย. - ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

- โครงการที่ 3 แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- โครงการที่ 2 จัดกิจกรรม Art in SMD (School of Medicine)

17 โครงการ

สายปฏิบัติการฯ 10 ชม.,

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

- สัมั มนาเชิงิ ปปฏิิบัติการการจััดทํําแผนปฏิ
ป ิบัติการและทบทวนผลการดํําเนิินงาน
- ศึกษาดูงาน/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ อื่นๆ (พัฒนารายบุคคล)
- โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง Toho University หรือมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ (โครงการใหม่)
- โครงการสถานที่ทํางานปลอดภัยและน่าทํางาน (โครงการใหม่)

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.- ก.ย.60

ก.ย.60
ก.ค.- ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

คณบดีฯี เลขานุการฝ่ฝ่ายบริหิ ารฯ และคุณจารึึก พรหมคลีี่

10,400 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ)

30,000 สาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์

สโมสรนักศึกษา)

(อ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ, ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์,

50,000 ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

16,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์)

694,800
15,100 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์)

694,800

534,000

534,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

101,700

ผู้รับผิดชอบ

534,000

ก.ย.60

201,700
100,000

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ต.ค.59

สายวิชาการ 15 ชม.,

หน่วยนับ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต
- ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต (ขั้นตอนที่ 2)
- ประกาศผลการคัดเลือก
- ยืนยันสิทธิ์
- กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและทําสัญญา

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

มิ.ย.60

- โครงการที่ 15 จัดกิจกรรม Knowledge Management Club

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

- ขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และแหล่งทุนอื่นๆ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

3 โครงการ

3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

ต.ค.59

มิ.ย.60

- โครงการที่ 14 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

- โครงการที่ 16 สํานักวิชาพบโรงพยาบาลร่วมสร้างเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์

เม.ย.- มิ.ย.60

- โครงการที่ 13 สัมมนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

- โครงการที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง การวัดและประเมินผล

แพทยศาสตรบัณฑิต

- โครงการที่ 11 สัมมนาการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทํา มคอ. และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.- ก.ย.60

102,000

งปม.จาก สวพ.

102,000

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

10,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์,
ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์, นางสาวดวงสมร วงศ์ลิ่ม และ
นางสาวจารึก พรหมคลี่)
20,000

พันธ์สวัสดิ์)
34,300 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.ดร.อยู่เย็น นาคฉุย
และนางสาวจารึก พรหมคลี่)
140,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ
ช่วย
และ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์)

อ.ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย และ อ.ดร.ชูชาติ

50,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย,

15,000 ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ)

200,000 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาฯ (อ.นพ.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา)

- โครงการที่ 10 ประชุมวิชาการประจําปี 2560

ก.ค.- ก.ย.60

20,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อ.นพ.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา)

และนางสาวดวงสมร วงศ์ลิ่ม)

20,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ, ฝ่ายวิชาการ, คณบดี

และนางสาวดวงสมร วงศ์ลิ่ม)

- โครงการที่ 9 ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและสุขภาพจิต

- โครงการที่ 8 จัดกิจกรรมคณบดี/อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

14,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (อ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

ม.ค.60

งบประมาณ

- โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์

3 ครั้ง/ปี

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

50,000 สาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์

หน่วยนับ

- โครงการที่ 6 อบรมเสริมสร้างทักษะในการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม
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6 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริการวิชาการด้านสุขภาพและสวัสดิการชุมชน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 โครงการ

กิจกรรมหลัก โครงการสร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

3 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
- โครงการที่ 19 บริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการที่ 20 บริการวิชาการด้านสุขภาพสู่ชุมชน

- โครงการสร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1 โครงการ

1 ครั้ง/ปี

- บริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

1 ครั้ง/ปี

- บริการวิชาการในวันวิทยาศาสตร์

- ดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนตามรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ม.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.59

(อ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต)

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต)

ฝ่ายวิชาการ (อ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ)

40,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย)
39,650 ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ (อ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์)

119,300
119,300
119,300

536,400 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ)

536,400

536,400

อุทยานการศึกษาฯ

อุทยานการศึกษาฯ

ภาคสนามฯ

งปม.จากกิจกรรม

อ.นพ.ณัฐสร นิยะมานนท์ และสโมสรนักศึกษาแพทย์

อ.พญ.นิตาทิพย์ เอกเกษม, อ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ,

ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ (อ.นพ.กฤตนุ ฝูงทองเจริญ

งบ กนศ.

536,400

655,700

72,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต)

- บริการวิชาการ/ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในวันมหิดล

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

30,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์)

102,000

มหัทธนตระกูล และบุคลากรในสํานักวิชาฯ)

เม.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

(ไม่นับจํานวนกิจกรรม)

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

งบประมาณ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.นพ.วีรวัฒน์

6 โครงการย่อย

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พื้นที่ (หากเกิดอุทกภัย ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง)

9 กิจกรรมย่อย

9 โครงการ

2 โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- โครงการที่ 18 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ

- โครงการที่ 17 Journal Club

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งปม. จากอาศรมฯ

งปม. จาก กนศ.

งปม. จากอาศรมฯ

งปม. จาก กนศ.

เม.ย.- พ.ค.60

ก.ย.60

39,650

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

งปม.ภาคสนาม

5 โครงการ

หน่วยนับ

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

- จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

- จัดกิจกรรมวันมหิดลและการให้บริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมวางพวงมาลา)

- พานักศึกษาแพทย์ไปเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (ม.สงขลานครินทร์)

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

- โครงการที่ 21 ประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กชั้นประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.พิชชานีย จริยพงศ์,
นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี และนายภรัณยู คงทอง)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
47,947,290 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาในสํานักวิชาแพทยศาสตร์ครบตามเกณฑ์ที่วางไว้
2. ได้นักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้
3. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดดําเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 โดยมุ่งหวังที่จะผลิตเภสัชกรที่มี
ความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีเภสัชศาสตร์และทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ และมีความใฝ่รู้ตลอดชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม เป็นที่พึงของสังคมและชุมชนในระดับรากหญ้าได้ สํานักวิชาเภสัชกรรมศาสตร์จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เช่น การจัดหาผู้ช่วยสอน การจัดหาอาจารย์พิเศษ การจัดกิจกรรมภาคสนาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะ
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้ การสนับสนุนให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยดูแลนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและให้คําปรึกษา
ด้านอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ
2. วัตถุประสงค์
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเป็นไปตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง
4. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการศึกษาและการบริการวิชาการ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)
แผน
แผน
แผน
แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

70/ (63)
70/ (63)
70/ (59)
60/ (59)
10/ ( - )
303/ (304)
300/ (303)
(1)
1/ (N/A)
3/ (N/A)
2/ (N/A)

70/ (33)
70/ (33)
70/ (62)
60/ (58)
10/ (4)
320/ (329)
310/ (324)
10/ (5)
1/ (2)
5/ (6)
2/ (7)

60
60
100
90
10
380
370
10
1
6
3

70
70
120
110
10
410
390
20
2
6
3

70
70
140
130
10
440
410
30
2
6
3

70
70
170
160
10
470
440
30
2
6
3

FTES :
อาจารย์
ร้อยละ

8 : 1/
(7.10 : 1)
80/ (98.3)

8 : 1/
(8.05 : 1)
80 - 84/
(96.67)

8:1

8:1

8:1

8:1

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

145

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

ข้อมูลพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2558
แผน/ (ผล)
≤15/ (0.0)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (100)

2.76 - 3.00
/ (N/A)
85/ (100)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (100)

100/ (100)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,
สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.07) 4.00/ (4.43)
85/ (88.6)

85

85

85

85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.25) 4.00/ (4.21)

4.00

4.00

4.00

4.00

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

95

95

95

95

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

65/ (88.73)

90/ (N/A)

90

90

90

90

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (93.1)

>80/ (84.9)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (+14.8)

5/ (-0.54)

5

5

5

5

บาท : คน

127,152 : 1/

127,152 : 1 127,152 : 1 127,152 : 1 127,152 : 1 127,152 : 1

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน
ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)
แผน
แผน
แผน
แผน
≤15/ (N/A)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

(114,244.1 : 1)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

โครงการที่ 1
- จํานวนโรงเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งโครงการ
โรงเรียน
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย
- ระดับความเข้าใจต่อหลักสูตรของสํานักวิชาเภสัชศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
- จํานวนผู้เข้าชมวิดิทัศน์ตลอดระยะเวลา 1 ปี
ครั้งต่อคลิป
ร้อยละ
- ร้อยละของผู้ทสี่ มัครเข้าศึกษาต่อในสํานักวิชาเภสัชศาสตร์
ที่เคยชมวีดิทัศน์ในโครงการนี้ (เมื่อสํารวจรวมกันในระบบ
การรับนักศึกษาทุกระบบ)
โครงการที่ 2
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลีย่
- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
- จํานวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
คน
ทางเภสัชกรรมระดับประเทศ
โครงการที่ 3
- คะนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย
- ผลการประเมินการเรียนรู้ชุมชน
ค่าเฉลี่ย
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
โครงการ/
สํานักวิชาและชุมชน
กิจกรรม
โครงการที่ 4
- นักศึกษาที่สอบผ่าน เตรียความพร้อมเสมือนจริงภาคความรู้
ร้อยละ
(รายชื่อนักศึกษาสอบผ่านแต่ละรอบ)
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน เตรียมความพร้อมเสมือนจริง
ร้อยละ
ภาคปฏิบัติในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพ
ร้อยละ
ผ่านครั้งแรกในรอบ 1 ปี ต่อจํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจของนักศึกษา
ค่าเฉลีย่
โครงการที่ 5
- หนังสือ การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท (การตรวจลักษณะ
หนังสือ
เนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ฉ
โครงการที่ 6
- จํานวนรายวิชาในลํานักวิชาเภสัชศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ
แบบ Active Learning
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอ ค่าเฉลีย่
แบบ Active Learning (เก็บข้อมูลทุกภาค)
- คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้
ร้อยละ
ชุมชนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)
แผน
แผน
แผน
แผน
≥5
≥3.51
≥3.51
≥300
50

3.51/ (3.82)
80/ (160.0)

≥3.51
≥60
2

4.00/ (4.12)

≥3.51
4.00
1

60/ (57.14)

60

80/ (2.94)

60

65/ (94.28)

95

4.00 (4.55)

4.00
1

100/ (100)

100

4.00/ (4.39)

4.00
80
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โครงการที่ 7
- จํานวนผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนสื่อการสอน (เช่น เอกสารคําสอน เอกสารประกอบ
การสอน คู่มือปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนา) ในทุกกลุ่มสาขาวิชา
- ผลประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของนักศึกษา
โครงการที่ 8
- จํานวนคร้งของนักศึกษาผู้ใช้บริการห้องเสริมทักษะ (เก็บตัวชี้วัด
ทุกภาคการศึกษา)
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- ห้องเสริมทักษะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา
โครงการที่ 9
- จํานวนคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
- จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอสนับสนุนงบประมาณ
- จํานวนผู้เข้าสู่กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการ
- คณาจารย์มีการทําผลงานทางวิชาการรูปแบบต่างๆ และ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง)
โครงการที่ 10
- จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้เข้าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือประกวดผลงาน
- จํานวนผลงานที่นักศึกษามีส่วนร่วมได้รับรางวัลจากการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือประกวดผลงานจากหน่วยงาน
ภายนอกสํานักวิชา
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- จํานวนนักศกึษาที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการนําเสนอ
ผลงาน
โครงการที่ 10
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
โครงการที่ 12
- มีข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับงานปฐมภูมิเพื่อยื่นขอทุน
- มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่สามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายวิจัยได้
โครงการที่ 13
- บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเกี่ยวกับการวิจัยในสํานักวิชา
เภสัชศาสตร์
โครงการที่ 14
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หรือการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ด้านยาและเครื่องสําอาง

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)
แผน
แผน
แผน
แผน

ร้อยละ
เรื่อง

80
6

ค่าเฉลี่ย

3.5

ร้อยละ

80

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.00
4.00

ร้อยละ
เรื่อง
คน
ผลงาน

(10)
1/ (2)
1/ (2)
1/ (20)

10
2
2
24

ผลงาน

1/ (4)

3

รางวัล

1/ (2)

1

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

100/ (100)

3.5
100

เรื่อง

(1)

3

1
1

โครงการ
แห่ง
คน

(2)

2

แห่ง

1/ (2)

1
1

148

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการที่ 15
- นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
สํานักวิชากับชุมชน
- จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ทํางานร่วมกับสหสาขา
โครงการที่ 16
- จํานวนกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
- ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการที่ 17
- จํานวนการประชุมทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์
- ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)
แผน
แผน
แผน
แผน

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
กิจกรรม

100/ (100)
4/ (4.3)
1/ (5)

80
4.00
1

กิจกรรม

1/ (1)

1

กิจกรรม

1/ (2)

3
4

ค่าเฉลี่ย
เรื่อง
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

1/ (1)
80/ (100)

3
4.00
80

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์สภาวิชาชีพเภสัชกรรม (โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน

สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม)

อ.พรพักตร์
อ.พรพักตร์
อ.ศรีรัตน์

- จัดทําคู่มือนักศึกษาเภสัชศาสตร์

- ไหว้ครูสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

อ.พรพักตร์

- ทําจดหมายติดต่อผู้ปกครอง

- ไหว้ครูหมอยา

อ.พรพักตร์

- สํานักวิชาพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
พึงพอใจ >4.00

อ.พรพักตร์

45,000

281,500

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ก.ย.60

657,720 คุณพรพิมล

อ.พรพักตร์

8 กิจกรรมย่อย

39 กิจกรรมย่อย

10 กิจกรรมหลัก ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

200,000 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

50,000

150,000

18,809,050

- ค่ายหมอยาน้อยครั้งที่ 11

- ปฐมนิเทศ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พฤติกรรมสุขภาพ, เภสัชชุมชน 1 - 2 และเภสัชบําบัด 1 - 3

เคมีของยา, เภสัชวิเคราะห์ 1-2, เภสัชเวท, สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน, เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 - 5,

ใ
โ โ ชี ีวภาพด้า้ นยา,ความรู้พืน้ ฐานด้า้ นยา,
เพือื่ ช่ว่ ยสอนในรายวิ
ชิ าวิทิ ยาศาสตร์ท์ างการแพทย์ข์ องมนุษย์์ 1 - 7, เทคโนโลยี

3 คน

-

- จ่ายค่าสมัครศูนย์ประสานงานเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

ก.ย.60

22,316,770
19,059,050

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
ต.ค.59

22,316,770

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

23,876,870

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
24,105,170

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

14,500

- ให้ข้อมูลการเลือกสาขาวิชาชีพและการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- จัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง

- จัดกิจกรรมรับเสื้อกาวน์วิชาชีพ

- มัชฌิมนิเทศ

- ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.เข้าร่วม >50

(ชั้นปีที่ 4)

นศ.เข้าร่วม >80

3 กิจกรรมย่อย

(ต่อกิจกรรม)

(ต่อระบบอาจารย์ฯ)

- จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

- ทดสอบความเครียดของนักศึกษา

พึงพอใจ >4.00

- ส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง

- จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (electronic file)

25,000 กิจการนักศึกษา

ใช้งบส่วนส่งเสริม

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- สืบสานประเพณี ชื่นฉ่ําชีวี รดน้ําขอพร
5,000

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- กีฬาหมอยาฮาเฮ
5 กิจกรรมย่อย

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- กีฬา 4 สํานักวิชาฯวิทย์สุขภาพ

- สร้างความเข้มแข็งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- ประกวดดาวเดือนเภสัช ร

- ศักดิ์ศรีเภสัช

- ทําจุลสารสโมสร

- บําเพ็ญประโยชน์

7 กิจกรรมย่อย

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- ค่ายเภสัชสร้างเสริมสุขภาพกับ สนภท.

- สร้าง SMART FAMILY ตามอัตลักษณ์

อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

- ร่วมประชุมสามัญปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

อ.พรพักตร์
อ.พรพักตร์/ งบส่วนกิจการนักศึกษา

อย่างน้อย 1 คน

ผู้รับผิดชอบ

- สอนน้องร้องเพลงประจําวิชาชีพเภสัชกรรมและเพลงมหาวิทยาลัย

- ให้ความรู้ทักษะประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา

ของ สนภท.

- สัมมนาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

อ.พรพักตร์

อ.พรพักตร์

นศ.เป็น ก.ก.

92,500

งบประมาณ

- กิจกรรมแรกพบ สนภท.(สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย)

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

อ.พรพักตร์

7 กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

- กีฬาเภสัชสัมพันธ์

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายทางวิชาชีพ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

พ.ค.60

ก.ย.60

1 ครั้ง

- สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3 (โรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสักรรมชุมชน)

- จัดทําคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับแก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

- นิเทศแหล่งฝึก

- ฝึกปฏิบัติ (ตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก/ ศึกษาดูงานร้านยา/ จัดหาวัสดุในการพัฒนาแหล่งฝึก)

- เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึก

4 ครั้ง

- ร่วมประสานงานกับ ศ.ศ.ภ.ท

ส.ค.60

518,000 ดร.อภิชาต

6 กิจกรรมย่อย

1,606,400

- จัดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาแหล่งฝึก ตามมติศูนย์ประสานงานการศึกษาทางการศึกษา
เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (โรงพยาบาลและร้านยา)

ก.ย.60

22,000

59,000 กรรมการฝึกงาน

4 กิจกรรมหลัก ต.ค.59

1 กิจกรรม

อ.ศิราณี+ศิษย์เก่า

- จัดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาแหล่งฝึกก่อนภาคบังคับ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

- พัฒนาขีดความสามารถในการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- จัดทําจดหมายข่าวความรู้ทางเภสัชศาสตร์/เวปไซต์ ติดต่อกับศิษย์เก่า

- ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า

- ชมรมศิษย์เก่าสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

50,000 ผศ.ดร.ศรีรัตน์

- olive camp 3rd

20,000 ดร.ธิพาพรรณ

อ.พรพักตร์

45,000 กิจการนักศึกษา

งบประมาณ

10,000 ดร.ธิพาพรรณ
2 กิจกรรมย่อย

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- สํานักวิชาพบนักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

- สํานักวิชาพบนักศึกษา ภาค 2 - 3 ปีการศึกษา 2559

- จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต
พึงพอใจ >3.50

พึงพอใจ >4.00

- Job Fair

- สํานักวิชาพบผู้ปกครองในวันพระราชทานปริญญาบัตร

นศ.เข้าร่วม >80

6 กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

- ปัจฉิมนิเทศ

- มุทิตาจิต

- พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ (Pharmacist professional look)

- ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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10 แห่ง

5 กิจกรรมย่อย

1 ครั้ง

10 แหล่งฝึก

9 กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

ร้อยละ 75

แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

6 รายวิชา

- ภาคการศึกษาที่ 3/2560

-จัดหาอาจารย์พิเศษ รายวิชา PMS 601, PMS 602,…

2 รายวิชา

25 รายวิชา

- ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

3 รายวิชา

34 รายวิชา

- ภาคการศึกษาที่ 1/2560

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี

- ทําข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)

(Practitioner teacher) และพัฒนาการเป็นอาจารย์ประจําแหล่งฝึก (teacher practioner)

- จัดให้อาจารย์สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะสาขาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึก 4 กิจกรรมย่อย

อย่างต่อเนื่อง

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ

- เชิญแหล่งฝึกร้านยาและโรงพยาบาลเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการจากคณาจารย์พิเศษในหัวข้อที่สนใจ MOU ที่ดําเนินการ

- จัดประชุมวิชาการแก่แหล่งฝึก

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะสาขา

- นําเสนอผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษา

- เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6

- จัดทําคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับแก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

- นิเทศแหล่งฝึก

- สนับสนุนเพื่อการพัฒนาแหล่งฝึกด้านวิชาการ (สนับสนุนสิ่งพิมพ์และวัสดุต่างๆ/ การประชุมวิชาการฯ)

- ฝึกปฏิบัติ(ตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก/ จัดหาวัสดุในการพัฒนาแหล่งฝึก)

- สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 (บริบาลเภสัชกรรม)

- เข้าชี้แจงรายละเอียดกับแหล่งฝึก

- สํารวจแหล่งฝึก/ประชุมแผนการฝึกปฏิบัติงาน/ การพัฒนาคู่มือฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 5

- ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

20,000 คุณพรพิมล

20,000

170,000

250,000

250,100

670,100 ผศ.ดร.ชุติมา

อ.อังคณา + ดร.สมชาย

ผู้ที่คณบดีมอบหมาย

50,000 อนุกรรมการฝึกงาน/ งานบุคคล

979,400 อ.อังคณา (ต้องของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม)

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

5 รายการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ก.ย.60

รอมอบหมาย

- รายงานประจําปีสํานักวิชา

- ประชุมคณะกรรมการฯ (ของโรงงานยาและ BABE)

- จัดทํา SOP, WI และ Form (ของโรงงานยาและ BABE)

- จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุที่จําเป็นในการทํางาน

- จัดซื้อสารเคมีสําหรับการศึกษา Pharmaceutical Equivalance

- ต่อ License

กิจกรรมหลัก โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชีวสมมูลและประเมินชีวสมมูลของยา
(Bioequivalence Excellence Center : BE/BE Center)

- บริการพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน

4 ครั้ง

1 ครั้ง

ต.ค.59

1 ครั้ง

ก.ย.60

0 ผศ.ดร.ชุติมา

อ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล

ดร.อรรถวดี

- ประชาสัมพันธ์และประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิจกรรมหลัก โครงการจัดสร้างสวนสมุนไพรแบบครบวงจร
- จัดทําฐานข้อมูลสมุนไพร

ผศ.ดร.ชุติมา

- ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- จัดทําเรื่องเล่าและค่านิยมองค์กร

กรรมการสํานัก/หน่วยวิจัย

300,000 ผศ.ดร.ชุติมา

- จัดทําป้ายสํานักวิชาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร และพัฒนาเว็ปไซต์สํานักวิชา

รองรับการศึกษาดูงานของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 1

- สํารวจและประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่ต้องการรับเข้ามาศึกษาต่อในสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

- ดําเนินโครงการ

- วางแผน/ ประชุมคณะทํางานและตัวแทนจากแหล่งฝึกฯและศิษย์เก่า

- พัฒนาขีดความสามารถการรับนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

300,000
300,000 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมหลัก คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

20 โรงเรียน

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

501,700

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.ย.60

อ.อลิสา แผนและบุคลากร

- การจัดหาและพัฒนาระบบงานบุคลากร

710,400

อ.ศิราณี แผนและบุคลากร

- ฝึกอบรมทักษะทางเภสัชกรรมตามอัตลักษณ์

150,800
90,000
120,000

- โครงการที่ 3 ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 10

- โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- โครงการที่ 5 ผลิตตําราการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท(การตรวจลักษณะเนื้อเยื่อของผงยาสมุนไพร

ด้วยกล้องจุลทรรศน์)

10,000

- โครงการที่ 2 แข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม (Patient Counseling Event)

710,400
25,000

10 โครงการ ต.ค.59

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

- โครงการที่ 1 Pharmacy WU the series

10 โครงการ

ดร.ทัศนี

- สัมนาระบบงานการจัดการความเสี่ยง

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

ดร.ทัศนี

- สัมนาระบบงานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ

- โครงการพัฒนาระบบงานสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

แผนและบุคุ ลากร

- พัฒนาศักยภาพบุคุ ลากรรายบุคุ คล ตาม training need

- โครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดหาบุคลากร

สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

348,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/

ก.ย.60

348,000

201,700
100,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
0 ดร.น้ําฟ้า/ ดร.จิราพร

348,000

ก.ย.60

ก.ย.60

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

101,700

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

- ประชุมคณะกรรมการฯ (ของโรงงานยา)

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบริการเชิงพาณิชย์
- จัดทํา SOP, WI, และ Form (ของโรงงานยา)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

3 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการแก่ชุมชน

90000

- โครงการที่ 17 ประชุมทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ในโอกาสหนึ่งทศวรรษเภสัชวลัยลักษณ์

118,000 ทีมบริการวิชาการ
5,000

ก.ย.60

118,000

30,000 ทีมบริการวิชาการ

30,000

- โครงการที่ 16 บริการวิชาการเนื่องในสัปดาห์เภสัช

ต.ค.59

ก.ย.60

23,000 วันมหิดล รวมวันสําคัญอื่นๆ ด้วย และเภสัชเลิกบุหรี่

3 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ต.ค.59

118,000

118,000

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการที่ 15 ชุมชนสัมพันธ์กับการให้บริการแบบสหสาขา

3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

- พัฒนาระบบการให้บริการทางศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

6 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

55,000

110,300

- โครงการที่ 14 สร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตศึกษาและความร่วมมือด้านงานวิจัย

ก.ย.60

5,300

ต.ค.59

110,300

- โครงการที่ 13 รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจําปี สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

4 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ก.ย.60

30,000

4 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

ต.ค.59

- โครงการที่ 12 เภสัชกรเยี่ยมบ้านสู่งานวิจัย ระยะที่ 2

1 โครงการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

20,000
,

1 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ((Start to the star))

1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

108,600

- โครงการที่ 10 ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่สมรรถนะทางวิชาการ
110,300

50,000

- โครงการที่ 9 พัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

1 โครงการ

30,000

- โครงการที่ 8 พัฒนาห้องเสริมทักษะวิชาชีพเภสัชศาสตร์

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

66,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

60,000

หน่วยนับ

- โครงการที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอนตามบันไดทักษะเภสัชกรรมชุมชนเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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3 โครงการ
3 โครงการ

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

พื้นฐานหรือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

- เชิญวิทยากรมาบรรยายภายใต้แนวคิดเรื่องการดํารงอยู่ในแนวทางตามคําสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น

- พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์

- ทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจําปี

- สมโภชพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

3 โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช

ผู้รับผิดชอบ

156

157

5. งบประมาณรวม
24,105,170 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบําบัด และ
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยเชื่อว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพสาขาต่าง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างบุคลากรเพื่อดูแล สร้างเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชนและชุมชน การจัดการศึกษาทางด้านนี้
จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององค์รวม
อันประกอบด้วยมิติทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในข้างต้นแล้ว สํานักวิชาฯ มีภาระกิจในการดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการใน
ระดับสูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และร่วมพัฒนาสุขภาวะ
ของคนไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน
คน
คน
คน
คน
คน

275/ (273)
270/ (269)
5/ (4)
315/ (362)
285/ (354)
30/ (8)

284/ (185)
280/ (185)
4/ ( - )
310/ (353)
285/ (352)
25/ (1)

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี

คน
คน

1,215/ (1,137) 1,120/ (1,335)

117
115
2
235
220
15
705

135
130
5
245
220
25
810

145
140
5
245
220
25
910

155
150
5
245
220
25
1,010

780
30

880
30

980
30

5
5
1

5
5
1

5
5
1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

15/ (22)

20/ (23)

680
25

(14)
(14)
(6)

10/ (16)
11/ (12)
3/ (3)

5
4
1

1,200/ (1,115) 1,100/ (1,312)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยนับ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

FTES :
อาจารย์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

8 : 1/
(9.21 : 1)
80/ (124.21)

8 : 1/
(9.39 : 1)
80 - 84/

8:1

8:1

8:1

8:1

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
มวล.4

ร้อยละ

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (72.61)

85/ (92.1)

95

95

95

95

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (55.65) 100/ (89.6)

100

100

100

100

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป สกอ.2.1,
สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.25) 4.00/ (4.29)
85/ (85.8)

4.00
85

4.00
85

4.00
85

4.00
85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.24) 4.00/(4.30)

4.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ

86 - 95/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

(123.5)
≤15/ (5.72) ≤15/ (N/A)
2.76 -

2.76 -

3.00/ (N/A) 3.00/ (N/A)

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

86 - 95
/ (N/A)

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)

ร้อยละ

65/ (68.01)

90/ (N/A)

90

90

90

90

ร้อยละ

>90/ (N/A) >90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (94.58) >80/ (95.97)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ตชว.ยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (+3.92)

5/ (+9.4)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

119,905 : 1/ 119,905 : 1/ 119,905 : 1 119,905 : 119,905 : 1 119,905 : 1
(81,168.3 : 1) (84,809 : 1)

หมายเหตุ *ข้อมูลพืนฐานปี 2558 และ 2559 รวมอยู่กับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (เดิม)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- โครงการที่ 1
- มีนักเรียนจากโรงเรียนที่มีคุณภาพยืนยันสิทธ์เพื่อเข้าเรียน
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
- มีการจัดทําฐานข้อมูลเป็นหลักฐานอ้างอิง ในการวิเคราะห์ มีฐานข้อมูลฯ
แผนรับและพัฒนานักศึกษา
- ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา
ร้อยละ
- นักศึกษาสอบผ่านการเตรียมความพร้อมเสมือนจริง
ร้อยละ
- ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ร้อยละ
- มีรายวิชาที่เปิดสอนแบบ active learning และมีผลการปะ
ร้อยละ
- นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐาน
ร้อยละ
- โครงการที่ 2
- จํานวนกิจกรรมของนักศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความ
- จํานวนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร
- โครงการที่ 3

กิจกรรม
กิจกรรม

จํานวนคน/
- จํานวนอาจารย์เทคนิคการแพทย์ในแต่ละกลุ่มวิชาได้รับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
- ร้อยละของอาจารย์ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
ร้อยละ
คุณภาพการศึกษา
- คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
- ร้อยละของนักศึกษาได้รับคําปรึกษาด้านการเรียนจาก
ร้อยละ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการบริหารและพัฒนาฯ / อาจารย์เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
เพื่อวางแผน กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสาขาวิชาฯ
- จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
เรื่องต่อคน
- จํานวนหนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน และบทความ
- จํานวนการยื่นขอต่ําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
คน
- โครงการที่ 4

> 20
มี
<5
90
90
> 50
90
>=1
>=1
1
60
>=0.25
90
>=70
≥0.5
เพิ่มขึ้น
2

- ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด สามารถนําเสนอ/เผยแพร่/ผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการะรดับชาติ/นานาชาติได้
- ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นและมีโอกาส
สําเร็จการศึกษาตามแผน
- โครงการที่ 5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

60

- ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถนําเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 70)
- นักศึกษามีผลงานเผยแพร่ระดับ Proceeding ขึ้นไป

ร้อยละ

80

เรื่อง/คน

0.5

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์กับ
ในต่างประเทศสาขาวิชากายภาพบําบัด
- โครงการที่ 6

กิจกรรม

>=1

- ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ทั้งหมดสามารถนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย
ใที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติได้
- โครงการที่ 7

ร้อยละ

80

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับดีขึ้นไป (≥4.00)
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
บัณฑิตสัมพันธ์ ในระดับดีขึ้นไป (>=4.00)
- จํานวนกิจกรรมของนักศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ
- จํานวนโครงการเพื่อลดพลังงาน
- โครงการที่ 8

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

กิจกรรม

1

โครงการ

1

ร้อยละ

75

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

เครือข่าย

>=1

ร้อยละ

95

กิจกรรม

>=1

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

โครงการ

1

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรกในรอบ 1 ปีต่อจํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับดีขึ้นไป (≥4.00)
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
สนกท. ครั้งที่ 25 ระดับดีขึ้นไป (>=4)
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน ระดับดีขึ้นไป (>=4)
- จํานวนเครือข่ายหน่วยงานรัฐหรือเอกชนร่วมในการพัฒนา
งานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม
- นักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปีที่ 3 ได้รับการตรวจร่างกาย
ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
- โครงการที่ 9
- จํานวนกิจกรรมการจัดการความรู้ตามประเด็นที่สํานักวิชาฯ
กําหนด
- อาจารย์ใหม่สาขาวิชากายภาพบําบัดทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียน
การสอนทางกายภาพบําบัด
- อาจารย์สาขาวิชากายภาพบําบัดทุกคนในหลักสูตรได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกายภาพบําบัด
- จํานวนโครงการที่พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารย์

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

- ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรต่อการบริหารของ
สาขาวิชากายภาพบําบัด
- ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาขาวิชากายภาพบําบัด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ์เครื่องมือวัดความสุข
- โครงการที่ 10

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

คะแนนเฉลี่ย

>4

ร้อยละ

80

- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
องค์กร
ในโครงการ วิจัยและบริการวิชาการ (ในที่นี้เน้นเป็นจํานวน
โรงเรียนเป้าหมายที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมนําร่อง 2 โรงเรียน)
- โครงการที่ 11

2

- รายรับของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
- รายรับของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย
- จํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- จํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก
- โครงการที่ 17
- นักศึกษาสอบผ่านการความพร้อมเสมือนจริง
- ร้อยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
- โครงการที่ 18

บาท

>=100,00

บาท

>=20,000

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ
ร้อยละ

90
80

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการ
/สํานักวิชาออกสังคมระดับสากล
- จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสํานักวิชาโดยคิดรวมทุกหลักสูตร ครั้ง/ปี
- นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ร้อยละ
สอดคล้องกับค่านิยมของสํานักวิชาฯ ที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
- ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และ
คะแนนเฉลี่ย
สร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรบุคลากรของสํานักวิชาฯ
- โครงการที่ 19
- นักศึกษาที่เป็นคณะทํางานของสโมสรนักศึกษาสํานักวิชา
และสโมสรนักศึกษาสาขาวิชามีสมรรถณะด้านการจัดการ
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
/ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดําเนินการด้วยสโมสรนักศึกษา
- โครงการที่ 20
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

1
50,000
80

4

ร้อยละ

75

กิจกรรม

>=1

ร้อยละ

40

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมอบรมการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนรายงาน
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการที่ 21

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

มี

- มีร่าง แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิชาที่รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม
- โครงการที่ 22
- จํานวนอาจารย์ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- จํานวนหน่วยงานที่อาจารย์ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโจทย์วิจัย
- อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
- อาจารย์/นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
- จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
- มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ด้านการวิจัย
/การเรียนการสอน
- โครงการที่ 23

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ทุน

>=1

หน่วยงาน

>=1

เรื่องต่อคน
คนต่อครั้ง

>=1
>=1

ครั้ง
กิจกรรม

>=1
>=1

- ร้อยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
- จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ
- ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และ
- จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชากายภาพบําบัด
ตั้งแต่ Proceeding ขึ้นไป
- โครงการที่ 27

ร้อยละ

100

ผลงาน
ผลงาน
ร้อยละ
ร้อยละ

1
1
80
80

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวิจัยมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวิจัยเขียนบทความ
วิชาการ การผลิตตํารา/หนังสือ
- โครงการที่ 28

ร้อยละ

50

ร้อยละ

20

หน่วย

1

- จํานวนหน่วยบริการวิชาการ/ศูนย์บริการวิชาการ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อสร้างรายได้
และตอบสนองความต้องการชุมชน/ บูรณาการสหสาขา
วิชาชีพ

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

- จํานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
คน
- ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจระดับ 4 จากคะแนน คะแนน
เต็ม 5
- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
องค์กร
ในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในลักษณะ Social Engagement
- จํานวนโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการ
และการสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
- จํานวนรายวิชาที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการ
รายวิชา
แบบสหสาขาวิชาชีพต่อหลักสูตร
- จํานวนกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง (นับ
หน่วย/กลุ่ม
จํานวนทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละปี) ของคณาจารย์เทคนิคการแพทย์/ชีวเวชศาสตร์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยหรือ
หน่วยวิจัย
- โครงการที่ 29

100
4

- จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
โครงการบริการวิชาการในรายวิชา และงานวิจัย
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้มีการ
โครงการบริการวิชาการในรายวิชา และงานวิจัย
- โครงการที่ 34

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

องค์กร/สํานัก
- จํานวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในลักษณะ Social Engagement

1

1
2
5

3

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- จ่ายค่าสมาชิกสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์

- จ่ายค่าสมาชิกสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย

- จ่ายค่าสมาชิกสถาบันหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

24,000 อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
28,000

- เตรียมความพร้อมสําหรับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และต้นฉบับผลงานวิจัย

52,000

- สัมมนาชีวเวชศาสตร์ สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สากล

2 กิจกรรม

110,492 อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษากายภาพบําบัด

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

90,000 อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล

200,492

- เส้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

- หลักสูตรกายภาพบําบัด

2 กิจกรรม

393,384
192,892
92,892 ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

30 ก.ย.60

289,800 ผู้ประสานงานหลักั สูตร

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกิจกรรม

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

100,000 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

8 กิจกรรม
2 กิจกรรม

1 ต.ค.59

25,300

200,000 หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

110,000

28,498,190
28,162,890

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชากายภาพบําบัด

1 คน

-

- ขอรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

กิจิ กรรมหลััก จััดหานัักวิิชาการ

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
- บริหารจัดการกลาง

31,178,429

30 ก.ย.60

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 ต.ค.59

31,178,429

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

32,659,557

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
33,063,304

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60
565,000

1,536,495

ผู้รับผิดชอบ

- PTH-394 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศ)

- PTH-210 วารีบําบัดและสปา (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

- รายวิชา PTH-353 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
6 รายวิชา

350,000 อาจารย์ สลิลา เศรษฐไกรกุล

40,000 อาจารย์ปริญญา ว่องไววณิชกุล

10,000 อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล

13,495 อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์

- PTH-101 ระบบสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่)

(กิจกรรมโครงการภาคสนาม)

350,000 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์

- PTH-495 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศ)

971,495

50,000 อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

5 รายวิชา

10 รายวิชา

- PTH-393 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศ)

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

- ศึกษาดูงาน / เรียนนอกสถานที่ / กิจกรรมโครงการภาคสนาม / ค่าตอบแทนแหล่งฝึกงาน / ค่าเดินทางไป

- หลักสูตรกายภาพบําบัด

300,000 อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
200,000 อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

10,000 อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

- รายวิชา MTH-372 เทคนิคการแพทย์ชุมชน / โครงการภาคสนาม

- รายวิชา MTH-493 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ค่าตอบแทนแหล่งฝึกงาน ค่าเดินทางนิเทศ นศ.)
- โครงการบริการวิชาการทงเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์

5,000 อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์

- รายวิชา MTH-326 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย์ / ศึกษาดูงาน 1 หน่วยงาน

3 รายวิชา

5,000 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
5,000 อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

10,000 อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

- รายวิชา MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (โครงการภาคสนาม)

- รายวิชา MTH-342 โรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน 1 หน่วยงาน
- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

10,000 อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

5,000 อาจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

- รายวิชา MTH-206 เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐาน (ศึกษาดูงานใน รพ. 5 แห่งในนครศรีธรรมราช )

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

- รายวิชา MTH-408 อณูชีววิทยาและการประยุกต์ / ศึกษาดูงาน 1 หน่วยงาน

10,000 อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

1 ต.ค.59

งบประมาณ

- รายวิชา MTH-360 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 / ดูงานที่ รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลานครินทร์
3 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

5,000 อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์

3 รายวิชา

9 รายวิชา

19 รายวิชา

หน่วยนับ

- รายวิชา MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ /ศึกษาดูงาน 1 หน่วยงาน (สคร.11)

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

- ศึกษาดูงาน เก็บตัวอย่าง เรียนนอกสถานที่ ปฏิบัติการ/โครงการ ภาคสนามระดับปริญญาตรี

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์

(10,000)

- PTH-461 กายภาพบําบัดในเฉพาะสภาวะ /โครงการภาคสนาม

8,000 อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
25,000 อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

- รายวิชา MTH-359 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1

- รายวิชา MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

- รายวิชา PTH-334 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559)

7 รายวิชา

8,000 อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์

- รายวิชา MTH-326 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย์

10,000 อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน

229,780

8,000 อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

- รายวิชา MTH-256 โลหิตวิทยาพื้นฐาน

- หลักสูตรกายภาพบําบัด

4,000 อาจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง

- รายวิชา MTH-223 เคมีคลินิก 1

15,000 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

8,000 อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม

- รายวิชา MTH-235 เทคนิคและเครื่องมือพิเศษ

- รายวิชา MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)

4,780 อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

8,000 อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

- รายวิชา MTH-360 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

- รายวิชา MTH-357 โลหิตวิทยา 1

- ภาคการศึกษาทีี่ 1/2559 (เดือื นตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560)

17 รายวิชา

(20,000)

- PTH-462 กายภาพบําบัดทางการกีฬา / โครงการภาคสนาม

318,560 อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์
88,780

(30,000)

- PTH-271 กายภาพบําบัดชุมชน 1 /โครงการภาคสนาม

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

(8,000)

- PTH-316 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการทดสอบสมรรถภาพ โปรแกรมการออกกําลังกาย

( โครงการ PTH60-6)บูรณาการกับรายวิชาต่อไปนี้

68,000 อาจารย์ สุมาตรา สังข์เกื้อ

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

30,000 อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

งบประมาณ

- โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบําบัด

26 รายวิชา
9 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

60,000 อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน

1 รายวิชา

หน่วยนับ

- โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560)

- PTH-419 โครงการศึกษาวิจัยทางกายภาพบําบัด /โครงการภาคสนาม

- PTH-473 กายภาพบําบัดชุมชน 2 /โครงการภาคสนาม

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

10,000 อาจารย์ ประภัสสร คลังสิน
20,000 อาจารย์ อรชุมา เมืองสอน
24,780 อาจารย์ สลิลา เศรษฐไกรกุล

- รายวิชา PTH-335 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 3

- รายวิชา PTH-345 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 2

- รายวิชา PTH-353 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

5,000 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

ฺ- BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร์

10,000 ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก
10,000 อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
10,000 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณานิชกุล

- BMS-688 วิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา

- BMS-696 วิทยาการก้าวหน้าพันธุศาสตร์มนุษย์

- BMS-698 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2559 - กรกฏาคม 2559)

5,000 ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

- BMS-674 ชีวเวชศาสตร์

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

40,000 ผู้ประสานงานรายวิชา

20,000 อาจารย์ ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

- รายวิชา PTH-493 กายภาพบําบัดชุมชน 2

กิจกรรม จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.สาขาชีวเวชศาสตร์)

10,000 อาจารย์ ชดาภา บุญยัง

- รายวิชา PTH-462 กายภาพบําบัดทางการกีฬา

5 รายวิชา

20,000 อาจารย์ ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

- รายวิชา PTH-232 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 1

10,000 อาจารย์ จารุภา เลขทิพย์
10,000 อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

10,000 อาจารย์ พัชราวดี ศรีรักษ์

- รายวิชา PTH-213 การฝึกกิจวัตรประจําวัน กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

- ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (เมษายน 2560 - กรกฏาคม 2560)
- รายวิชา PTH-271 กายภาพบําบัดชุมชน 1
- รายวิชา PTH-209 เครื่องมือและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบําบัด

5,000 อาจารย์ จารุภา เลขทิพย์

- รายวิชา PTH-101 ระบบสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

30 ก.ย.60

15,000 อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

- รายวิชา PTH-461 กายภาพบําบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ

1 ต.ค.59

15,000 อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

- รายวิชา PTH-446 กายภาพบําบัดในเด็ก

4 รายวิชา

10,000 อาจารย์ ชดาภา บุญยัง

- รายวิชา PTH-417 จรรยาบรรณกฎหมายฯ

- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)

15,000 อาจารย์ สลิลา เศรษฐไกรกุล

- รายวิชา PTH-352 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหายใจ 2

ผู้รับผิดชอบ

10,000 อาจารย์ สลิลา เศรษฐไกรกุล

งบประมาณ

- รายวิชา PTH-351 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหายใจ 1

6 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

15,000 อาจารย์ ดร.ปริญญา วิองไววณิชกุล

หน่วยนับ

- รายวิชา PTH-344 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 1

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

94,000 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
4,101 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

- โครงการที่ 4 พัฒนาศักยภาพวิชาการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

- โครงการที่ 5 สัมมนาชีวเวชศาสตร์: การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สากล

115,000 สาขาวิชากายภาพบําบัด
35,000 สาขาวิชากายภาพบําบัด
105,000 สาขาวิชากายภาพบําบัด
20,225 สาขาวิชากายภาพบบําบัด

- โครงการที่ 7 เส้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

- โครงการที่ 8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษากายภาพบําบัด

- โครงการที่ 9 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (สาขาวิชากายภาพบําบัด)

- โครงการที่ 10 ประชาสัมพันธ์กายภาพบําบัดวลัยลักษณ์

- โครงการที่ 6 เตรียมความพร้อมสําหรับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และต้นฉบับผลงานวิจัย

- หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

44,722 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
133,000 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

- โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกิจกรรม

- โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์

118,480 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

- โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ

782,528

21 โครงการ 1 ต.ค.59

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

- ประชุมสัมมนาประจําปีเพื่อพัฒนาสํานักวิชาสหเวชศาสตร์
782,528

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

- คณบดีมอบหมายอาจารย์ประชุมต่างๆ ตามที่เห็นชอบ

21 โครงการ

คณบดสานกวชาสหเวชศาสตรฯ
คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

- พฒนาศกยภาพในการทางานสายปฏบตการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานสายปฏิบัติการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

ผู้ประสานงานรายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานอาจารย์

30 ก.ย.60

504,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงาน

นอกสถานที่

504,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
30 ก.ย.60

504,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

167,100

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

27,500

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

50,000

194,600
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

194,600

-

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม. ชึวเวชศาสตร์ และ ปร.ด. ชึวเวชศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวัดคุณสมบัติ

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

3 โครงการ
3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

- โครงการที่ 28 บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์

7 โครงการ
4 โครงการ
4 โครงการ
4 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

- โครงการที่ 27 สหเวชสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

96,779 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

199,626

199,626

199,626
199,626

15,400 คณะทํางานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

คุ้มบ้าน

76,128 สาขาวิชากายภาพบําบัด/อาจารย์ ดร.วรรณิศา

204,121

- โครงการที่ 23 พัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

3 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

204,121
112,593 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง

3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

- โครงการที่ 22 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

204,121

15,000 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ

- โครงการที่ 21 พัฒนาสมรรถนะทางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

ประจําสํานักวิชา

15,000 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการที่ 20 สหเวชกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

และทํานุฯ

18,000 คณะทํางานที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

- โครงการที่ 19 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

45,000 คณะทํางานสานสัมพันธ์/ปชส.

งบประมาณ

- โครงการที่ 18 ประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ฉันท์

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

20,000 คณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

หน่วยนับ

- โครงการที่ 17 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

- โครงการที่ 11 โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

17,500 คณะทํางานวิจัยและบริการวิชาการ

งบประมาณ

- โครงการที่ 34 สหเวชสรรค์สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะ Social Engagement
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

85,347 สาขาวิชากายภาพบําบัด/อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ

หน่วยนับ

- โครงการที่ 29 บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบําบัด

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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5. งบประมาณรวม
33,063,304 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาดําเนินสําเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจทั้งผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย สําหรับด้านการผลิตบัณฑิตได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท-เอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตที่มี
คุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สําหรับภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาฯ เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นวัตกรรม
การผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอาหาร
และพลังงาน เพื่อชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาฯ ส่งเสริมให้มีการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร ได้แก่ การทําขวัญข้าว การทําบุญสัตว์ทดลอง และการอนุรักษ์เครื่องมือการทําเกษตรพื้นบ้าน เป็นต้น
นอกจากนี้ สํานักวิชาฯ ได้วิเคราะห์และดําเนินการกําจัดจุดอ่อนที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ การเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้ถึงเป้า และการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให้สามารถเรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยดําเนินการในรูปแบบของกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการเสริมความรู้และประสบการณ์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการ
การอบรมภาษาที่ สอง (ภาษาอังกฤษ) การอบรมภาษาที่สาม (จีนหรือภาษาอาเซียน) การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิรรศการ การ
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทัศนศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ นี้จะทําให้นักศึกษาได้เสริมความรู้ซึ่งเป็นการขยายความคิดและเปิด
โ ศั น์ใ์ ห้ก้ ับนักั ศึกษาได้
โลกทั
ไ อ้ ย่า่ งดียี ิง่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อผลิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีคุณลักษณะ
สื่อสารได้ในอาเซียนและทําธุรกิจเป็น
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้แก่ชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร
5. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

60/ (50)
50/ (38)
10/ (12)
263/ (136)
240/ (133)
23/ (3)
450/ (428)
400/ (390)
50/ (38)
5/ (5)
1/ (1)
2/ (1)

60/ (36)
50/ (30)
10/ (3+3)
267/ (113)
240/ (107)
27/ (6)
470/ (465)
420/ (422)
50/ (43)
5/ (N/A)
4/ (N/A)
2/ (N/A)

60
50
10
157
120
37
500
450
50
6
4
3

70
50
20
168
120
48
500
450
50
6
5
3

70
50
20
174
120
54
500
450
50
7
5
3

70
50
20
234
180
54
500
450
50
8
5
3

FTES :
อาจารย์
ร้อยละ

20 : 1/
(5.96 : 1)
80/ (55.42)

20 : 1

20 : 1

20 : 1

20 : 1

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15/ (14.15)

20 : 1/
(5.35 : 1)
80 - 84
/ (44.58)
≤15/ (N/A)

ผลการเรียน)
มวล.4
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน
ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (70.97)

2.76 3.00/ (N/A)
85/ (77.2)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (35.48)

90/ (64.7)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป
สกอ.2.1, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.35)

4.00/ (4.40)
85/ (88.0)

85

85

85

85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.26)

4.00/ (4.23)

4.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ตัวบ่งชี้ 1.3
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

65/ (19.35)

50 / (N/A)

50

50

50

50

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90 / (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (98.57)

>80/ (98.0)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (+4.79)

5/ (+1.24)

5

5

5

5

บาท : คน

109,910 : 1/

109,910 : 1/ 109,910 : 1 109,910 : 1 109,910 : 1 109,910 : 1

(245.178.7 : 1)

(205,563.4 : 1)

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
สมศ. 5.7

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

รางวัล

2/ (4)

2

2

คน

3/ (3)

3

3

ร้อยละ

20/ (20)

20

20

กิจกรรม

1/ (2)

1

1

รายวิชา

2/ (2)

2

2

โครงการวิจัย

2/ (3)

2

2

จํานวน

4/ (4)

4

4

รางวัล

>=1/ (4)

>=3

>=1

หน่วยนับ

โครงการที่ 1
- รางวัลหรือประสบการณ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนอาจารย์อาคันตุกะหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม
กระบวนการเรียนการสอน
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (Inter-research
based)
- จํานวนกิจกรรมด้านวิชาการ/สังคมและวัฒนธรรมที่มี
นักศึกษาหรืออาจารย์ต่างชาติเข้าร่วม
- รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

- จํานวนงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติ
- จํานวน Active MOU ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
กับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ
โครงการที่ 2
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

80/ (N/A)

80

80

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

80/ (100)

80/ (100)

80

- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาต่อในสํานักวิชา

ร้อยละ

50/ (4.34)

15

20

ร้อยละ

<10/ (22.29)

<20

<10

คน

20/ (N/A)

20

20

รางวัล

>=1/ (4)

>=3

>=1

ร้อยละ

20/ (N/A)

20

20

ระดับ

ดีมาก/ (ดีมาก)

ดีมาก

ดีมาก

รางวัล

>=1/ (4)

>=3

>=1

รางวัล

>=1/ (4)

>=3

>=1

ข้อ

7 ข้อ/ (N/A)

7 ข้อ

7 ข้อ

ระดับ

ดีมาก/ (ดีมาก)

ดีมาก

ดีมาก

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

โครงการที่ 3
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

เทคโนโลยีการเกษตร
โครงการที่ 4
- จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตกออกในภาคการศึกษา 1/2559
โครงการที่ 5
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษต
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอผลงานแบบบรรยาย ฟังการ
บรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ
- จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
การเผยแพร่/จัดแสดง หรือได้รับรางวัล
โครงการที่ 6
- มีจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกเรียนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการที่ 7
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
โครงการที่ 8
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
โครงการที่ 9
- มีคะแนนการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ สกอ. กําหนด
- ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

>60/ (N/A)

>60

>60

ร้อยละ

>70/ (66.67)

≥80

>85

ร้อยละ

100/ (100)

100

100

จํานวน

2/ (1)

2

2

ร้อยละ

>80/ (N/A)

>80

>80

ร้อยละ

70/ (100)

70

70

- มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน

คน

30/ (30)

30

30

- จํานวนนักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีขึน้

ร้อยละ

60/ (N/A)

60

60

ร้อยละ

-

-

80

ร้อยละ

>80/ (N/A)

>80

>80

ร้อยละ

>80/ (N/A)

>80

>80

ระดับ

ดีมาก/ (ดีมาก)

ดีมาก

ดีมาก

ร้อยละ

10/ (N/A)

10

10

ร้อยละ

>20/ (N/A)

>20

>20

ทักษะ/

-

-

3

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

โครงการที่ 10
- นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสอบผ่านในระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 60
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
โครงการที่ 11
- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

โครงการที่ 12
- จํานวนผลงานทางวิชาการในรูปแบบ หนังสือ/ตํารา
โครงการที่ 13
- นักศึกษาสอบผ่านด้วยคะแนนมากกว่า 70% ต่อจํานวน
ผู้เข้าสอบ
- ประเมินจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ 14

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โครงการที่ 15
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
โครงการที่ 16
- นักศึกษาสอบผ่านด้วยคะแนนมากกว่า 70% ต่อจํานวน
ผู้เข้าสอบ
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
โครงการที่ 17
- นักศึกษามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในสาขา
วิชาเอกที่ศึกษา
- มีปริมาณบัณฑิตที่ได้งานทําหลังการสําเร็จการศึกษาภายใน
1 ปี เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 18
- นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษามากขึ้นร้อยละ 20
โครงการที่ 19
- เตรียมความพร้อมด้านทักษะทางวิชาการ/กีฬา

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2558

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

จํานวน

5/ (N/A)

5

5

จํานวน

3/ (N/A)

3

3

- จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน

จํานวน

30/ (N/A)

30(7)

30

- จํานวนนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น

ร้อยละ

50/ (N/A)

50

50

ผลิตภัณฑ์

2/ (2)

2

2

บาท

20,000/ (N/A)

20,000

20,000

ผลิตภัณฑ์

-

-

5

2

2

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

โครงการที่ 20
- จํานวนชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
จํานวนอย่างน้อย 5 ชุมชน/ผู้ประกอบการ
- จํานวนโจทย์วิจัย จํานวนอย่างน้อย 3 โจทย์วิจัย
โครงการที่ 21

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
โครงการที่ 22
- จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลงานวิจัย
- รายได้จากผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
โครงการที่ 23
- ทดลองนําร่องจําหน่ายผลิตภัณฑ์
โครงการที่ 24
- จํานวนเยาวชนจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
- ผลผลตทางการเกษตรปลอดภยจาหนายใหกบบุ
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจําหน่ายให้กับบคลากร
คลากร

คน
ระดับ
ระดบ

-

-

ดีมาก
ดมาก

บาท

-

-

50,000

มหาวิทยาลัย
- รายได้จากการจําหน่ายผลผลิต
(ระยะที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี)

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

-

- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15,000 วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร

- จัดเสวนาทางเทคโนโลยีอาหาร

- กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ของ 5 สาขาวิชาเอก

5 สาขาวิชาเอก

5 สาขาวิชาเอก

หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร

10,000 วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

- จัดเสวนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

- พานักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรไปดูงานในพื้นที่ภาคใต้

60,000 วิชาเอกสัตวศาสตร์

- พานักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ไปทัศนศึกษาดูงานด้านการผลิตสัตว์

จ.ราชบุรี

60,000 วิชาเอกประมง

- พานักศึกษาวิชาเอกประมงไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการ "เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สัญจร ธุรกิจเพาะเลี้ยงปลาสวย

410,000

219,240 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

60,000 วิชาเอกพืชศาสตร์

5 กิจกรรม

2 คน

219,240

322,700

ผู้รับผิดชอบ

- พานักศึกษาวิชาเอกพืชศาสตร์ไปทัศนศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชที่ประสบความสําเร็จในภาคกลางหรือภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

2 คน

20,000

-

- สมทบที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ของสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์-สัตวบาล

กิจกรรมหลััก จััดหานัักวิชาการ

15,000

-

- จ่ายค่าสมาชิกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

15,000

-

- จ่ายค่าสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร

63,000

-

25,617,750

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

25,990,450

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

27,139,590

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ต.ค.59

27,139,590

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

28,587,990

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
29,525,890

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

179

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

58,000

ผู้รับผิดชอบ

วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร

วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกสัตวศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกสัตวศาสตร์
วิชาเอกสัตวศาสตร์
วิชาเอกสัตวศาสตร์
วิชาเอกสัตวศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์

- FTH-351 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร (ภาคการศึกษาที่ 1)

- FTH-341 วิศวกรรมกระบวนการ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

- ANS-330 การผลิตโค (ภาคการศึกษาที่ 1)

- FTS-451 อาหารสัตว์ (ภาคการศึกษาที่ 1)

- PLS-240 กีฏวิทยาทางการเกษตร (ภาคการศึกษาที่ 2)

- APT-341 โภชนาศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (ภาคการศึกษาที่ 2)

- ANS-210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ (ภาคการศึกษาที่ 2)

- ANS-211 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ (ภาคการศึกษาที่ 2)

- APT-240 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (ภาคการศึกษาที่ 2)

- BTH-323 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)

- BTH-324 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (ภาคการศึกษาที่ 2)

- FTH-342 วิศวกรรมกระบวนการ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

- ANS-360 สุขศาสตร์สัตว์และการควบคุมโรค (ภาคการศึกษาที่ 3)

- ANS-351 การจัดการธุรกิจฟาร์มและการวิเคราะห์โครงการ (ภาคการศึกษาที่ 3)

ญญาตรี
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญ

วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

123,100

58,800

- พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไปทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ นครปฐม กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ ในรายวิชา BTH-393 Field Trip
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

วิชาเอกสัตวศาสตร์

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สทก.

- พานักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ไปทัศนศึกษาดูงานในรายวิชา ANS-202 ทัศนศึกษา ณ เขตภาคกลาง-ใต้

ณ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

18 รายวิชา

3 รายวิชา

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

- พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารไปทัศนศึกษาดูงานในรายวิชา FTH-494 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

ปีละ 1 ครั้งต่อคน

- สนับสนุนการให้นักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัย

ของทุกปีการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สทก.

30 ก.ย.60

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (แบบปากเปล่า) เป็นภาษาอังกฤษ

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สทก.

3 กิจกรรม

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์วิจัย การทําวิทยานิพนธ์และปฐมนิเทศ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

180

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

939,800

200,000
30,000
50,000

- โครงการที่ 3 ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560

- โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่รั้วเกษตรวลัยลักษณ์

- โครงการที่ 5 นําเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

(FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2017)”

30,000

30 ก.ย.60

- โครงการที่ 2 “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจําปี 2560

1 ต.ค.59

30,000

18 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

939,800

- โครงการที่ 1 International cooperation-based learning

18 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย

330,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

30 ก.ย.60

330,000
330,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

123,600

กิจกรรมหลัก เป็นสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

178,600
55,000

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค
1 ต.ค.59

178,600

240,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ์

-

30 ก.ย.60

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สทก.

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สทก.

วิทยาศาสตร์การเกษตร

- AGS-607 การวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (ภาคการศึกษาที่ 2)

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

สาขาอุตสาหรรมเกษตร

- AGI-608 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคการศึกษาที่ 1)

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร
40,000

งบประมาณ

- FTH-353 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด (ภาคการศึกษาที่ 3)
2 รายวิชา

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

วิชาเอกสัตวศาสตร์

หน่วยนับ

- ANS-406 การตลาดปศุสัตว์ (ภาคการศึกษาที่ 3 เปิดสอน 2 ปี ต่อครั้ง เป็นรายวิชาเลือกที่มีความสําคัญยิ่ง)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

181

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

10,000
10,000
80,000
60,000
50,000

- โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนรู้เชิงรุก

- โครงการที่ 12 พัฒนาหนังสือ/ตํารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

- โครงการที่ 13 พี่ติวน้อง

- โครงการที่ 14 ภาษาสู่อาเซียน

- โครงการที่ 15 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สัญจร

30 ก.ย.60

150,000

- โครงการที่ 10 พัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

6 โครงการ
6 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

300,000 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

- การใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตน้ําส้มสายชูจากน้ําตาลจาก

- การศึกษาการใช้แพลงก์ตอนพืชสําหรับการควบคุมโรค covert mortality nodavirus (CMNV) ในกุ้งขาว

- การพัฒนาถาดบรรจุไข่จากต้นธูปฤาษีที่มีไอของน้ํามันหอมระเหยสําหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella

300,000 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
300,000 ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

งบประมาณแผ่นดิน
300,000 ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร

ผู้รับผิดชอบ

300,000 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
300,000 รศ.ดร.นฤมล มาแทน

และคุณลักษณะของนาโนอิมัลชัน

- น้ํามันรําข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช: การสกัด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน

- การผลิตและคุณลักษณะของไส้กรอกหมูปราศจากไนไตรท์

- การพัฒนาเยลลี่มังคุดใส่เม็ดเจลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด

8 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

676,800

30,000

- โครงการที่ 19 แข่งขันกีฬาและประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
12 โครงการ

29,800

- โครงการที่ 18 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

20,000

- โครงการที่ 17 สํานักวิชาพบนักศึกษา

- โครงการที่ 16 สอบประมวลผลความรู้ระดับปริญญาตรี (Exit Exam) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

10,000

- โครงการที่ 9 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

1 ต.ค.59

50,000

- โครงการที่ 8 ประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560

50,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

50,000

หน่วยนับ

- โครงการที่ 6 “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก”

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

182

554,000

กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา ี 2 โครงการ

งบประมาณ
554,000

ไตรมาสที่ 4

2 โครงการ

ไตรมาสที่ 3

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 2

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน)

- โครงการที่ 24 เกษตรสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (การบ่มเพาะนักเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์

1 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

261,100

261,100

สทก. และ ศคว.

- โครงการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย์
261,100

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง

- โครงการหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงกุ้ง

1 โครงการ

ผศ.ดร. พ้วน เพ่งเซ้ง

- โครงการการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบอะควาโปนิกส์

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

คณาจารย์ สทก.

4 โครงการ

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

4 โครงการ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบรการวชาการแกสงคม

30 ก.ย.60

30,000

- โครงการที่ 23 ทดลอง (นําร่อง) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1 ต.ค.59

17,800

- โครงการที่ 22 สร้างมูลค่างานวิจัย

261,100

70,000

- โครงการที่ 21 นําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

5,000

- โครงการที่ 20 นักวิจัยพบชุมชน/ผู้ประกอบการ

30 ก.ย.60

4 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

1 ต.ค.59

122,800

4 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

122,800

282,000

- โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

30 ก.ย.60

272,000

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

183

- สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้

- รดน้ําดําหัวอาจารย์เกษียณของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- สืบสานประเพณีทําขวัญข้าว

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม
3 โครงการ

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

อนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ ฯ

ของบประมาณจากอาศรมวัฒนธรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
29,525,890 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีจํานวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้า
2. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น
3. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทั้งทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสารภาษาสากล และการประกอบธุรกิจ
4. บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้แก่ชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษต
7. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร
8. บริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เชิงคํานวณเป็นหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) จํานวน
7 หลักสูตร โดยมุ่งหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ สามารถนํา
ความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอในการศึกษาวิชาเฉพาะสาขาของแต่ละคน
2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน
3. สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ทั้งระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ
4. สร้างนักวิจัยที่มีความสามารถ และความรับผิดชอบ ทั้งระดับปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอก
5. สร้างเครือข่ายสังคมวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
6. พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่นโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ุ ภาพ
7. สร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมุ ชนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาสังคมคุณ
8. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

คน

20/ (25)

30/ (20)

30

40

50

50

- ระดับปริญญาตรี

คน

8/ (13)

20/ (10)

20

30

40

40

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

12/ (12)

10/ (10)

10

10

10

10

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

115/ (31)

83/ (23)

75

83

83

83

- ระดับปริญญาตรี

คน

40/ (28)

40/ (21)

40

40

40

40

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

75/ (3)

43/ (2)

35

43

43

43

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

140/ (122)

140/ (135)

160

200

200

200

- ระดับปริญญาตรี

คน

90/ (89)

100/ (105)

120

150

150

150

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

50/ (33)

40/ (30)

40

50

50

50

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- จํานวนโครงการวิจัยใหม่

โครงการ

10/ (N/A)

20/ (N/A)

10

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ

โครงการ

10/ (N/A)

11/ (N/A)

12

- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1/ (N/A)

1/ (N/A)

1

FTES :
อาจารย์
ร้อยละ

20 : 1/

20 : 1/

20 : 1

20 : 1

20 : 1

20 : 1

(25.3 : 1)
80/ (70.0)

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15/ (0.0)

(26.7 : 1)
80 - 84
/ (52.5)
≤15/ (N/A)

ผลการเรียน)
มวล.4
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76 3.00/ (N/A)
85/ (85.7)

90

90

90

90

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

2.76
/ (N/A)
85/ (57.14)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (14.29)

90/ (66.7)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป
สกอ.2.1, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00/ (4.23)

4.00
85/ (88.6)

4.00
85

4.00
85

4.00
85

4.00
85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.10)

4.00/ (4.11)

4.00

4.00

4.00

4.00

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

65/ (87.5)

50/ (N/A)

50

50

50

50

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (96.1)

>80/ (98.1)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (+1.85)

5/ (+0.91)

5

5

5

5

บาท : คน

66,338 : 1/

66,338 : 1/ 66,338 : 1 66,338 : 1 66,338 : 1 66,338 : 1

(37,763.9 : 1)

(36,342.3 : 1)

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์
- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

>80
<5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

>50
>25
>50

เล่ม

-

-

>1

- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในระดับปริญญาตรี

กิจกรรม

-

-

>10

- จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

ร้อยละ

-

-

>90

เรื่อง

-

-

>50

เรื่อง

-

-

>50

เรื่อง

-

-

>50

เรื่อง

-

-

>40

โครงการ

-

-

>5

ร้อยละ

-

-

>50

- จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมวิจัยระยะสั้นกับเครือข่าย

ร้อยละ

-

-

>30

- จํานวนศึกษาที่มีประสบการณ์การร่วมประชุมทางวิชาการ

ร้อยละ

-

-

>5

เรื่อง

-

-

>5

โครงการที่ 1
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาพื้นฐาน
- ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นจากสภาพจากจากการสอบไม่ผ่าน
รายวิชาพื้นฐาน
โครงการที่ 2
- จํานวนอาจารย์ใหม่ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนทําวิจัย
- จํานวนอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

โครงการที่ 3
- จํานวนหนังสือหรือตําราขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
โครงการที่ 4

- จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ/ในวารสาร
ใ
- จํานวนผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
- จํานวนผลงานวิจัยจากโครงงานปริญญาตรีที่ได้รับ
การเผยแพร่ /จัดแสดง หรือได้รับรางวัล
โครงการที่ 5
- จํานวนผงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการร่วมกับเคือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
- จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนรู้ และการวิจัยในต่างประเทศ (ร้อยละของรุ่น)
- จํานวนบทความวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โรงเรียน

-

-

>10

คน

-

-

>50

โรงเรียน

-

-

>10

ชุมชน

-

-

>10

-

-

>10

โครงการที่ 6
- จํานวนโรงเรียนมัธยมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
- จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาจากโรงเรียน
โครงการที่ 7
- จํานวนโรงเรียนมัธยมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
- จํานวนชุมชนที่ได้รับความรู้จากบทความวิชาการ

- จํานวนโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของนักเรียนมัธยมของโร โครงการ

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

5 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

(ANSCSE21)

- ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเคมีนานาชาติ 2017 (PACCON2017)
- ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงคํานวณ

- ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมฟิสิกส์แห่งชาติ 2017 (SPC2017)

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- เสริมทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาวิชาสัมมนาและวิชาโครงงาน

- ร่วมประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

- เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสําหรับการวิจัยและการศึกษาบัณฑิตศึกษา

- จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อน้อง

3 กิจกรรม

2 คน

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

- บูรณาการสอนวิชาแคลคูลัสกับปรากฎการณ์ในธรรมชาติ

1 คน

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาเคมี

3 คน

-

- สนับสนุนเครือข่ายคณบดีแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสาขาคณิตศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

-

- จัดหาวัสดุประเภทต่างๆ (สําหรับงานคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

76,000 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดี

และคณบดี

141,900 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ

932,400

20,000

49,000

40,656,750

40,676,750

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

42,379,050

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ต.ค.59

42,379,050

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

44,281,950

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
44,568,650

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

200,000

200,000 หัวหน้าสาขาและคณบดี

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

50,400

85,400
35,000

451,400

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

หัวหน้าสาขาชีววิทยาและคณบดี

100,000 หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ และคณบดี

กิจกรรมหลัก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

- ให้ทุนการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

252,000 หัวหน้าสาขาชีววิทยาและคณบดี

งบประมาณ

451,400
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

536,800

2 คน

15 คน

3 รายวิชา

2 รายวิชา

8 รายวิชา

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- รายวิชา COS-388 Introduction to Bioformatics

- รายวิชา COS-331 ชีวสารสนเทศศาสตร์

- รายวิชา COS-202 การโปรแกรม 2

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

- รายวิชา Bio-753 Population and Community Ecology

- รายวิชา Bio-754 Population Genetics

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับบัณฑิตศึกษา

- รายวิชา BIO202 Biostatistics

- รายวิชา COS425 Image processing technique

- รายวิชา COS330 Ecological modelling

- รายวิชา Bio-201 Marine Biology

- รายวิชา Bio-251 Aquatic Ecology

- รายวิชา Bio-231 Invertebrate Zoology

- รายวิชา BIO-252 Marine Ecology

- รายวิชา BIO-253 Scuba Diving for Underwater Biological Research

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

10 โครงการ
10 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

- โครงการที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติสําหรับอาจารย์และนักศึกษา

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

1 โครงการ

10 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

10 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

177,700

177,700

177,700

30 ก.ย.60 แหล่งทุนภายนอก อาจารย์และคณบดี

177,700

88,100

- โครงการที่ 4 สร้างเสริมประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณสําหรับนักศึกษา

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

100,000

โครงการที่ 3 พัพฒนาหนงสอแล
ฒนาหนังสือและตํตาราขนสู
าราขั้นสงด้
านวิทยาศาสตร์และคณิ
ตศาสตร์
- โครงการท
งดานวทยาศาสตรแล
คณตศาสตร

838,100
400,000

30 ก.ย.60

- โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่

1 ต.ค.59

250,000

4 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

838,100

- โครงการที่ 1 เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมาย

- จัดสัมมนาประจําปีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผล และการกําหนด

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์

30 ก.ย.60

528,000 คณบดีและคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/
สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที

งบประมาณ

528,000

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
3 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

528,000

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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10 โครงการ
5 โครงการ

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ไตรมาสที่ 3

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- สร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของชุมชน

1 โครงการ

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

109,000

109,000

30 ก.ย.60 แหล่งทุนภายนอก อาจารย์และคณบดี

30 ก.ย.60 แหล่งทุนภายนอก อาจารย์และคณบดี

59,000

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย.60 แหล่งทุนภายนอก อาจารย์และคณบดี

109,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 7 บทความวิชาการวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณสู่ชุมชน

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

50,000

2 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- โครงการที่ 6 ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา

2 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตของชุมชน
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- โครงการสร้างความเข็มแข็งของชุุมชนประมงพื้นบ้าน
- โครงการพัฒนาความรู้สากลของนักเรียน

- โครงการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อเป็นสื่อการสอน
- โครงการ JSTP
- โครงการค่ายวิชาการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา
5 โครงการ

10 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- โครงการค่ายดาราศาสตร์วิชาการ

12 โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

193

194

5. งบประมาณรวม
44,568,650 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาสําเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้

195

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรกําหนดวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนําในการผลิตงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและทรัพยากร
มุ่งสร้างบัณฑิตที่คิดเป็น ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์งาน ซึ่งนําไปสู่พันธกิจที่สําคัญของสํานักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม เป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสําหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นําไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ในการขับเคลื่อนสํานักวิชา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดทําแผน
กลยุทธ์ระดับสํานักวิชา ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของทั้งสํานักวิชาและ
มหาวิทยาลัย และกําหนดให้ทุกสาขา/หลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่ต้องใช้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสํานักวิชา จึงเป็นการการขับเคลื่อนสํานักวิชา โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการหรือผู้รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิชาโดยตรงตาม
ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน
ทั้งสํานักวิชาและมหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางที่สามารถสร้างความโดดเด่น ให้กับสํานักวิชาและตอบสนองภาพใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. มีจํานวนนักศึกษาที่ข้นึ ทะเบียนเป็นศึกษาในหลักสูตรต่างๆตามแผนการรับนักศึกษา
2. นักศึกษามีความรู้ในสาระวิชาที่จําเป็นและมีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่สามารถจบการศึกษาออกไปทํางานและดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3. สํานักวิชามีองค์ความรู้และบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถให้บริการวิชาการองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ตอบสน
และเป็นที่พึ่งของสังคมชุมชนในภาคใต้ตอนบนได้
4. บุคลากรสายวิชาการมีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น
5. สํานักวิชาเป็นบ้านหลังที่สองที่บุคลากรได้เรียนรู้ สร้างสมประสบการณ์และทํางานอย่างมีความสุข
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

คน

190/ (150)

190/ (139)

160

200

200

200

- ระดับปริญญาตรี

คน

180/ (144)

185/ (136)

155

190

190

190

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

10/ (6)

5/ (3)

5

10

10

10
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

365/ (314)

350/ (279)

310

400

510

510

- ระดับปริญญาตรี

คน

320/ (313)

320/ (279)

280

340

450

450

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

45/ (1)

30/ ( - )

30

60

60

60

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

1,060/ (921) 1,000/ (1,097)

1,200

1,080

1,080

1,080

- ระดับปริญญาตรี

คน

1,000/ (886) 950/ (1,067)

1,150

1,000

1,000

1,000

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

60/ (35)

50/ (30)

50

80

80

80

- จํานวนโครงการวิจัยใหม่

โครงการ

(N/A)

7/ (14)

10

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ

โครงการ

(N/A)

7/ (7)

9

- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

(N/A)

4/ (1)

1

FTES :

20 : 1/

20 : 1/

20 : 1

20 : 1

20 : 1

20 : 1

อาจารย์

(9.54 : 1)

(9.3 : 1)

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

80/ (97.81)

80 - 84/

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15/ (20.0)

≤15
/ (N/A)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76

2.76 -

/ (N/A)

3.00/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ร้อยละ

85/ (83.5)

85/ (88.5)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (53.8)

90/ (75.3)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.29)

4.00

ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป
สกอ.2.1, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (87.6)

85

85

85

85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.30) 4.00/ (4.23)

4.00

4.00

4.00

4.00

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ร้อยละ

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ผลการเรียน)

(87.19)

มวล.4

การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

86 - 95

86 - 95

/ (N/A)

/ (N/A)

ร้อยละ

65/ (36.88)

50/ (N/A)

50

50

50

50

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (97.07) >80/ (95.82)

> 80

> 80

> 80

> 80

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์
- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ
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- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

5/ (+1.23)

5/ (+1.98)

5

5

5

5

บาท : คน

70,312 : 1/

70,312 : 1/

(83,129.7 : 1)

(82,803.5 : 1)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
สมศ. 5.7

70,312 : 1 70,312 : 1 70,312 : 1 70,312 : 1

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

โครงการที่ 1
- บัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพต่อผู้ที่เข้าสอบ ร้อยละ
ในครั้งนั้น
- บัณฑิตปริญญาตรีที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพต่อผู้สําเร็จ
ร้อยละ
การศึกษาในปีนั้น
โครงการที่ 2
- จานวนรายวชาทระบุ
จํานวนรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 ใช
ใช้ Active learning
ร้อยละ
รอยละ
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
- คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีต่อ
ระดับคะแนน
นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ
- คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา
ระดับคะแนน
ที่ใช้ Active learning เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
โครงการที่ 3
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ
ร้อยละ
เข้าร่วมกิจกรรม Project and Innovation day
- จํานวนผลงาน (วิชาการ วิจัย หรือ นวัตกรรม) ที่เข้าร่วมกิจกรรม ชิ้น/หลักสูตร
โครงการที่ 4
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
ร้อยละ
และระดับประเทศ
- คะแนนความพึงพอใจในกิจกรรมวิชาการของสํานักวิชา
ระดับคะแนน
(เช่น Project and Innovation day, กิจกรรมการบรรยาย
ให้ความรู้โดยวิทยากรจากภายนอกและภายในสํานัก)
- จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการนําเสนอผลงานใน
ชิ้น
การประชุมวิชาการ
โครงการที่ 5
- จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าแข่งขัน/ประกวด
รางวัล

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน
80
20

100
3.51
3.51

90
5
90
3.51

5

3

แผน

แผน

แผน
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- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม
- จํานวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมที่ตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
- จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการประกวดสหกิจศึกษา/
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
- จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- จํานวนอาจารย์ที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
โครงการที่ 6
- การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โครงการที่ 7
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านในรายวิชาที่มี
การติวหรือสอนเสริม
โครงการที่ 8
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแลนักศึกษาของสํานักวิชา
ในระดับดีขึ้นไป
โครงการที่ 9
- การได้งานทําของบัณฑิตหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
โครงการที่ 10
- นักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)
1
โครงการ
/หลักสูตร
7
หน่วยงาน
1

รางวัล
/หลักสูตร
คน
คน

5
3

ร้อยละ

<5

ร้อยละ

50

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

- นักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียนต่อรุ่น

ร้อยละ

45
15

- นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ร้อยละ

60

ชุด

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

หลักสูตร

2

หลักสูตร

1

(GPAX) ≥ 2.50
โครงการที่ 11
- แผนยุทธศาสตร์สํานักวิชาทั้งระยะยาว 20 ปี (2561-2580)
ระยะกลาง 4 ปี (2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (2561)
- จํานวนบุคลากรของสํานักวิชาที่มีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์สํานักวิชา
โครงการที่ 12
- บุคลากรของสํานักวิชาที่ได้รับการพัฒนาด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
- จํานวนหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนําร่อง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ TABEE
- จํานวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ที่จัดทําโครงการนําร่อง
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
มาตรฐานบัณฑิต/การประกันคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
โครงการที่ 13
- จํานวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
- จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสอบคัดเลือก
และการยืนยันสิทธิ์
โครงการที่ 14
- นักเรียนยืนยันสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนในโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โครงการที่ 15
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ
ตามแผน
โครงการที่ 16
- อาจารย์ที่ทําวิจัยต่ออาจารย์ประจํา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 /บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)

โรงเรียน
คน
ร้อยละ

20
100
50

ร้อยละ
ร้อยละ

80
100

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

60
5

ชุมชน

4

ร้อยละ

10

ด้านวิจัย
โครงการที่ 17
- จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- จํานวนรายวิชาที่บูรณากับโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

60,000 ดร.มนเทียร
10,000 ดร. ปฏิมาพร
20,000 อ.สัจจพันธ์

- สํารวจภาคสนามตามข้อกําหนดของสภาวิศวกร (Serveying Camp)

- แข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับประเทศ

- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพ

176,041

852,000
50,000 ดร.ปฏิมาพร/ดร.กัมปนาท

5 กิจกรรม

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

27 กิจกรรม

1 คน

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

1 คน

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

1 ต.ค.59

30,000 คุณณัฐวรรณ

- จัดทําวีดีทัศน์แนะนําสํานักวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

924,840

20,000 คุณณัฐวรรณ

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

120,000 คุณรชาญา

คุณรชาญา

120,000 คุณรชาญา

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- จ่ายค่าสมาชิกและเข้าร่วมประชุมสมาคมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ/คอนกรีตแห่งชาติ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)/ทรัพยากร/การประมง

คุณรชาญา

- จ่ายค่าสมาชิกและการเข้าร่วมประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

20,000

- ค่ารับรอง

คุณรชาญา

10,000

- ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา

- จ่ายค่าสมาชิกสภาคณบดีสาขาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

948,000

37,882,700

- เงินเดือน

- เงินตอบแทนตําแหน่งทางบริหาร

38,860,700

- บริหารจัดการกลาง

39,150,700

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

41,389,140

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ต.ค.59

41,389,140

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

43,618,140

2 คน

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
45,305,790

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

51,010 ดร.สุขุมา

111,010

20,000 ผศ.ดร.อมรศักดิ์

- ทรัพยากรสู่สังคม
4 กิจกรรม

20,000 อ.ภูสิต

- ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล"

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

63,235 อ.จันทิรา

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

103,235

4,000 ผศ.ดร.อรสา

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา MTE-464
3 กิจกรรม

2,000 ผศ.ดร.อรสา

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา MTE-463

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2,000 ผศ.ดร.สุฤกษ์

8,000

- พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมวัสดุ

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา MTE-362

51,410 ดร.อุเทน

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

59,410

15,000 ดร.นิรัติศัย/รศ.ดร.กําชัย

- วิศวกรรมเคมีบริการสังคม
2 กิจกรรม

15,000 ผศ.ดร.วิภาวี

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา CPE59-101

หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ

6,645 ผศ.ดร.วิภาวี

56,645

- พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา CPE-445

50,000 รศ.ดร.กําชัย

- แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและกระบวนการครั้งที่ 4

20,000 ดร.นิรัติศัย

30,000 ดร.อาวุธ

- เข้าร่วมกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ครั้งที่ 17

- พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านรายวิชา CPE-202

50,000 ดร.อาวุธ

186,645

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

4 กิจกรรม

34,805 อ.นพปฏล/ดร.อนุรักษ์

- ระบบอาจารย์สอนพี่เพื่อให้พี่สอนน้อง (สานสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีกระบวนการ

55,000 อ.นพปฎล/อ.กรกต

89,805

- ทัศนศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

44,154 ดร.อจลวิชญ์/ดร.ธัญวัฒน์

125,854

36,041 ดร.กิตติพงศ์/ดร.นุกูล/ผศ.ดร.ปกรณ์

งบประมาณ

- ระบบอาจารย์สอนพี่เพื่อให้พี่สอนน้อง (New Chip on Board)
2 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

81,700 ดร.อจลวิชญ์/ดร.สราวุธ/อ.กฤต

2 กิจกรรม

หน่วยนับ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

- ช่วยเหลือชุมชน/บูรณาการการเรียนรู้

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

150,000

552,000
552,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณบดี/รองคณบดี

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ (สัมมนาสํานักวิชาฯ)

- ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ทักษะ และสมรรถภาพในการทํางาน

- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ/สายปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

552,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
30 ก.ย.60

270,000

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

1 ต.ค.59

40,000

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

คณบดี/รองคณบดี

150,000 คุณภัทราวรรณ

184,400 คุณภัทราวรรณ

310,000

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

67,200 หัวหน้าสาขา/ ประธานหลักสูตร

67,200

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

310,000

3 กิจกรรม

15 ครั้ง

8 รายวิชา

1 ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- จัดหาอาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษของหลักสูตรต่างๆ

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

- จัดการเรียนการสอนภาคสนามของ 7 หลักสูตร

7 รายวิชา

ผศ.ดร.สุฤกษ์/ผศ.ดร.ปกรณ์/คุณภัทราวรรณ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.สุฤกษ์/ผศ.ดร.ปกรณ์/คุณภัทราวรรณ

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์

60,000
ผศ.ดร.สุฤกษ์/ผศ.ดร.ปกรณ์/คุณภัทราวรรณ

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

1 ต.ค.59

20,000 ดร.จุฑามาศ

- อบรมการจัดการข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

20,000 ดร.สุขุมา

งบประมาณ

- อบรมกฏหมายสิ่งแวดล้อม

3 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1
20,000 อ.เจนจิรา

หน่วยนับ

- ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Camp)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

352,000 สํานักวิชา/สาขาวิชา
60,000 สํานักวิชา
70,000 สาขาวิชา
50,000 สํานักวิชา/ภัทราวรรณ
60,000 สํานักวิชา/ณัฐวรรณ/วริศรา
60,000 สํานักวิชา/สุรศักดิ์/ณัฐวรรณ/วริศรา/ด้านิยาน
50,000 สํานักวิชา/ภัทราวรรณ

- โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ตามนโยบายของสํานักวิชา

- โครงการที่ 6 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

- โครงการที่ 7 พี่ดูแลน้อง

- โครงการที่ 8 สํานักวิชา/หลักสูตรพบผู้ปกครอง

- โครงการที่ 9 ภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตลาดงาน

- โครงการที่ 10 คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พบนักศึกษา

- โครงการ 11 สัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักวิชาทั้งระยะยาว 20 ปี (2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี

10 โครงการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- โครงการที่ 16 พัฒนาศักยภาพการวิจัย สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

1 โครงการ

10 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

10 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

264,500
264,500

งบ สวพ./หน่วยงานภายนอก

- โครงการที่ 15 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับสาขาวิชา

264,500

50,000 สาขาวิชา

- โครงการที่ 14 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

10 โครงการ

115,000 สํานักวิชา/สโมสรนักศึกษา/ด้านิยาน
100,000 สํานักวิชา/สโมสรนักศึกษา/ด้านิยาน

- โครงการที่ 13 ค่ายสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

100,000 สํานักวิชา/สาขาวิชา

- โครงการที่ 12 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต

(2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (2561)

60,000 สํานักวิชา/สุรศักดิ์/ณัฐวรรณ/วริศรา/ด้านิยาน

- โครงการที่ 4 สร้างบรรยากาศวิชาการระดับสํานักวิชา

1,367,000
70,000 สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

100,000 สํานักวิชา/สุรศักดิ์/ณัฐวรรณ/วริศรา/ด้านิยาน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

1,367,000

งบประมาณ

- โครงการที่ 3 Project and Innovation day

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

70,000 สาขาวิชา

16 โครงการ
16 โครงการ

หน่วยนับ

- โครงการที่ 2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการแบบ Active Learning

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- โครงการที่ 1 เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและการทดสอบทักษะ/ความรู้

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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8 โครงการ
7 โครงการ
7 โครงการ
1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1 โครงการ

1 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

- โครงการที่ 18 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก โครงการแนวทางการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใต้การเปลี่ยนแปลง

9 โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

423,150
423,150

423,150

1,000,000

1,000,000

1,423,150

งบประมาณ

ตั้งงบและกิจกรรมไว้ที่อาศรมฯ

งบ ศบว.

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
45,305,790 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ โดยให้บริการการสอนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาข
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แโดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลัง
เป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ สามารถทํางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความชํานาญด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อม
ด้านความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป
ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้น้นั นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังต้องเสริมความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะทําให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการ
ขยายความคิดและโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดกา
สารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
2. เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

คน

150/ (119)

150/ (129)

150

150

200

200

- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

150/ (119)

150/ (129)

150

150

200

200

คน

360/ (289)

320/ (247)

340

340

380

380

- ระดับปริญญาตรี

คน

310/ (259)

310/ (246)

330

330

370

370

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

50/ (30)

10/ (3)

10

10

10

10

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
- ระดับปริญญาตรี

คน
คน

830/ (950) 1,040/ (1,049)

1,190

1,050

1,050

1,050

- ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

800/ (922) 1,000/ (1,019)
30/ (28)
40/ (30)

1,150
40

1,000
50

1,000
50

1,000
50
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

- จํานวนโครงการวิจัยใหม่

โครงการ

-

3/ (N/A)

3

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ

โครงการ

8/ (N/A)

1/ (N/A)

2

- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

-

1/ (N/A)

1

FTES :

20 : 1/

20 : 1/

20 : 1

20 : 1

20 : 1

20 : 1

อาจารย์

(1 : 21.77)

(1 : 24.97)

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

80/ (83.5)

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15/ (17.9)

≤15/ (N/A)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

2.76 -

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ร้อยละ

80*/ (69.7)

85*/ (85.1)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (47.2)

90/ (71.4)

90

90

90

90

- รอยละของบณฑตทมผลการประเมนความพงพอใจของ
ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

คาเฉลย
ค่าเฉลี่ย

4 00/ (4.34)
4.00/
(4 34)

4 00
4.00

4 00
4.00

4 00
4.00

4 00
4.00

4 00
4.00

ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป
สกอ.2.1, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (85.8)

85

85

85

85

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.20) 4.00/ (4.18)

4.00

4.00

4.00

4.00

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ผลการเรียน)

/ (79.35)

มวล.4
3.00/ (N/A)

การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ท่เี ข้าศึกษาในรุ่นนั้น)
ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

65/ (59.26)

50/ (N/A)

50

50

50

50

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (96.36) >80/ (93.78)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (+14.2)

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

66,338 : 1/

สมศ. 5.7

5/ (+2.5)

66,338 : 1/ 66,338 : 1 66,338 : 1 66,338 : 1 66,338 : 1

(42,394.3 : 1) (37,117.5 : 1)

208

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

- โครงการที่ 1
- จํานวนผู้เข้าร่วมชมงาน Informatics Open House
- ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจและได้รับความรู้
- โครงการที่ 2
- จํานวนผู้เข้าร่วมชมงาน Informatics Showcase
@ entral Plaza
- ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจและได้รับความรู้
- จํานวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสํานักวิชา
ในปีการศึกษา 2560
- โครงการที่ 3
- ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์
ร่วมกัน
- โครงการที่ 4
- มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ประดู่นิวส์” ที่สามารถ
เผยแพร่ออกสู่ผู้อ่านในวงกว้างได้
- โครงการที่ 5
- นักั ศึกึ ษาเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมอย่า่ งน้อ้ ยร้อ้ ยละ 65 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีผลการเรียนวิชาวาดเส้นและ
สีน้ํา D ขึ้นไป
- โครงการที่ 6
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเทียบจากกลุ่มเป้าหมาย
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 7
- บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพ
- มีแผนการนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเรียนการสอน
- โครงการที่ 8
- จํานวนรายวิชาที่บุคลากรนําเอาความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
ต่อปีการศึกษา
- โครงการที่ 9
- มีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ
- ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหา
(จาก 6 ข้อ)
- โครงการที่ 10
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเทียบจากกลุ่มเป้าหมาย

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

คน
ร้อยละ

≥700

คน

≥ 1,000

ร้อยละ
คน

≥80
≥ 300

ผลงาน

≥1

ฉบับ

1

ร้อ้ ยละ

65

ร้อยละ
ร้อยละ

≥ 80
≥ 80

ร้อยละ
ร้อยละ

65
≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

วิชา

≥1

วิชา

3

ทีม
ข้อ

2
≥2

ร้อยละ

65

80

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

- โครงการที่ 11
- จํานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการต่อปีการศึกษา
- โครงการที่ 12
- สร้างโจทย์วิจัยหรือโจทย์ที่ใช้ในวิชา Senior project
ร่วมกับสถานประกอบการ
- อาจารยฺนิเทศสหกิจของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการที่ 13
- นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมกับภาคอุตสาหกรรม
ด้านมัลติมีเดีย
- นักศึกษาได้มีโอกาสผลิตผลงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ด้านมัลติมีเดีย
- โครงการที่ 14
- จํานวนรายวิชาที่ใช้สื่อออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่งเผยแพร่
ผ่านระบบออนไลน์ต่อภาคการศึกษา
- โครงการที่ 15
- แผนกลยุทธ์ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการที
โ
ี่ 16
- จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กําหนด
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 17
- จํานวนผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
- โครงการที่ 18
- มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
- โครงการที่ 19
- มีผลงานภาพยนต์แอนิเมชันที่ผลิตโดยนักศึกษาและ
สามารถเผยแพร่ในช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
- โครงการที่ 20
- ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบริการในการ
ประสานงานและ/หรือการให้้บริการ
- มีหน่วยงาน/เครือข่ายความร่วมมือที่รับบริการ
- โครงการที่ 21
- มีบุคลากรของหลักสูตรเข้าร่วมอบรม/สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
- มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม/สอบ
มาตรฐานแก่ บุคลากรท่านอื่นๆ นักศึกษาในหลักสูตร

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

ครั้ง/ปี

≥3

เรื่อง :

1

สถานประกอบการ

ร้อยละ

80

เรื่อง

≥1

ผลงาน

≥1

วิชา

1

เรื่อง

1

ร้อยละ

≥80

ร้อยละ
คะแนน

≥ 80
≥ 3.5

ร้อยละ
ร้อยละ

≥ 80
≥ 80

ครั้ง

1

ผลงาน

≥1

ร้อยละ

70

แห่ง

≥5

คน

1

ครั้ง

1

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

หรือบุคคลภายนอกได้
- โครงการที่ 22
- ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
ตามเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก
ผลการเรียน)
- ร้อยละของนักศึกษาที่สถานประกอบการสหกิจศึกษา
หรือปฏิบัติวิชาชีพมีความพึงพอใจ
- โครงการที่ 23
- ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับผู้เข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด
- มีนักศึกษาเข้าแข่งขันอย่างน้อย 2 ทีม และนักศึกษาที่ติด
อันดับ 1 ใน 15
- โครงการที่ 24
- มีการเจรจาหารือแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ในต่างประเทศ
- สานต่อความร่วมมือกับผู้ประกอบการใน
ซอฟแวร์ที่มี MOU อยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และมี MOU
ผู้ประกอบการเพิมิ่ ขึนึ้
- มีกิจกรรมสัมพันธ์ในแนวทางบริการวิชาการกับโรงเรียน
มัธยมเป้าหมาย
- โครงการที่ 25
- จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กําหนด
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 26
- จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กําหนด
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 27
- ฉบับร่าง มคอ.2 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ2560) เพื่อนําไปเสนอต่อกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
- โครงการที่ 28
- จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กําหนด
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ 29
- มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุน

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

ร้อยละ

≥50

ร้อยละ

≤20

ร้อยละ

≥80

ร้อยละ

≥60

ทีม

1

แห่ง

1

แห่ง

≥2

กิจกรรม

1

ร้อยละ

≥80

คะแนน

≥3.50

ร้อยละ

≥ 80

คะแนน

≥3.50

ฉบับ

1

ร้อยละ

≥80

คะแนน

≥3.50

ผลงาน

1

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

- มีความร่วมมือระดับหลักสูตรฯ ในการผลิตงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ค์ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- โครงการที่ 30
- อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาโครงการวิจัยได้
- อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
- โครงการที่ 31
- จํานวนผลงานวิจัยในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
- จํานวนผลงานการนําเสนองานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ
- โครงการที่ 32
- อาจารย์ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม
กิจกรรม
- สร้างความร่วมมือกับศูนย์วิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายใน 1 ปี
- โครงการที่ 33
- บุคลากรของสํานักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม
- คณาจารย์ของสํานักวิชาฯ มีผลงานวิจัย
- โครงการที่ 34
- บุคลากรของหลักั สูตรร้อ้ ยละ 80 เข้า้ ร่ว่ มกิจิ กรรม
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในภาพรวมจากเกณฑ์ความพึงพอใจ 5 ระดับ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย
และเผยแพร่ผลงานเพิ่มขึ้น
- โครงการที่ 35
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้เข้าอบรมโครงกามีความรู้เพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของชุมชนต่อสื่อมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว
- ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายสามารถดูแลตนเองด้วยสื่อสาร
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

ความร่วมมือ

1

โครงการ
บทความ

1
1

โครงการ
โครงการ

≥5
≥3

ร้อยละ

80

หน่วยงาน

≥1

ร้อยละ
คน

50
≥3

ร้อ้ ยละ
ระดับความ

80
≥ 3.05

ร้อยละ

80

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

≥ 300
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 60

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

36,400 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล
60,000 อ.บุศรินทร์ นันทะเขต
10,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล
10,000 อ.วรรณรัตน์ นาที
10,000 อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
10,000 อ.บุศรินทร์ นันทะเขต

- ทัศนศึกษาดูงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

- เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านโฆษณา
- เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์

- เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านวารสารศาสตร์

136,400

- สนับสนุนกิจกรรมการประกวดของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

7 กิจกรรม

62,000 ดร. ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

- ฝึกทักษะมัลติมีเดียสมัยใหม่

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

17,500 ดร. สมจิตร ไชยศรียา

- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ MTA

159,000
79,500 อ.ปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ

3 กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ทัศนศึกษาดูงาน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

673,600

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

30 กิจกรรม

50,000

1 คน

โ โ มี ัลติิมีเดีียและแอนิิเมชััน่
- จัดั หานักั วิชิ าการสาขาวิชิ าเทคโนโลยี

876,960

926,960

- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานในห้องปฏิบัติการคอมฯ

4 คน

- จัดหานักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 คน

40,000

- จ่ายค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

กิจกรรมหลัก จัดหานักวิชาการ

5,000

100,000

31,912,150

- จ่ายค่าสมาคมนิเทศศาสตร์

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

31,957,150

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

50,643,010

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ต.ค.59

50,643,010

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

54,579,610

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
66,238,210

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

10,000 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
21,000 ผศ.ดิชิตชัย/ผศ.ดร.สุธัญญา
22,700 คณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ
20,000 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์

- อบรมเชิงปฏิบัติการคลังสารสนเทศ (Information Repository)

- อบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศเพื่อรองรับ AEC ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรฯ

- จัดสัมมนาด้านการจัดการสารสนเทศ

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ Digital Collection

5,280 อ.ดร.จิตติมา ศังขมณี
2,640 อ.ดร.จิตติมา ศังขมณี

- เตรียมพร้อมเป็นวิศวกรความต้องการมืออาชีพ (ภาค 2/59 ประกอบวิชา SWE-231 พื้นฐานวิศวกรรมความต้องการ

- ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมซองแวร์ (ภาค 2/59 ประกอบวิชา SWE-231 พื้นฐานวิศวกรรมต้องการ และ

- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Java

และ SWE-495 โครงงาน 2)

- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร PHP Advanced (ประกอบ SWE-207 การโปรแกรมบนเว็บ)
- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร ASP. NET for Web-basedApplication (ประกอบวิชา SWE-491 สหกิจศึกษา

2,640 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

2,640 อ.ศิริภิญโญ จันทมุณี
2,640 อ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

20,600 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

- ทัศนศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประจําปีการศึกษา 2560 (ต่างประเทศ)

SWE-333 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ)

32,560 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

8,800 อ.ดร.จิตติมา ศังขมณี/ อ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

- ทัศนศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประจําปีการศึกษา 2560 (ในประเทศ)

(SWE-232 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ในโดเมนการดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว)

- ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาความรู้โดเมนการดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

91,000

20,000 ผศ.ดิชิตชัย/อ. คณิตสรณ์

- ศึกษาดูงานด้านการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ณ ต่างประเทศ

9 กิจกรรม

15,000 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

- พัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการ Digital Content

- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

23,000 คณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ

24,000 อ.ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย

165,700
10,000 อ.คณิตสรณ์/ ดร.นภารัตน์

- ศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

และพิพิธภัณฑ์ โครงงาน และสัมมนาทางวิชาชีพการจัดการสารสนเทศ ฯลฯ

- สนับสนุนการเรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการจัดการสารสนเทศสํานักงาน การจัดการจดหมาย

- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บ

22,000 อ.ดร.ชนันกรณ์ จันแดง

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสื่อ IT Services/ Mobile App/ etc เช่น การพัฒนาระบบแบบ Agile

ผู้รับผิดชอบ

22,000 อ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

121,500

งบประมาณ

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะด้านการโปรแกรม
9 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

77,500 อ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

3 กิจกรรม

หน่วยนับ

- ทัศนศึกษาดูงาน ของ นศ. ชั้นปี 2,3,4

- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

- MMA-243 การแสดงสําหรับงานแอนิเมชัน (ภาค 2/59)

- MMA-349 การแสดงเสียงในงานแอนิเมชัน (ภาค 2/59)

- MMA-345 การทําเทคนิคพิเศษ (ภาค 2/59)

- MMA-488 หัวั ข้อ้ พิเิ ศษด้้านแอนิิเมชันั 2 (ภาค 2/59)

- MMA-348 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดแสงและเงา (ภาค 3/2559)

- MMA-101 ดนตรีวิจักษณ์ (ภาค 1/2560) ค่าใช้จ่ายครึ่งภาคการศึกษา
- MMA-121 การวาดเส้น (ภาค 1/59)

- MMA-221 การปั้น (ภาค 1/59)

- MMA-341 ดนตรีและเสียงประกอบในงานแอนิเมชัน (ภาค 1/59)

- MMA-483 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาค 1/59)
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

- CMM-211 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ (ภาค 2/59)

- CMM-231 การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา (ภาค 3/59)

- CMM-302 การผลิตสื่อผสมผสาน (ภาค 1/59)

- CMM-303 กฏหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (ภาค 2/59)

- CMM-321 การประกาศและดําเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ (ภาค 3/59)

- CMM-322 ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง (ภาค 1/59)

- CMM-325 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง (ภาค 2/59)

10 รายวิชา

28,800 อ.วิทยา หอทรัพย์

2 คน

- MMA-483 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาค 1/59)

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

33,000 อ.สมจิตร ไชยศรียา

2 คน

- MMA-341 ดนตรีและเสียงประกอบในงานแอนิเมชัน (ภาค 1/59)

20,000 อ.วรรณรัตน์ นาที

20,000 อ.วรรณรัตน์ นาที

20,000 อ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

20,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

30,000 อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์

30,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

30,000 อ.บุศรินทร์ นันทะเขต

250,000

28,800 อ.วิทยา หอทรัพย์

23,000 อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
40,000 อ.วิทยา หอทรัพย์

82,400 อ.โกสินทร์ กาฬรัตน์

105,600 อ.วิทิ ยา หอทรััพย์์

57,000 อ.โกสินทร์ กาฬรัตน์

14,400 อ.สมจิตร ไชยศรียา

97,800 อ.สมจิตร ไชยศรียา

40,000 อ.วิทยา หอทรัพย์

66,000 อ.สมจิตร ไชยศรียา

57,600 อ.วิทยา หอทรัพย์

46,800 อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
70,000 อ.วิทยา หอทรัพย์

791,200 (ขอจัดสรรให้แต่ละหลักสูตรเท่าเดิมก่อน)

1,045,300 (ยังไม่ให้หลักสูตรปรับลด เนื่องจากส่วนต่างมีไม่มาก)

2 คน

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

13,200 อ.ดร.จิตติมา ศังขมณี

งบประมาณ

- MMA-221 การปั้น (ภาค 1/59)

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

1 คน
2 คน

22 รายวิชา

40 รายวิชา

หน่วยนับ

- MMA-101 ดนตรีวิจักษณ์ (ภาค 1/59)
- MMA-121 การวาดเส้น (ภาค 1/59)

- สาขาวิชาโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษ/วิทยากรระดับปริญญาตรี

และ SWE-495 โครงงาน 2)

- โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะวิชาชีพผ่านโครงงาน ( ประกอบวิชา SWE-494 โครงงาน 1

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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1 คน

- CMM-335 การผลิตงานโฆษณา (ภาค 2/59)

1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

- ICT-373 การตอบโต้ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์

- ICT-377 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ICT-376 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ICT-362 การบริหารฐานข้อมูล 2

- ICT-353 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

- ICT-493 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

1 คน

- DIM-466 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (ภาค 2/59)

1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

- SWE-324 กฎหมายและจริยธรรมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาค 3/59)

- SWE--315 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ภาค 2/59)

- SWE--351 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟแวร์ (ภาค 1/59)

- SWE--372 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (ภาค 3/59)

- SWE--494 Senior Project in Software Engineering (ภาค 2/59)

- SWE--495 Senior Project in Software Engineering (ภาค 3/59)

2 คน

- SWE-362 กระบวนการซอฟต์แวร์ (ภาค 3/59)

(ภาค 3/59)

- SWE-232 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ในโดเมนการดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

8 รายวิชา

1 คน

- DIM-352 พฤติกรรมสารสนเทศ (ภาค 2/60)

- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

15,000 คณาจารย์ประจําสาขาฯ

1 คน

10,000 อ.ดร. จิตติมา ศังขมณ๊

20,000 อ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
10,000 อ.ดร. จิตติมา ศังขมณ๊

20,000 อ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

20,000 อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

20,000 อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

10,000 อ.ดร. จิตติมา ศังขมณ๊

10,000 อ.ดร. จิตติมา ศังขมณ๊

120,000

15,000 คณาจารย์ประจําสาขาฯ

10,000 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

14,000 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

54,000

500 อ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

6,000 อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์

45,000 อ.ดร.ณิชนันทน์ กิติพัฒนบวร

6,000 อ.จงสุข คงเสน

8,000 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

3,500 อ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

3,500 อ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

6,000 อ.จงสุข คงเสน

78,500

25,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

20,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

35,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

งบประมาณ

1 คน

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- DIM-346 ระบบอัตโนมัติเพื่องานสารสนเทศ (ภาค 2/60)
- DIM-364 การออกแบบเว็บเพื่องานสารสนเทศ (ภาค 3/60)

4 รายวิชา

1 คน

- ICT-352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

1 คน

- ICT-253 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8 รายวิชา

1 คน

- CMM-332 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (ภาค 1/59)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 คน

หน่วยนับ

- CMM-331 กลยุทธิ์สื่อโฆษณา (ภาค 1/59)

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

1,227,700

10,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
35,000 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
15,300 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
27,000 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
27,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
22,500 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ "ประดู่นิวส์"

- โครงการที่ 5 เตรียมการพร้อมนักศึกษาใหม่

- โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านมัลติมีเดีย

- โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- โครงการที่ 8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร์

- โครงการที่ 9 เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ภาคใต้ ประจําปี 2560

นักสื่อสาร

74,400 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ฯ
10,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

30 ก.ย.60

โครงการที่ 2 Informatics Showcase @Central PlaZa
- โครงการที่ 3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านรายวิชาการผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อสร้าง

1 ต.ค.59

250,000 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ฯ

24 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

1,227,700

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการที่ 1 Informatics Open House และกิจกรรมที่ต้องจัดในช่วงวันสถาปนา มวล.

24 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

468,000
,

-

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สัมมนาหน่วยงาน

468,000
468,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

แผนงานรอง

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

276,300

1 ต.ค.59
30 ก.ย.60

316,300
40,000

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

15,390,000
400,000
316,300

4 รายการ
3 รายการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เงินงบประมาณ)
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30 ก.ย.60

16,040,000
200,000

30 ก.ย.60

งบประมาณ

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

50,000
-

หน่วยนับ

- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

27,000 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ
54,000 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
168,420 สํานักวิชาฯ
15,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

- โครงการที่ 16 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการจัดการสารสนเทศ

- โครงการที่ 17 อบรมการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

- โครงการที่ 18 จัดประชุมวิชาการต่างๆของสํานักวิชาฯ

- โครงการที่ 19 เผยแพร่ภาพยนต์แอนนิเมชั่นในช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

10,000 อ.ศิริภิญโญ

- โครงการที่ 23.3 สนับสนุนนักศึกษาเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC ระดับภาคใต้

10,000 อ.ศิริภิญโญ
10,000 ดร. จิตติมา

- โครงการที่ 24.1 สร้างความร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สถาบันต่างประเทศ

- โครงการที่ 24.2 จัดทํา MOU หรือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและผู้ใช้บริการในโดเมนที่กําหนด

หลักสุตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2,600 ดร. จิตติมา,ดร.กรัณรัตน์

- โครงการที่ 23.2 จัดคอร์สอบรมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ เช่น CPRE, ITPE และ TOEIC

- โครงการที่ 24 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ

15,000 ดร. จิตติมา,ดร.กรัณรัตน์

- โครงกาที่ 23.1 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ เช่น CPRE, ITPE และ TOEIC

หลักสุตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

50,400 ผศ.เยาวเรศ

- โครงการที่ 22.3 ค่ายเขียนโปรแกรม

- โครงการที่ 23 พัฒนาวิชาการนักศึกษา

2,000 ผศ.อุหมาด

- โครงการที่ 22.2 เตรียมความพร้อมด้าน สถิติ

หลักสุตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2,000 ผศ.อุหมาด

18,000

- โครงการที่ 22.1 เตรียมความพร้อมด้าน problem solving

- โครงการที่ 22 เตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาด้านการเรียนในหลักสูตร

- โครงการที่ 21.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหลักสูตรสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสุตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1,000

- โครงการที่ 20.2 ให้บริการ คําปรึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

- โครงการที่ 21 พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร

3,000 ดร.กรัณรัตน์

- โครงการที่ 20.1 ให้บริการคําปรึกษา ด้าน HW SW แก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงาน ภายในและภายนอก

หลักสุตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

39,600 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการที่ 15 สัมมนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการที่ 20 ดําเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิศวกรรมซอฟแวร์อย่างต่อเนื่อง

72,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

- โครงการที่ 14 นิเทศศาสตร์ออนไลน์

เพื่อออกอากาศในช่องไทยพีบีเอส

32,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

- โครงการที่ 13 พัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

47,880 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ

- โครงการที่ 12 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- โครงการมที่ 11 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

หน่วยนับ
63,000 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
45,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

- โครงการที่ 10 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรค่า “ศึกษิต”

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

217

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30 ก.ย.60

45,000 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
54,000 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
65,040 สํานักวิชาฯ/ฝ่ายวิจัยวิชาการ

- โครงการที่ 32 ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับศูนย์วิจัย

- โครงการที่ 33 สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

20,000

- โครงการที่ 30.3 สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ในด้านเครื่องมือเพื่องานวิจัย

- โครงการที่ 31 พัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

20,000

- โครงการที่ 30.2 สนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย

45,000 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- โครงการที่ 30 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

5,000

42,120 หลักสูตรเทตโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

- โครงการที่ 29 พัฒนาศักยภาพการวิจัยมัลติมีเดียและผลงานสร้างสรรค์

- โครงการที่ 30.1 สนับสนุนการตรวจแก้บทความภาษาอังกฤษ

45,000 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

- โครงการที่ 28 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ Digital collection

30 ก.ย.60

298,400

7 โครงการ

3 โครงการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

3 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

298,400

3 โครงการ

แผนงานวิจัยและพัฒนา
แผนงานรอง แผนงานวจยและพฒนา

298,400

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

3 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

1 ต.ค.59

1,924,600

กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1

1,924,600

1,924,600

งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

- จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,924,600

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

18,000 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

- โครงการที่ 27 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์

ผู้รับผิดชอบ

36,000 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

2,000 อ.ศิริภิญโญ

งบประมาณ

- โครงการที่ 26 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาและพัฒนาสื่อการสอนให้รองรับการสอน
Active Learning

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

12,600 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

1 ระบบ

หน่วยนับ

- โครงการที่ 25 พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาสู่วิชาชีพ โดยการสอบ Certificate ด้านการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์

- โครงการที่ 24.3 จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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5. งบประมาณรวม
66,238,210 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินการทั้งในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่มากนัก
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ การเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นบทบาทหนึ่งและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรง หรืออาจพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีไปใช้กับงานเดิมก็ได้
และด้วยศักยภาพที่มี ในปีการศึกษา 2555 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภูมิภาคและของรัฐ มีความพร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีวุฒิและประสบการณ์ในด้านนี้จํานวนมาก จึงพิจารณาเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ภาคใต้และของประเทศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งผลิตทรัพยากรในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและของประเทศ
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในด้านการทํางานทั้งของภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

คน

20/ (22)

20/ (11)

15

20

50

50

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

60/ (24)

80/ (3)

80

80

80

80

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

170/ (99)

110/ (88)

110

150

200

200

(พิจารณารายละเอียดจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ป.เอก) และตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการ
จัดการศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
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ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (N/A)

90

90

90

90

บาท

7,720,000

5,886,000

6,147,000

เชิงคุณภาพ
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาใน
โครงการการจัดการศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
เชิงเวลา
- สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- รายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ร้อยละ

/ (6,425,435) / (4,774,000)
(+13.61)

ร้อยละ

>80/ (81.1) >80/ (93.6)

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (11.69)

7,000,000 10,000,000 10,000,000

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

กิจกรรม

- จ่ายค่าตอบแทน

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนกิจกรรมดูงาน/ทัศนศึกษาภายในและนอกประเทศของนักศึกษา

- พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- จัดหาอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร

- กรรมการสอบประมวลความรู้

- กรรมการพิจารณาโครงร่างฯ

- กรรมการสอบสัมภาษณ์

- กรรมการออกข้อสอบ

จ่ายค่าตอบแทน
- จายคาตอบแทน

-

-

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต

-

หน่วยนับ

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

(หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

1 ต.ค.59
1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ไตรมาสที่ 2
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

1 ต.ค.59

หน่วยนับ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- ปัจฉิมิ นิเิ ทศ

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนกิจกรรมดูงาน/ทัศนศึกษาภายในและนอกประเทศของนักศึกษา

- พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- จัดหาอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร

- กรรมการสอบประมวลความรู้

- กรรมการพิจารณาโครงร่างฯ

- กรรมการสอบสัมภาษณ์

- กรรมการออกข้อสอบ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ของประเทศ
2. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
3. มีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ โดยให้บริการการสอนในสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษษ 2558 เป็นปีแรกแก่
นักศึกษาในสังกัดและสํานักวิชาอื่นๆ ที่ลงเป็นวิชาเลือก และมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
งานสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสมโดยผสานความต้องการ
ของมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้น้นั นอกจากจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังต้องเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญ
วิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานภาคสนาม การทัศนศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ นี้จะทําให้นักศึกษาได้
เสริมความรู้ ซึ่งเป็นการขยายความคิดและโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างดีย่งิ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สาขาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบ
วิชาชีพ
2. ทําการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบ งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองรับการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
4. สร้างเครือข่ายเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพระดับประเทศ
5. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

คน

60/ (51)

70/ (45)

65

90

100

100

- ระดับปริญญาตรี

คน

60/ (51)

70/ (45)

65

90

100

100

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

70/ (43)

70/ (59)

130

140

140

170

- ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

70/ (43)

70/ (59)

130

140

140

170

คน

260/ (207)

230/ (231)

250

400

400

400

- ระดับปริญญาตรี

คน

260/ (207)

230/ (231)

250

400

400

400

- จํานวนโครงการวิจัยใหม่

โครงการ

2/ (N/A)

4/ (N/A)

3

4

4

4

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ

โครงการ

2/ (N/A)

2/ (N/A)

4

2

2

2

- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

2/ (N/A)

2/ (N/A)

2

2

2

2

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

FTES :

8 : 1/

8 : 1/

8:1

8:1

8:1

8:1

อาจารย์

(7.64 : 1)

(7.0 : 1)

- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา
ที่ประกาศรับ
มวล.1

ร้อยละ

80/ (61.43)

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

80 - 84

- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก

ร้อยละ

≤15/ (11.29) ≤15/ (N/A)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
มวล.6

ค่าเฉลี่ย

2.76/ (N/A)

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ร้อยละ

85/ (84.4)

85/ (100.0)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา
สงป.301

ร้อยละ

80/ (77.8)

90/ (91.2)

90

90

90

90

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.33)

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 4 ขึ้นไป
สกอ.2.1, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85/ (84.8)

85

85

85

85

- ระดั
ระดบความพงพอใจของนกศกษาตอคุ
บความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณภาพการสอน
ณภาพการสอน

คาเฉลย
ค่าเฉลี่ย

4 00/ (4.09)
4.00/
(4 09) 4.00/
4 00/ (4.09)
(4 09)

4 00
4.00

4 00
4.00

4 00
4.00

4 00
4.00

ร้อยละ

86 - 95/ (N/A) 86 - 95/ (N/A) 86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

65/ (32.26)

50/ (N/A)

50

50

50

50

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (94.8) >80/ (93.4)

> 80

> 80

> 80

> 80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (+6.36)

5

5

5

5

งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

บาท : คน

เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ผลการเรียน)

/ (84.29)

มวล.4
2.76 3.00/ (N/A)

การประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
สกอ.2.2, สงป.301, ตชว.ยุทธศาสตร์

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.3

เชิงเวลา
- ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ
(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น)

ตชว.ยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ

สมศ. 5.7

5/ (+5.81)

71,394 : 1/ 71,394 : 1/ 71,394 : 1 71,394 : 1 71,394 : 1 71,394 : 1
(103,692.1 : 1) (109,002.4 : 1)
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3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

โครงการที่ 1
- ผลคะแนนการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

ค่าเฉลี่ย

4.00

ระดับสํานักวิชาประจําปีการศึกษา 2559
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- ผลเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

95

ค่าเฉลี่ย

3.51

โครงการที่ 2
- มีการรวบรวมความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและเผยแพร่

ช่องทาง

2

- จํานวนหนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอนและบทความวิชาการ

ชิ้นงาน

2

- จํานวนการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 3

โครงการ

2

- จํานวนกิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม

3

ร้อยละ

60

ร้อยละ

90

ร้อยละ

≥80

ค่าเฉลี่ย

3.51

กิจกรรม

3

- ร้อยละของจํานวนกิจกรรมนิทรรศการที่บรรลุผลตาม
ั กิจกรรมจากจํ
์ านวนกิจกรรมทั้งหมด

ร้อยละ

60

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมชมนิทรรศการจากจํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

≥80

ที่ตั้งไว้ตามแผนกิจกรรม
โครงการที่ 5
- จํานวนกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

กิจกรรม

2

ค่าเฉลี่ย

3.51

ร้อยละ

100

ที่เพิ่มขึ้น

ศิษย์เก่า ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงได้
- ร้อยละของจํานวนกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่บรรลุผล
ตามวัตถประสงค์
ตามวตถุ
ประสงคกจกรรมจากจานวนกจกรรมทงหมด
กิจกรรมจากจํานวนกิจกรรมทั้งหมด
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพ
ผ่านในครั้งแรกต่อจํานวนผู้เข้าสอบครั้งแรกทั้งหมด
- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจากจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
ิ
กิจกรรม
โครงการที่ 4
- จํานวนกิจกรรมนิทรรศการผลงานนักศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา
ศิษย์เก่า ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงได้

ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือชุมชนภายนอก
- ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ 6
- ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตร
สถาปัตยกรรม หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม และ
หลักสููตรสถาปัตยกรรมภายในเมื่อเทียบจากจํานวนรับตามแผน

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

โครงการที่ 7
- จํานวนกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

แผน/ (ผล)

แผน

กิจกรรม

3

ร้อยละ

60

ค่าเฉลี่ย

≥3.51

กิจกรรม

3

มี/ไม่มี

มี

ชิ้นงาน

1

กิจกรรม

1

- ปริญญานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการ

≥2

- ปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่/จัดแสดงหรือได้รับรางวัล

โครงการ

1

ชิ้น

1

- จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

ชุมชน

2

- จํานวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการนําไปใช้จริงหรือต่อยอด
ื อจดสิ
ิ ทิ ธิั บัตไ ร่ ้
่
หรื

ผลงาน

2

- ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานหรือในชุมชนที่มีผล

ร้อยละ

80

องค์กร

2

ร้อยละ

80

สู่การปฏิบัติ จํานวน 3 กิจกรรม
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมิน
ด้านการเรียนรู้และทักษะด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการที่ 8
- สํานักวิชามีการเข้าร่วมและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
โครงการที่ 9
- แผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของสํานักวิชา
โครงการที่ 10
- หัวข้อวิจัยสําหรับคณาจารย์เพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยใหม่ จํานวน
2 หัวข้อหรือเอกสารทางวิชาการ หรือตําราทางวิชาการสําหรับ
คณาจารย์ที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ /เผยแพร่ งานวิชาการ
- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์
โครงการที่ 11

หรือยื่นขออนุสิทธิบัตรหรือผลิตเพื่อการจําหน่ายจริง
โครงการที่ 12
- มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์
โครงการที่ 13

การประเมินด้านความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5
โครงการที่ 14
- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ชุมชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนที่มีผลการประเมินตาม
ความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

แผน

แผน

แผน
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

โครงการที่ 15
- จํานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ

ชุมชน

2

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

855,000

935,000

ทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ชั้นปีที่ 2)

และกรรมวิธีการผลิตเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ และรายวิชาวัสดุและกระบวนวิธี

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง, รายวิชาวัสดุ

กรรมวิธีการผลิต (ชั้นปีที่ 1)

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชามรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพื่อการออกแบบ และรายวิชาวัสดุและ

(ชั้นปีที่ 4)

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 - 7 และรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 6 - 7

(ชั้นปีที่ 3)

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 - 5 และรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 4 - 5

การก่อสร้างอาคาร 3 (ชั้นปีที่ 2)

อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

อ.สุวิตา แก้วอารีลาภ

อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

อ.จาตุรันต์ พิบูลย์

อ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์

30 ก.ย.60

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 และรายวิชา

1 ต.ค.59

อ.ภานุวัฒน์ สวัสดี

21 รายวิชา

25 รายวิชา

- ทัศนศึกษาประกอบรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 และรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 1 (ชั้นปีที่ 1)

- ทัศนศึกษา

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี

อ.นรารักั ษ์์ สมบััติทอง/อ.ปรั
ป ชั ยา กฤษณะพันั ธ์์

236,700

- ประกวดแบบและการนาเสนอผลงานนกศกษาในระดบชาตหรอนานาชาต
ป
ํ
ั ึ ใ ั
ิ ื
ิ

30 ก.ย.60

อ.นรารักษ์ สมบัติทอง/อ.ปรัชยา กฤษณะพันธ์

1 ต.ค.59

- บรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพ

2 กิจกรรม

30,100

-

- สมัครสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

20,000 สาขาสถาปัตยกรรม/ สาขาการออกแบบฯ

-

- จัดทําจุลสารสถาปัตยกรรม

60,000

-

- จัดหาวัสดุประเภทต่างๆ (สําหรับงานคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

12,241,750

-

- บริหารจัดการกลาง

12,351,850 สํานักงานบริหารสํานักวิชา

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

15,177,150

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ต.ค.59

15,177,150

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

งบประมาณ

16,161,150

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
16,898,200

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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30 ก.ย.60

80,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง
100,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

- โครงการที่ 3 พัฒนากิจกรรมวิชาการ

- โครงการที่ 4 นิทรรศการผลงานนักศึกษา

606,100
30,000 อ.วรพร ตันติการุณย์

30 ก.ย.60

- โครงการที่ 2 พัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้

1 ต.ค.59

15,000 อ.วรพร ตันติการุณย์

9 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

606,100

- โครงการที่ 1 อบรมสัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

9 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

264,000

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

264,000
264,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

63,900

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

แผนงานรอง

30 ก.ย.60

1 ต.ค.59

700,000 อาจารย์ทั้ง 2 สาขาวิชา

50,000

50,000

903,600 อาจารย์ทั้ง 2 สาขาวิชา

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

80,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง/อ.ปรัชยา กฤษณะพันธ์

งบประมาณ

113,900
50,000

-

ไตรมาสที่ 4

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2 รายวิชา

- จัดสอบสําหรับนักศึกษาการออกแบบ ชั้นปีที่ 4

ไตรมาสที่ 3

113,900

3 รายวิชา

- จัดสอบสําหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

-

-

47 รายวิชา
16 รายวิชา
31 รายวิชา

4 รายวิชา

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ)

กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

- นิเทศนักศึกษาฝึกงานรายวิชา ARC-412, IND-343, IND-353 และ IND-363

สื่อประชาสัมพันธ์ 3 และรายวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3 (ชั้นปีที่ 3)

- ทัศนศึกษาประกอบรายการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3, รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

231

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30,000 อ.ภริตพร แก้วแกมเสือ

- โครงการส่งเสริมการพัฒนางานออกแบบของสาขาวิชาเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

4 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

500,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Technology (BIM) เพื่อเท่าทัน

1 โครงการ

500,000

3 โครงการ

500,000

625,150

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ดําเนินการภายใต้งบที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน)

4 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

(ระยะที่ 2 การทดลองการดําเนินงานโครงการ)

30,000 อ.ภริตพร แก้วแกมเสือ

- โครงการที่ 12 ส่งเสริมการพัฒนางานออกแบบของสาขาวิชาเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

111,900
51,900 อ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
30,000 อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

3 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

- โครงการที่ 11 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย

111,900

30,000 อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

(ระยะที่ 2 การทดลองการดําเนินงานโครงการ)

70,000 อ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์

3 โครงการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

3 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

30 ก.ย.60

111,900

1 ต.ค.59

3 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

30,000 อ.วรพร ตันติการุณย์

- โครงการที่ 9 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
111,900

40,000 อ.วรพร ตันติการุณย์

- โครงการที่ 8 เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (ตามคณบดีมอบหมาย)

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

100,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

- โครงการที่ 7 เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ

130,000 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

งบประมาณ

- โครงการที่ 6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1
81,100 อ.นรารักษ์ สมบัติทอง

หน่วยนับ

- โครงการที่ 5 เรียนรู้เชิงปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2 โครงการ
2 โครงการ
2 โครงการ
2 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

20,000 อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

- โครงการที่ 15 จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

55,150 อ.ธณสัณฑ์ เทพรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการที่ 14 อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

125,150

125,150

งบประมาณ

50,000 อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

3 โครงการ

งาน/โครงการ สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60) (ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

- โครงการที่ 13 พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

3 โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

การพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

233

234

5. งบประมาณรวม
16,898,200 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซ่งึ จะนําไปสู่ความเป็นเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สํานักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

