แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(เล่ม 2)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารบัญ
- ศูนย์/สถาบัน
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- ศูนย์บริการการศึกษา
- ศูนย์บริการวิชาการ
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- สถาบัันวิิจัยและพััฒนา
- สํานักงาน/ สํานัก/ หน่วย
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สํานักผู้บริหาร
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- สํานักงานอธิการบดี
- ส่วนการเงินและบัญชี
- ส่วนการเงินและบัญชี
- งานบริหารสินทรัพย์
- ส่วนการเจ้าหน้าที่
- ส่ว่ นกิจิ การนักั ศึกึ ษา
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา
- ส่วนประชาสัมพันธ์
- ส่วนแผนงาน
- สวนพสดุ
ส่วนพัสด
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
- ส่วนส่งเสริมวิชาการ
- ส่วนสารบรรณและอํานวยการ
- ส่วนอาคารสถานที่
- หนวยงานชวยนกบรหาร
หน่วยงานช่วยนักบริหาร
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
- โครงการ
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
- โครงการอุทุ ยานการเรียนรู้วู ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ
- หน่วยพัฒนาองค์กร

235
244
250
259
268
274
280
287

296
302
311

316
322
327
337
356
363
370
381
388
394
401
407
413
417
423
427
432
437
442
448

- โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
- โครงการ (ด้านบริการที่มีรายรับ)
- โครงการศู
โ
นย์ก์ ีฬาและสุขภาพ
- ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- เรือนวลัย
- อาศรมยาวลัยลักษณ์
- คลินิกภายภาพบําบัด
- โรงพยาบาลศู
โรงพยาบาลศนย์
นย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้จัดทํา

455
462
469
476
485
491
496
502
506
509

ศูนย์/สถาบัน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยกรอย่างมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายของการรวมบริการ
ประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และการ
จัดเตรียมด้านต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ให้บริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
4. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีคุณภาพ และได้การรับรองจากมาตรฐานระดับนานาชาติ (ISO17025)
5. บํารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
การเรียนการสอนและการวิจัย
- บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่ *
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย์
- จํานวนบุคลากรที่ร่วมงานวิจัย
การบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการของการให้บริการ
- จํานวนครั้งของการให้บริการ
- จํานวนคนของผู้รับบริการ

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

วิทยานิพนธ์
งานวิจัย
คน

12/ (15)

65/ (149)
35/ (94)
12/ (18)

65
35
14

65
35
16

65
35
16

65
35
16

โครงการ
ครั้ง
คน

15/ (35)
70/ (139)
7,000

15/ (53)
70/ (128)
7,000

15
70
7,000

15
70
7,000

15
70
7,000

15
70
7,000

/ (13,988)

/ (9,662)

หน่วยนับ
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
- จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบ *

หน่วยนับ

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

500/ (935) 525/ (1,342)

660

700

800

900

รายการ
งาน

>30/ (53)
<10/ (17.86)

>15/ (16)
(692)

>30
500

>30
500

>30
500

>30
500

ร้อยละ

100/ (100)

100/ (100)

100

100

100

100

ร้อยละ
ร้อยละ

86/ (90.2)
86/ (85.7)
88/ (100)

86
86
88

86
86
88

86
86
88

86
86
88

ครั้ง

บํารุงรักษาครุภัณฑ์
- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา *
- จํานวนการซ่อมบํารุงเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ
การเรียนการสอน
- ให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการได้ตามแผน
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี
- อาจารย์
- นักศึกษา

ปี พ.ศ.2558

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

- ความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ *

ร้อยละ

86/ (89.56)
86/ (84.75)
85/ (95)

- ร้อยละของวิชาปฏิบัติการที่สามารถเปิดสอน

ร้อยละ

100/ (100)

100/ (100)

100

100

100

100

ร้อยละ

100/ (100)

100/ (100)

100

100

100

100

ร้อยละ
ร้อยละ

80/ (89.34)
80/ (84.67)

80/ (84.0)
80/ (N/A)

80
80

80
80

80
80

80
80

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (92.62)
100/ (100)

85/ (90.75)
100/ (100)

85
100

87
100

87
100

87
100

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (85.91)
100/ (100)

85/ (90.75)
100/ (100)

85
100

85
100

85
100

85
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

86 - 95
/ (76.67)

<10
>85
86 - 95

<10
>85
86 - 95

<10
>85
86 - 95

ร้อยละ

100/ (100)

100

100

100

ได้ตามแผน
การวิจัย
- สนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ (งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านครุภัณฑ์ สถานที่ บุคลากร)
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการวิจัย
- อาจารย์
- นักศึกษา
การบริการวิชาการ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ความพร้อมของการเตรียมการให้บริการ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
- ความแม่นยําในการวินิจฉัย *
บํารุงรักษาครุภัณฑ์
- ร้อยละงานค้างของการซ่อมบํารุง
- ร้อยละความสําเร็จของการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี 1.3

<10/ (18.21) <10
(81.79)
>85
86 - 95
86 - 95
(N/A)

เชิงเวลา
- ร้อยละของการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

100/ (100)

100
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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

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

90/ (82.14)

90/ (81.79)

90

90

90

90

ร้อยละ

>90/ (82.14) >90/ (81.79)

>90

>90

>90

>90

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

>80/ (97.86) >80/ (89.75)

>80

>80

>80

>80

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน

ร้อยละ

80/ (98.87)

80/ (88.44)

80

80

80

80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5/ (-2.75)

5/ (+1.05)

5

5

5

5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- ความสามารถใหบริการซ่อมบํารุงได้ทันตามความ

หน่วยนับ

ต้องการใช้งาน
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ต้นทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

<35,000 <35,000 <35,000 <35,000

- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย

บาทต่อรายวิชา <35,000/ (56,614.6) <35,000/ (N/A)

- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย

บาทต่อนักศึกษา

<3,000/ (1,578.5)

บาท

1,700,000/

1,700,000/ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(1,425,906)

บาท

(1,038,526)
1,500,000

- รายได้จากการบริการวิชาการ
- รายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

<3,000/ (N/A) <3,000

1,500,000

<3,000

<3,000

<3,000

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

/ (2,775,603) / (2,984,490.50)

- รายได้จากโครงการผลิตและบริการพันธุ์ปลานิลเพศผู้
โดยวิธีการแปลงเพศ

บาท

800,000/

800,000/

(836,686)

(872,798)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

900,000

900,000 900,000 900,000

35 งานวิจัย

- อาจารย์

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายธุรการ

2,500,000 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

800,000

800,000 ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ

50,000

250,000

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

50,000 ฝ่ายพัฒนาและบํารุงรักษา

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

250,000

14 หลักสูตร

- ระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

160,000

34,513,790

งาน/โครงการ การบริหารจัดการกลาง

27 สาขาวิชา/ 280 รายวิชา

- ระดับปริญญาตรี

- จัดให้บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ

65 วิทยานิพนธ์

>30 ชนงาน
ชิ้นงาน

-

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- จัดให้บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่

กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

- วสดุ
วัสดและครภั
และครุภณฑทเกดจากการพฒนาเครองมอ
ณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องมือ

- พัฒนาและบํารุงรักษา

กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาและผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

34,513,790

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

1 ต.ค.59

37,863,790

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

48,189,590

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

144,677,490

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
145,467,490

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

10 อาคาร

- ซ่อมแซมอาคารและห้องปฏิบัติการ (จํานวน 10 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเครื่องมือฯ

2, 3, 5, 6, 7, 8, อาคารกายวิภาคศาสตร์, อาคารห้องปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม,
อาคารวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมฯ และอาคารวิชาการ 8 (ห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัด)
- ซ่อมบํารุงเครื่องมือเชิงป้องกัน (PM)
- ปรับปรุงระบบแก๊สในห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง

500 เครื่อง

- ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/ วัสดุเพื่อการซ่อมแซม

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

150,000

100,000 ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ
และฝ่ายห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ

3,000,000
3,000,000 ฝ่ายพัฒนาและซ่อมบํารุง

25,800

50,000

7,000,000

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก บริการห้องปฏิบัติการ
- จ้างเหมาพนักงานห้องทดลอง ฝึกอบรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

7,075,800

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- จัดการระบบคุณภาพ
- จัดกิจกรรมอาชีวอนามัย
- พัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- สร้างเสริมสุขภาพ
- บริหารจัดการกลาง ได้แก่
- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเตาเผา มวล.

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินนอกงบประมาณ)
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)

47 รายการ
-

30 ก.ย.60

13,882,800
5,500,000

20,268,500

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,890,600
4,000,000
171,000
20,268,500

44 รายการ
-

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)
- จัดหาวัสดุถาวร

19,061,600

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ต.ค.59

19,061,600

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32,180,300
32,180,300
32,042,500
137,800

372,000

63,905,600

56 รายการ

30 ก.ย.60

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
กิจกรรมหลัก จัดหาครุุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1
กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1 (เงินนอกงบประมาณ)

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ (พยาบาล, เทคนิคการแพทย์,
กายภาพบําบัด)

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1 ต.ค.59

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

30 ก.ย.60

30,000

1 ต.ค.59

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

-

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

402,000

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

หน่วยนับ
402,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

795,700
90,000

งบประมาณ

300 ครั้ง
60 ครั้ง

- วิเคราะห์ทดสอบด้านกายภาพและวิศวกรรม

- วิเคราะห์ทดสอบไม้

- เผยแพร่และนําเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- จัดกิจกรรมสาธิตการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์

- เผยแพร่และนําเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- โครงการผลิตและบริการพันธุ์ปลานิลเพศผู้โดยวิธีการแปลงเพศ

300 ครั้ง

- วิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี

660 ครั้ง

กิจกรรมหลัก เผยแพร่และนําเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก
- วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง

50,000

50,000

3 กิจกรรม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

30 ก.ย.60

50,000

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
1 ต.ค.59

700,000

23,075,500
1,500,000

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)

24,575,500

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านการผลิตแพทย์เพิ่ม

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

24,575,500
51 รายการ
-

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

- จัดหาวัสดุถาวร
- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ

ผู้รับผิดชอบ
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- โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าและปลูกเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

90,000 นางราตรี นิตยเดชพัฒน์

90,000

90,000

งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

90,000

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
1 โครงการ

90,000

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

650,000 นายไพรวัลย์ เกิดทองมี

1 ต.ค.59

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาระบบทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต์

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

650,000

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

งาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ
650,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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5. งบประมาณรวม
145,467,490 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมีความแม่นยําและเป็นที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่มาใช้บริการ
3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้จากการให้บริการวิชาการ
4. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบํารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําแผนและงบประมาณโดยเน้น 3 เรื่อง คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซึ่งการดําเนินการให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าวจําเป็นต้องมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งใน
ด้านการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านการบริการการศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา รวมทั้งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จัดหาและอํานวยความความสะดวกในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ จําเป็นต้องมีการพัฒนาและ
สร้างมาตรฐานในการดําเนินการให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- อัตราส่วนของจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ *
- อัตราส่วนของจํานวนบุคลากรต่อจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ *
- อัตราส่วนจํานวน Bandwidth ต่อจํานวนผู้ใช้บริการ
- ประมาณ Down Time ของการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
- อัตราส่วนของจํานวนผู้ใช้บริการต่อจํานวนโทรศัพท์
- การจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก *
- ระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนา
แล้วเสร็จตามแผนงานประจําปี

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

8 : 1/
(7.30 : 1)
1 : 1/
คน : เครื่อง
(0.84 : 1)
KBps. : คน 256 : 1/
('779.48 :1)
1/ (6)
ครั้ง
1 : 1/
คน : เครื่อง
(1.12 : 1)
10/ (12)
ครั้ง

8:1
/ (N/A)
1:1
/ (N/A)
256 : 1
/ (N/A)
1/ (N/A)

8:1

8:1

8:1

8:1

1:1

1:1

1:1

1:1

256 : 1

256 : 1

256 : 1

256 : 1

1

1

1

1

1:1
/ (N/A)
10/ (N/A)

1:1

1:1

1:1

1:1

10

10

10

10

10/ (N/A)

10

10

10

10

หน่วยนับ

คน : เครื่อง

ระบบ

10/ (15)
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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

แผน

แผน

แผน

รายวิชา

500/
(2,975)

500/ (N/A)

500

500

500

500

ร้อยละ

50/ (20)

50/ (N/A)

50

50

50

50

ร้อยละ

80/ (100)

80/ (N/A)

80

80

80

80

ร้อยละ

100/ (100)

100/ (N/A)

100

100

100

100

ร้อยละ

100/ (100)

100/ (N/A)

100

100

100

100

ร้อยละ

50/ (70.98)

50/ (N/A)

50

50

50

50

ร้อยละ

98/ (78.4)

98/ (N/A)

98

98

98

98

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (93.46)
86 - 95
/ (N/A)

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

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ
วัน

>90/ (66.66) >90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

2.5

2.5

2.5

2.5

บาทต่อคน 7,000/ (N/A) 7,000/ (N/A)

7,000

7,000

7,000

7,000

ร้อยละ

>80/ (97.57) >80/ (75.27)

> 80

> 80

> 80

> 80

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน

ร้อยละ

80/ (99.31)

80/ (18.01)

80

80

80

80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (-23.9)

5/ (-12.58)

5

5

5

5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
mLearning-Moodle)
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของจํานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่องาน
สํานักงานที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
- ร้อยละของจํานวนอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน
ทางไกลที่มีอายุการใช้งานได้ปกติ
- ร้อยละความสําเร็จของการป้องกันการโจมตีเครือข่าย
จากภายนอก
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจําปี
- ร้อยละของการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับการเรียนการสอน
- ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ปกติ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

หน่วยนับ

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
- ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

2.5/ (1)
*(19 ชม.)

งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

2.5/ (N/A)

-

กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบสื่อสารสองทาง
- บํารุงรักษาชุดควบคุมการประชุมทางไกลพร้อมกันหลายจุด
- บํารุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อรองรับการเรียนการสอน

- บํารุงรักษาระบบเครือข่าย WU.Net Backbone

กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-

-

-

กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล
- บํารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบ Smart Card และ Finger Scan
- บํารุงรักษาระบบ Finger Scan
- ปรับปรุงระบบ Finger Scan และ Access Control เพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัย

-

-

กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- จ่ายค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- จ่ายค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาค่าวัสดุประเภทต่างๆ
- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

2,000,000 (จักรินทร์)

8,800,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

30,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
30,000 (ประไพศรี)

900,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
500,000 (ไพศาล)
400,000 (ไพศาล)

2,000,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
2,000,000 (ไพศาล)

3,000,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
2,000,000 (ไพศาล/ จักรินทร์)
1,000,000 (ไพศาล/ จักรินทร์)

15,036,600
226,000
20,000

15,282,600 ฝ่ายธุรการ

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

37,976,100

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

งบประมาณ

39,376,100

(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

45,463,600

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
51,863,600

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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-

- บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสํารองห้องคอมพิวเตอร์หลัก (UPS)

- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Data Center ที่ B8)

-

- บํารุงรักษาระบบงบประมาณฯ

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

10 ครั้ง

กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค

- จัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

กิจกรรมหลัก บริการและฝึกอบรม

- จ่ายค่ามิเตอร์เครื่องพิมพ์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมหลัก ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค่ามิเตอร์)

3 รายการ
175 เครือื่ ง
125 เครื่อง
8 เครื่อง
42 เครื่อง

-

- จ่ายค่าสิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Anti-Virus

กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
- จัดหาครุภัณฑ์ค์ อมพิวเตอร์์สําหรับห้อ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์์
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการสํานักวิชาสถาปัตยกรรม
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับศูนย์การเรียนรู้ศูนย์บรรณสารฯ

-

- จ่ายค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสํานักงาน

กิจกรรมหลัก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

-

หน่วยนับ

- บํารุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WU Wifi Controller)

กิจกรรม

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

12,000

1,301,500

/ฝ่ายธุรการ

- ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

300,000

300,000 ฝ่ายธุรการ (สุวภา)

5,250,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
5,250,000 (ชัยรัตน์)
5,250,000

100,000 ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ

(สรรเสริญ)

(ชัยรัตน์)

1,000,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1,100,000

5,000,000 (ไพศาล/ จักรินทร์/ สาธิต)

300,000 (ไพศาล/ จักรินทร์/ สาธิต)

1,500,000 (สาธิต)

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

5,877,500
5,877,500

3 รายการ
2 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

งาน/โครงการ
โ
งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็็กของรััฐบาลทัว่ั ประเทศ
ป

กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาระบบทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรมหลัก โครงการศูนย์บริการประชาชนแบบอิเลกทรอนิกส์

5,400,000

5,400,000

5,400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,400,000

5,877,500

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

180,000

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน

30 ก.ย.60

30,000

400,000

1 ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

1,400,000
1,400,000 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
1,000,000

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

210,000

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

210,000

-

-

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

- ซ่อมบํารุงรักษาระบบเครือข่ายย่อยภายในอาคาร

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน
- ซ่อมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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5. งบประมาณรวม
51,863,600 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล และให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาต่างๆ
รวมถึงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การจัดกิจกรรม การผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบของทุกสํานักวิชา
ภายใต้พันธกิจ คือ "เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่เป็นเลิศ"
ภายใต้กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (Strategic Input) โดย
นํานโยบาย (Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้นําเอาประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ที่นําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน"
ภารกิจยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพกรเรียนการสอน (Active Learning)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม
เป้า้ ประสงค์เ์ ชิงิ ยุทธศาสตร์ข์ ้อทีี่ 5 นักั ศึกึ ษา อาจารย์์ และบุคลากรได้
ไ ้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์์รวมและมีีสังคมสุขภาพเกิิดขึึ้นในชุ
ใ มชน
เครือข่ายสุขภาพของมหาวิทยาลัย
ภารกิจยุทธศาสตร์ โครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการภายใต้แนวคิด Green Campus และนโยบายประหยัดพลังงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการ "ห้องสมุดมีชีวิต" ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
Active Learning
2. เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้" ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้ใช้วัฒนธรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
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

แผน

แผน

แผน

18 : 1/
(23 : 1)
100 : 1/
(478 : 1)
20 - 30
/ (N/A)
5/ (N/A)
8,000/
(15,291)
15

18 : 1
/ (N/A)
100 : 1
/ (N/A)
20 - 30
/ (N/A)
9/ (N/A)
20,000
/ (N/A)
15/ (N/A)

18 : 1

18 : 1

18 : 1

18 : 1

100 : 1

100 : 1

100 : 1

100 : 1

20 - 30

20 - 30

20 - 30

20 - 30

9
15,000

9
15,000

9
15,000

9
15,000

20

20

20

20

3,000

3,500/ (N/A)

4.25

4.25/ (N/A)

4.25

4.25

4.25

4.25

85/ (N/A)

85/ (N/A)

85

85

85

85

-

85/ (N/A)

85

85

85

85

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ
วัน

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>16/ (7)

<16/ (N/A)

<16

<16

<16

<16

ร้อยละ

>50/ (N/A)

>50/ (N/A)

>50

>50

>50

>50

≥1,500/
(≥494.3)
7,000
/ (5,119.1)

≥1,000
/ (N/A)
7,000
/ (N/A)

≥1,500

≥1,500

≥1,500

≥1,500

7,000

7,000

7,000

7,000

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- จํานวนหนังสือต่อนักศึกษา *

เล่มต่อคน

- จํานวนหนังสือต่ออาจารย์ *

เล่มต่อคน

- ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม
- จํานวนฐานข้อมูลออนไลน์
- จํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

รายการ
ต่อคน
ฐานข้อมูล
คน/ เดือน

- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและ
กิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต *
- ปริมาณการขอใช้บริการผลิตและพัฒนาสื่อฯ และ ใบงาน/ ปี
ขอใช้บริการโสตฯ
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย
(ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก)
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทั่วไป, ด้านการบริการ
ร้อยละ
ทรัพยากรสารสนเทศ, ด้านผลิตและพัฒนาสื่อฯ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต *
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
- เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแต่รับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกให้บริการ
- ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้
ในปีที่ประเมิน

เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
บาทต่อคน
ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร บาทต่อคน
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
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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

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

>80/ (94.27) >80/ (92.54)

>80

>80

>80

>80

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน

ร้อยละ

80/ (87.23) 80/ (94.47)

80

80

80

80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5/ (+1.10)

5

5

5

5

5/ (+0.74)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

300 ชื่อเรื่อง

- วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1,000 เล่ม

- ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ

- พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ

1 ครั้ง

15 กิจกรรม

5 ฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูลออนไลน์

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4)

2 ฐานข้อมูล

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

- สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3,000 เล่ม

1 ครังั้

- ตําราและสื่อการศึกษา (Hard Copy)

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์

กิจกรรมหลัก บริการทรัพยากรสารสนเทศ

- จัดั งาน WU Book
B k & IT Fair

-

1 ครั้ง

- สมทบเงินเข้ากองทุน LIGORNET ประจําปี 2559

- จัดหาวัสดุประเภทต่างๆ

1 ครั้ง

-

- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- สมทบเงินเข้ากองทุน PULINET ประจําปี 2559

-

- บริหารจัดการกลาง

1 ครั้ง

3 กิจกรรม

1 ต.ค.59

200 ชื่อเรื่อง

100 เล่ม

1 ต.ค.59

40,000.00

4 กิจกรรม

100 ชื่อเรื่อง

2,000 เล่ม

4
40,000.00

3,000.00

4 กิจกรรม

700 เล่ม

4 กิจกรรม

30 ก.ย.60

500 เล่ม

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

170,000

7,500,000

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายการเรียนรู้

ฝ่ายห้องสมุด

4
40,000
อาภรณ์์ ไชยสุ
ไ วรรณ

200,000 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

3,000 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

40,000 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

52,000

19,657,190

19,992,190 ฝ่ายธุรการ

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

1 ต.ค.59

32,662,190

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

33,927,490

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

48,375,590

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
48,875,590

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

100 ครั้ง

- ให้บริการวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,000 รายการ
2,000 รายวิชา

- ผลิตเอกสารประกอบคําสอนตามคําร้องขอของอาจารย์ผู้สอน
- ผลิตข้อสอบ

40 งาน
600 แผ่น

- จัดนิทรรศการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ

- ออกแบบและผลิตโปสเตอร์

- จัดหาวัสดุใช้สอยสําหรับงานผลิตนิทรรศการฯ

- ผลิตนิทรรศการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

15 รายการ

-

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์เอกสารต้นฉบับและจัดพิมพ์ตําราและเอกสารประกอบ

-

- จ่ายค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร

- ผลิตเอกสารกลาง

160 ใบงาน

- ให้บริการติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

9 ชุด

- จัดทําคุณลักษณะของอุปกรณ์โสตฯ สําหรับจัดซื้อจัดจ้าง

1,000 ใบงาน

- บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
900 ครง
ครั้ง

1,600 ครั้ง

- ควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ที่มีการจองห้องผ่านระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

- ควบคุ
ควบคมอปกรณ์
มอุปกรณโสตฯ
โสตฯ ทีทมการจองผานระบบการจองหองบรรยาย
่มีการจองผ่านระบบการจองห้องบรรยาย

4 รายการ

70 ใบงาน

หน่วยนับ

- จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ตามความจําเป็นของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)

(งานบริการโสตฯ/ งานวิจัยและพัฒนาฯ/ งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯ)

- จัดหาวัสุดประเภทต่างๆ สําหรับฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

- ซ่อมบํารุงอุปกรณ์โสตฯ

- บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

- ซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์/ อาคาร/ ระบบสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

500 รายการ

4 รายการ

320,000.00

25 ครั้ง

40 ใบงาน

9 ชุด

225 ครง
ครั้ง

250 ใบงาน

400 ครั้ง

25 เปอร์เซ็นต์

500 รายการ

4 รายการ

320,000.00

25 ครั้ง

40 ใบงาน

225 ครง
ครั้ง

250 ใบงาน

400 ครั้ง

25 เปอร์เซ็นต์

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

500 รายการ

4 รายการ

320,000.00

25 ครั้ง

40 ใบงาน

225 ครง
ครั้ง

250 ใบงาน

400 ครั้ง

25 เปอร์เซ็นต์

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

500 รายการ

3 รายการ

320,000.00

25 ครั้ง

40 ใบงาน

225 ครง
ครั้ง

250 ใบงาน

400 ครั้ง

25 เปอร์เซ็นต์

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

240,500
งานออกแบบและผลิตนิทรรศการ

คุณนริสา บัวเชย

4,670,000 งานผลิตเอกสารกลาง

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

คุณธรณิศ หาญใจ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

5,000,000 ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อฯ

งบประมาณ
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15 ครั้ง
40 ตอน

- แปลงไฟล์ภาพถ่าย

- ผลิตรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม

และ 2 รายวิชา

(สร้างบทเรียนในระบบ M-Learning และระบบ e-tutor ตอบสนองยุทธศาสตร์

250 ครั้ง
1 เรื่อง

- แก้ไขเว็บไซต์/มัลติมีเดีย

- วิจัยด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ที่ 1 และ 4)

14 รายวิชา

- พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้าน Active Learning (WU-E-Tutor)

- วิจัยและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์

40 ตอน
20 รายการ
100 รายการ
40 ครั้ง
60 ครั้ง

6 ครังั้
60

- ถายภาพนิ
่
งิ่ กิจิ กรรม

- ผลิตรายการคุ้ยภาษาหาสาร
- ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- Upload เว็บ
- ผลิตรายการสาระการเมือง
- บริการแปลงไฟล์ แปลงระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล

100 ครั้ง

50 รายการ

600 แผ่น

- ถ่ายภาพนิ่งติดบัตรในสตูดิโอ

และ 4)

- ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน Active Learning (ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1

- ผลิตสื่อวีดิทศัน์และภาพนิ่ง

- ผลิตและออกแบบโปสเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ และงานวิจัยของสํานักวิชา

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

25 งาน

1,500 แผ่น

- ออกแบบป้ายขนาดเล็ก ได้แก่ ป้ายสติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายโฟม

- ผลิตนิทรรศการและเผยแพร่สื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสสําคัญต่างๆ และการจัด

1,500 แผ่น

- จัดทําป้ายสติกเกอร์

หน่วยนับ
200 แผ่น

กิจกรรม

- ออกแบบและผลิตโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ป้ายไวนิล

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60- มี.ค.60)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

22,500 งานวิจัยและพัฒนาสื่อฯ

67,000 งานผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง

งบประมาณ
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(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4 รายการ

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

220,000

200,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

1 ต.ค.59

420,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
-

420,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

12,676,500

12,676,500

กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)

- จัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

12,676,500

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,000,000
000 000
1,000,000 ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

15,300

12,676,500

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

ต.ค.59- ธ.ค.59

1 ต.ค.59

งาน/โครงการ
/โ
งานกอสราง
่ ส ้ ปรบปรุ
ป ั ป ง และซอมบารุ
่ ํ งอาคารและระบบสาธารณู
ส
ปปโโภค
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภค

และทรัพย์สิน

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

50,000

75,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้สําหรับอาจารย์และนักศึกษา
1 ต.ค.59

75,000

- พัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุน Active Learning

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

50,000

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําคลังข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ (E-testing)

200,000 คณะทํางาน Active Learning

3 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

5 เรื่อง

หน่วยนับ

265,300

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- ออกแบบเว็บไซต์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

2 โครงการ
2 โครงการ
1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

500,000

30 ก.ย.60

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

1 ต.ค.59

500,000

30,000

500,000

500,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 โครงการ

2 โครงการ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนรายรอบ
- อบรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น กลุ่มโรงเรียน กลุ่ม อสม. เป็นต้น

1 รายการ

- ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

1,351,600

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1

1 ต.ค.59

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

1,351,600

1 ครั้ง

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

1 ครั้ง

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,351,600

2 ครั้ง

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

- เข้าร่วมสัมมนา Pulinet

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงาน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ทุกฝ่ายงาน

งบปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
48,875,590 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Active Learning
3. ผู้ใช้มีนวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
4. มีระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
5. บุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์บริการการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาด้านบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าศึกษา ลงทะเบียน จัดสอบ ประมวลผลการศึกษา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษานั้น เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ มีความทันสมัย และพัฒนางานบริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ จึงจําเป็นต้องมีการนํา
เครื่องมือ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างมาตรฐานการดําเนินงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการดําเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1)การพัฒนา
นวัตกรรม ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ 2) การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาและให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
2. เพื่อให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาตรี
- โควตา
- รับตรง/รอบพิเศษ
- รอบพิเศษ
- Admission
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

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

51,100
49,500/
50,500
40,000/
45,000
5,500/ (33,599) 6,000

51,100/ (94,525) 50,100/ (70,613)

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

50,500/ (94,256)
45,000/ (45,446)
30,000/ (45,398)

แผน

แผน

แผน

51,100
50,500
45,000
6,500

51,100
50,500
45,000
7,000

51,100
50,500
45,000
7,000

5,500
600
3,183
2,623
560

5,500
600
3,189
2,623
566

5,500
600
3,189
2,623
566

(709)
5,500/ (3,412)

4,000/ (2,764)

600/ (269)

600/ (129)

3,024/ (2,380) 2,978/ (2,400)
2583/ (2,262) 2,583/ (2,313)

441/ (118)

395/ (87)

5,500
600
3,148
2,623
525
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ทุน
- วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
เล่ม
- จํานวนหน่วยงาน/ผู้ใช้บริการร้องเรียนเรื่องการให้บริกา รายการ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา รายการ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจํานวน
ร้อยละ
นักศึกษาที่ประกาศรับ
มวล.1
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษา เฉลี่ยทุกคน
ตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ มวล.2
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพ
ร้อยละ
จากผลการเรียน)
มวล.8
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลภายในองค์กร
ร้อยละ
ที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ 1.3
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน (ป.โท/ป.เอก)

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

35/ (55)
60/ (74)
2/ (0)
60/ (78)

35/ (50)
55/ (74)
2/ (0)
55/ (64)

35
60
2
60

35
60
2
65

35
60
2
70

35
60
2
70

80/ (78.71)

80/ (89.5)

80

80

80

80

3.00 (N/A)

3.00 (N/A)

3.00

3.00

3.00

3.00

15/ (10.41) 15/ (9.36)

15

15

15

15

85/ (80.74)
85/ (86.25)

85/ (86)
85/ (87)

85
85

85
85

85
85

85
85

86 - 95
/ (88.0)

86 - 95
/ (89)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

>90/ (92)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>80/ (86.02) >80/ (73.34)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

เชิงเวลา
- รอยละของงานทเสรจในเวลาทกาหนด
ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ
รอยละ
ร้อยละ

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล ร้อยละ

5/ (+8.18)

5/ (+1.17)

5

7,000,000/

7,000,000/

3,035,000

งบประมาณ
- รายได้จากการให้บริการการศึกษา

(1,815,600) (8,420,000)
- รายได้จากการจัดสอบ O-NET

บาท

- รายได้จากการจัดสอบ GAT, PAT

บาท

- รายได้จากการจัดสอบ 9 วิชาสามัญ

บาท

- รายได้จากการบริการตรวจกระดาษคําตอบปรนัย

900,000

900,000 700,000
/ (696,094) / (721,540)
990,000
990,000 1,115,000
/ (1,619,004) / (845,254)
(1,598,175) 1,500,000 1,200,000
/ (945,864)
20,000

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคต่างๆ
- จัดทําคู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- จัดทําวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
- จัดทํา Prosppectus
- จัดโครงการเส้นทางสู่ความสําเร็จ
- จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะบอน School Tour กับศูนย์หนังสือจุฬาฯ
- จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560
- จัดทํา Student Planner

- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)
- จัดหาวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริการการศึกษา
- ทําความสะอาดผ้าม่านประจําอาคารเรียนรวม
- จัดหาวัสดุถาวร
- จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน

97,000 แผ่น
3,800 แผ่น
1 ครั้ง
3,800 เล่ม
30 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3,400 เล่ม

10 ครั้ง

2 รายการ
1 รายการ

ธ.ค.59

ธ.ค.59

1 ต.ค.59

ก.พ.60

มิ.ย.60

เม.ย.60

ก.ย.60
ธ.ค.60
ก.ค.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายธุรการ

2,500,000 ฝ่ายรับนักศึกษา

9,537,150
130,000
611,000 ฝ่ายบริการการสอนการสอบ/ธุรการ
180,000 ฝ่ายบริการการสอนการสอบ
380,000 ฝ่ายบริการการสอนการสอบ/ธุรการ
64,000 ฝ่ายธุรการ

10,902,150 ฝ่ายธุรการ

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

30 ก.ย.60

16,392,150

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

20,467,750

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา
1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

22,228,750

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
24,823,750

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์บริการการศึกษา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา
- จัดเตรียมข้อมูลการจัดสอบและดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค
ิ ญาบััตร/ กระดาษปริญ
ิ ญาบััตร/ เหรียี ญรางวัลั ฯลฯ)
- จัดั เตรีียมปริิญญาบััตร (ปกปริญ
- จัดกิจกรรมรับรายงานตัวบัณฑิต (วัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก)
- จัดเตรียมกระดาษคําตอบปรนัยและหมึกพิมพ์
- ขนย้ายเก้าอี้ / ขนย้ายข้อสอบ
- จัดเตรียมกระดาษสําหรับแจ้งผลการศึกษาให้ผู้ปกครอง
- บริการตรวจกระดาษคําตอบปรนัย/จัดทําคะแนนและบริการวิเคราะห์ข้อสอบ
- บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- บริการตรวจกระดาษคําตอบปรนัย/จัดทําคะแนน
- บริการวิเคราะห์ข้อสอบ
- บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- บันทึกผลการศึกษา
- รายวิชาที่ต้องบันทึกผล
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและบันทึกผล
- ระยะเวลาในการบันทึกและประมวลผล
- ส่งผลการศึกษาให้ผู้ปกครอง

- จัดสอบ GAT, PAT ประจําปีการศึกษา 2560

กิจกรรมหลัก ดําเนินการรับนักศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาโควตา
- รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง
- รับนักศึกษาประเภทสอบรวมผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions)
- จัดทําคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- จัดสอบ O-NET ประจําปีการศึกษา 2560

กิจกรรม

700 รายวิชา

6 ครั้ง
1,900 แผ่น่
1 ครั้ง
120,000 แผ่น
10 ครั้ง
7,000 แผ่น
120,000 แผ่น

2 ครั้ง/ 30,000 คน

40,000 คน
5,500 คน
4,000 คน
3,500 เล่ม
1 ครั้ง/ 30,000 คน

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 3

ม.ค.60

พ.ย.59
ต.ค.59

มี.ค.60
มี.ค.60
มี.ค.60
มี.ค.60

ก.พ.- มี.ค.60

มี.ค.60

ก.พ.60
มี.ค.60

ก.ค.60
ก.ค.60
ก.ค.60
ก.ค.60

มิ.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60

พ.ค.60

พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

1 ต.ค.59
ต.ค., ธ.ค.59

ต.ค.- ธ.ค.59
พ.ย.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

ก.ค.60

30 ก.ย.60
ก.ค - ส.ค.60
ส.ค.60
ก.ค - ส.ค.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา

1,000,000 ฝ่ายวัดผลการศึกษา/
ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
ฝ่า่ ยทะเบียี นนัักศึกึ ษาและบััณฑิิต
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ฝ่ายวัดผลการศึกษา

งบประมาณ
เข้ามาระหว่างปี
งบประมาณ ดําเนินการร่วมกับฝ่ายบริการการสอน
เข้ามาระหว่างปี และการสอบ

ฝ่ายบริการการสอนการสอบ/ ฝ่ายธุรการ

850,000 ฝ่ายรับนักศึกษา

งบประมาณ
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- เปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบ

- บัณฑิตศึกษา

- ปริญญาตรี

- จัดตารางสอนตามรายวิชาที่เปิดสอน

กิจกรรมหลัก บริการการสอนและการสอบ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา

- จัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

- บันทึกโครงสร้างหลักสูตร

- บริการข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา

- บริการโอนย้ายสํานักวิชา/สาขาวิชา

- บริการเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน

- บริการเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบัน

- ให้บริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา (กระดาษ)

- ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาและออกหนังสือรับรอง

- ดําเนินการเรื่องการลากออก ลาพัก/รักษาสภาพ

- ดําเนินการคําร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน

- จัดนักศึกษาใหม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

- บริการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

- จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําปี

กิจกรรมหลัก งานทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต

- แก้ไขผลการศึกษา
- ประมวลผลนักศึกษาสภาพรอพินิจและพื้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- ให้บริการตามคําร้องขอใบแสดงผลการศึกษา
- ให้บริการตามคําร้องขอข้อมูลผลการศึกษา

กิจกรรม

3 ภาคการศึกษา

55 รายการ

50 เล่ม

150 รายการ

400 คน

16,500 ฉบับ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

200 คน

หน่วยนับ

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.60

มี.ค.60

มี.ค.60
มี.ค.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ก.ค.60
ก.ค.60

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

พ.ย.60

30 ก.ย.60

พ.ย.60
พ.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ฝ่ายบริการการสอนการสอบ

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต

ฝ่ายวัดผลการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.60

640,000 สํานักงานบัณฑิตศึกษา

30,000
30,000 นักวิเคราะห์ระบบ ศบศ.

1 ต.ค.59

มิ.ย.60

พค.60

พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ

500,000 สํานักงานบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (รองรับบัณฑิตศึกษา)

ก.พ.60

มี.ค.60

ม.ค.60

30 ก.ย.60
ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

596,600

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรมหลัก ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากต้นสังกัด)

ต.ค.- ธ.ค.59
พ.ย.59

500 เล่ม
~400 คน

1 ครั้ง
? ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

ธ.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

? แผ่น
3 ครั้ง

1 ครั้ง

1,300 รายการ

- กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการด้านบัณฑิตศึกษา
- จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา
- พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
- เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
- จัดทําข้อมูล ระเบียบการรับสมัคร คู่มือการศึกษา
- ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา/ จัดนักศึกษาใหม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
- จัดทํารายงานรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา และรับรายงานตัวบัณฑิต
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 (รวมทุกหลักสูตร)
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการนักศึกษา เช่น โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์
- จ่ายค่าสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา/สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- เข้าร่วมกิจกรรมของ ทคบร. และเป็นเจ้าภาพที่ประชุม ทคบร.

5,500 รายการ

6 ครั้ง

หน่วยนับ

- กิจกรรมการเรียนการสอน

- ให้บริการห้องเรียน

- ให้บริการจัดสอบและห้องสอบ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

264

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

6,600

6,600

560,000

งบประมาณ

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

1,605,000

กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รอบที่ 1

1 รายการ

1,605,000

งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

96,000 ฝ่ายธุรการ

1,605,000

30 ก.ย.60

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1 ต.ค.59

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

30 ก.ย.60

60,000 ฝ่ายธุรการ

1 ต.ค.59

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

2,262,000
156,000

30 ก.ย.60

1,125,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

156,000

-

กิจกรรมหลัก ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59

92,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์ก์ รและบุคลากร

-

กิจกรรมหลัก ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

- จ่ายให้สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

3,479,000
1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา
-

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

3,479,000

-

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 รอบ
-

- ประกาศรับสมัครทุน ฯลฯ
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
- ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท
- ทําสัญญาทุน
- ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- การทําวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (รับ-จ่าย)

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

30 ทุน

หน่วยนับ

- ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (โท/เอก)

กิจกรรม

1 ต.ค.59

ต.ค.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

พ.ย.60

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

เม.ย.60
พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60

พ.ค.60

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

595,000
595,000
595,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
24,823,750 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถดําเนินการรับนักศึกษาและให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
2. สามารถให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
3. สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. สามารถพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ
5. สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์บริการวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
งานบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ และขับเคลื่อน "การเป็นหลักในถิ่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ภายใต้หลักการ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ศูนย์บริการวิชาการ
ได้รับการจัดตั้งภายใต้หลักการรวมบริการ ประสานภารกิจ จึงมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจสําคัญนี้ ศูนย์บริการวิชาการมีพันธกิจในการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนานโยบายและจัดทําแผนงาน/โครงการบริการวิชาการ การเป็นศูนย์กลางระดมสรรพกําลังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่การ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ การเป็นศูนย์กลางพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการวิชาการ การเป็นการเป็นศูนย์กลางสารสนเทศภารกิจบริการวิชาการ
และการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการบริการทางวิชาการแนว
พันธกิจสังคม
ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการสามารถทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชื่อมโยง ความต้องการบริการวิชาการของสังคมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
นําสรรพกําลังทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปให้บริการแก่สังคม และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ จึงจําเป็นต้องพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องอาศัย
งบประมาณที่เพียงพอสําหรับดําเนินการ
2. วตถุ
ประสงค
วัตถประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินงานให้เกิดการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบและบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย ในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างทันเหตุการณ์
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

100/ (98)
25/ (N/A)
2/ (N/A)

100
25
2

100
25
2

100
25
2

100
25
2

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการบริการวิชาการทุกประเภท (โดยภาพรวม) *

โครงการ

- จํานวนโครงการบริการวิชาการ (ศบว.)

โครงการ

- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับภารกิจอื่น

โครงการ

100/ (90)
25/ (N/A)
2/ (N/A)

เครือข่าย

-

5/ (N/A)

5

5

5

5

เครือข่าย

2/ (N/A)

2/ (N/A)

2

2

2

2

- พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ
โดยมีการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับ

- หน่วยงานภายนอก (เดิม)
- หน่วยงานภายนอก (ใหม่)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ

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/ (N/A)

60/ (N/A)

60

60

60

60

ร้อยละ

50/ (N/A)
30,000
/ (52,372)
7/ (N/A)
15/ (N/A)

40,000
/ (64,642)
7/ (N/A)
15/ (N/A)

50,000

50,000

50,000

50,000

7
15

7
15

7
15

7
15

100/ (N/A) 100/ (N/A)

100

100

100

100

ร่วมกับนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
- จํานวนผู้รับบริการ (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย)
- พื้นที่การให้บริการ
- จํานวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมให้บริการ

คน
จังหวัด
หน่วยงาน

วิชาการ
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

คน

เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร

ร้อยละ

85/ (N/A)

85/ (N/A)

85

85

85

85

ร้อยละ
ร้อยละ

75/ (N/A)
80/ (N/A)

75/ (N/A)
80/ (N/A)

75
80

75
80

75
80

75
80

ร้อยละ
ร้อยละ
รอยละ

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

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

80
86 - 95

80
86 - 95

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (N/A)

90

90

90

90

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
- จํานวนของผู้รับบริการที่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
- จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ
- ระดับการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการ
- รอยละความสาเรจตามเปาหมายผลผลตของหนวยงาน
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

>80/ (96.15) >80/ (95.04)

ร้อยละ

5/ (0.0)

บาท

65,000,000/

5/ (+22.85)

80
80
86 - 95 86 - 95

งบประมาณ
- รายได้จากการบริการวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)

65,000,000/ 65,000,000 70,000,000 80,000,000 80,000,000

(67,945,908.3) (71,659,003.3)

- ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการเมื่อเทียบ
จากแผน
- งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
- งบประมาณโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

(104.5)

(110.2)

4.86/ (N/A) 4.86/ (N/A)
5/ (N/A)
5/ (N/A)

5
5

5
5.5

5
5.5

5
5.5

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบริการวิชาการ (เงินนอกงบประมาณ)
- เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ
ยแ รความร้
ว มรูบรริการวิ
รวชชาการผ่
ร านสอโ
นสื่อโทรทั
ร ศน์น
- เเผยแพร่
- เผยแพร่ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการ
- โครงการโทรทัศน์สาระการเมือง
- เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ (9 สถานีๆ ละ 300 ตอน)
- จัดทําจุลสารบริการวิชาการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
- ริเริ่มเพื่อโครงการใหม่ๆ และโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
- จัดทํารายงานบริการวิชาการประจําปี 2559
- เชิ่อมโยงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนเครือข่ายวิชาการภายใน มวล.
- พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ
- การบริหารจัดการภายในศูนย์บริการวิชาการ
- รายงานควบคุมภายใน/การควบคุมความเสี่ยง/ การประกันคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ
- ประสานเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
- ประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ
10 หน่วยงาน
4 ครั้ง

เว็บไซต์
60 คน
ร้อยละ 50

130 ตอน
1,800 ครั้ง
-

10 รูปแบบ
400 ตอน
อน

1

1 ต.ค.59

1

1

1

30 ก.ย.60

500,000

6,076,800
6,046,800
30,000

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

30 ก.ย.60

6,576,800

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

งบประมาณ

7,126,800

-

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

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

ไตรมาสที่ 2

8,726,800

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
9,218,800

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์บริการวิชาการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชายฝั่งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการ
- ประเภทโครงการวิสาหกิจ
- กลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชน
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและครู/อาจารย์
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
- ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและแม่บ้าน
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและครู/อาจารย์
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
- กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
- ประเภทโครงการสนับสนุนวิชาการแก่สังคม
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและครู/อาจารย์
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
- กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป

- ริเริ่มพัฒนาและปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
(ตามงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย )

- ประชุมศูนย์บริการวิชาการประจําเดือน และประชุมภายในอื่นๆ
- พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ
- เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก (ใหม่) โดยมีการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย
- ริเริ่มโครงการประเภทวิสาหกิจบริการและประเภทบริการวิชาการแก่สังคม
- บริการวิชาการเชิงบูรณาการ (ยุทธศาสตร์)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการ

ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

550,000

550,000

1,000,000 ฝ่ายบริหาร

5,500,000 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
2,500,000 ฝ่ายวิสาหกิจบริการ
และฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ

งบประมาณ

3 โครงการ/ 500 คน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

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

ไตรมาสที่ 2

2,000,000 ฝ่ายวิสาหกิจบริการ
และฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

12 โครงการ/ 2,000 คน

10 โครงการ/ 1,000 คน

25 โครงการ/ 3,500 คน

2 โครงการ

2 เครือข่าย
10 โครงการ

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

68,000
68,000
65,000

1 ต.ค.59
1 ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

- โครงการศูนย์เรียนรู้พืชพรรณอาหารในป่าชายเลนอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับผิดชอบ

350,000 นายกําพล จิตตะนัง

350,000

30 ก.ย.60

งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

1 ต.ค.59

350,000

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
1 โครงการ

350,000

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

54,000

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

30 ก.ย.60

20,000

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
1 ต.ค.59

74,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
30 ก.ย.60

74,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
1 ต.ค.59

142,000

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

3,000

800,000

กิจกรรมหลัก โครงการปลูกกล้าร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม มวล. เพื่อชุมชน

30 ก.ย.60

300,000

กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนบนวิถีประมงพื้นบ้าน

30 ก.ย.60

500,000

กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ บวร บ้านวัดโบสถ์รังสรรค์ข้าวคุณธรรม

30 ก.ย.60

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

ไตรมาสที่ 2

1,600,000

1 ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

หน่วยนับ
1,600,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

272

273

5. งบประมาณรวม
9,218,800 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดระบบบริหารจัดการ/ ระบบประสานงาน บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เกิดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ และกิจกรรมบริการวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่นําระบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าระบบสหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร
ที่มีการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในรูปแบบตามที่สภาวิชาชีพเป็นผู้กําหนด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อจัดหาสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพให้รู้จักตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความสําเร็จในอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตลอดเวลา
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
6. เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทําวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่่างเป็็นรูปธรรม
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
- จํานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
- จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ *
- จํานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการด้าน
สหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้

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
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1,400/ (982)
1,365/ (971)
35/ (11)
700/ (690)
675/ (683)
25/ (7)
5/ (5)

1,400/ (1,486)

1,621

1,365/ (1,341)

25/ (15)
5/ (9)

1,586
35
790
770
20
5

1,600
1,560
40
800
780
20
5

1,600
1,560
40
800
780
20
5

1,600
1,560
40
800
780
20
5

เรื่อง

10/ (15)

10/ (23)

12

10

10

10

หน่วยนับ

30/ (24)
750/ (1,036)
650/ (1,021)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและนานาชาติร่วมกับ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย *
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ
จากสถานประกอบการ
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา *
- ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ที่สถานประกอบการนําไปใช้ประโยชน์ *
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามี
ตําแหน่งงานว่าง *
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา)
- นักศึกษา
- สถานประกอบการ
- อาจารย์

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

ร้อยละ

60/ (N/A)

60/ (64)

65

65

65

65

ร้อยละ

85/ (N/A)

85/ (85.45)

85

85

85

85

ร้อยละ

80/ (N/A)

80/ (85.84)

80

80

80

80

ร้อยละ

80/ (N/A)

80/ (88.33)

80

80

80

80

80/ (79.59)

80

หน่วยนับ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
รอยละ

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

80/ (76.20)
80/ (80.99)
80/ (81.58)
100

80
80
80
86 - 95

80
80
80
86 - 95

80
80
80
86 - 95

80
80
80
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (100)

>90

>90

>90

>90

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

90/ (90.14) >80/ (97.85)

> 80

> 80

> 80

> 80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5

5

5

5

- รอยละความสาเรจตามเปาหมายผลผลตของหนวยงาน
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน

5/ (0.0)

งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

5/ (+1.35)

3 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 งาน

- นําเสนอผลการปฏิบัติงาน (รองรับนักศึกษาฯปฏิบัติงานสหกิจศึกษา3 ครั้ง)

- เข้าพบสถานประกอบการในประเทศ

- พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศเน้นกลุ่มประเทศในเขตอาเซียน

- โครงการรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ตามข้อตกลงร่วมกับ

Wace-ISO@SUT

1 งาน

2 ครั้ง

1,621 คน

- จัดงานสหกิจศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 11 งานแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษาภายใน มวล.

และอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร (ประชุม 1 ครั้ง KM 1 ครั้ง)

- จัดประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ

(รองรับ นศ. สหกิจศึกษา 3 ครั้งของ ส.การจัดการ/ ส.สารสนเทศศาสตร์)

- นิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา (งบประมาณการต่ํากว่าที่ได้รับอนุมัติจํานวน 1,400 บาท)

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานพิเศษ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 งาน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ก.ย.60

2 ครังั้

- ประชุ
ป มคณะกรรมการประจํ
ป ําศูนย์์สหกิิจศึึกษาและพััฒนาอาชีีพ

1 ครังั้

-

- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

ต.ค.59

1 ครังั้

20,000

-

- ค่ารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

70,000 นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

50,000 นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

100,000 ทีมจัดหางานสหกิจศึกษา

90,000 นายเริงศักดิ์ พันธมาศ

100,000 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย

2.นายอนันต์เดช ศรีราพร

20,000 1.นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ

1,800,000 ทีมนิเทศสหกิจศึกษา

2,500,000

10,000 นายเอกราช แก้ว้ เขีียว

32,000

206,400

- เงินตอบแทนตําแหน่งบริหาร

3,360,050

- เงินเดือน

-

3,618,450

- บริหารจัดการกลาง

3,628,450

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

6,578,450

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

6,666,150

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

6,720,150

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
7,020,150

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 งาน
1 งาน

- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์พัฒนาอาชีพ ระยะที่ 1

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษา ระยะที่ 2

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

1 งาน

1 งาน

15 กิจกรรม

- โครงการเสนอบทความวิชาการในงานประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สหกิจศึกษาในแผ่นบันทึกข้อมูล

- โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 และรวบรวมรายงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด)

- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิฏบัติสหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

ต.ค.59

ต.ค.59

5 กิจกรรม

1 ครั้ง

- ประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

3 ครั้ง

ต.ค.59

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

7 กิจกรรม

1 ครั้ง

เม.ย. 60

1 งาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานพัฒนาอาชีพ

รับรองจาก สกอ. รุ่นที่ 5 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา" หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

กิจกรรมหลัก อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา" หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
1 ครั้ง

1 งาน

- พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

1 งาน

1,200 ชิ้น

หน่วยนับ

- จัดทําคู่มือสหกิจศึกษา แฟ้มนิเทศงานและบัตรอวยพรปีใหม่

- จัดทําของที่ระลึกสําหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา

กิจกรรม

5 - 8 มิ.ย.60

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.60

ก.ย.60

3 กิจกรรม

1 ครั้ง

ก.ย.60

ก.ย.60

1 ครั้ง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

87,700
85,000

20,000 น.ส.กัญญา หนูเดช

น.ส.กัญญา หนูเดช

30,000 นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์

นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

20,000 นายเอกราช แก้วเขียว

นายเริงศักดิ์ พันธมาศ

10,000 นายเอกราช แก้วเขียว

80,000

นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

60,000
, นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์

60,000 นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์

120,000

นายเอกราช แก้วเขียว

250,000 ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ

250,000

2.นางสาวจุรีย์พร แก้วเกิด

10,000 1.นายเอกราช แก้วเขียว

80,000 นางสาวกัญญา หนูเดช

180,000 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย

งบประมาณ
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(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ 40 คน

- จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย

นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย

300,000 นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

300,000

กิจกรรมหลัก โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

300,000

งาน/โครงการ งานบริ
งานบรการวชาการแกชุ
การวิชาการแก่ชมชนที
มชนทไดรบเงนอุ
่ได้รับเงินอดหนนจากรั
ดหนุนจากรฐฐ

300,000

ก.ย.60

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

ต.ค.59

300,000

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

- ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกพื้นที่

- พัฒนาศักยภาพในการทํางาน

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

54,000 นายเอกราช แก้วเขียว

ก.ย.60

2,700

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

54,000
ต.ค.59

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

54,000
-

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

278

279

5. งบประมาณรวม
7,020,150 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. สามารถพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

280

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
การสั่งสมต่อเนื่องยาวนาน ก่อสานให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม สิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ง่าย เช่น อาคารบ้านเรือนและ
สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือด้านจิตใจ ได้แก่ ระบบความรู้ ความคิด ความเชื่อ ซึ่งทั้งศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 2 อย่าง ล้วน
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคนและกับสังคม ยึดโยงกันเป็นโครงสร้างของสังคมเป็นปัจจัยให้เกิด
การดํารงอยู่และมีความเป็นอัตลักษณ์ เหตุผลนี้จึงมีผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือ ลมหายใจของสังคม คือ ปราการความมั่นคงของชาติ และการรักษา
วัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรมจึงผลักดันให้ภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความครอบคลุมในทุกด้านทุกมิติทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ และสารนิทัศน์ในลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงประเพณี กิจกรรมด้านศิลปกรรม การบริโภคและการประกวดแข่งขันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่ง
ที่จะดํารงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ดํารุงอยู่คู่สังคมไทย ได้อย่างเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้
ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิตด้านอุทยานประวัติศาสตร์โบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณที่สําคัญของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
2. เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ต่อไป
4. เพื่อก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน/ประชาชนในการนําหลักการทางวิชาการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเข้าใจ
และเหมาะสม
6. เพื่อเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม *
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ *

หน่วยนับ

กิจกรรม/โครงการ

คน

พ.ศ. 2558

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

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

52/ (43)
35,000/
(45,715)

52/ (45)
35,000/
(45,619)

52
35,000

52
35,000

55
40,000

55
40,000
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่องบดําเนินการ
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

พ.ศ. 2558

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

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

85/ (N/A)

85/ (N/A)

>85

>85

>85

>85

ร้อยละ

>7/ (N/A)

>7/ (N/A)

>7

>7

>8

>8

ร้อยละ
ร้อยละ

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

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

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>2.5/ (N/A) >2.5/ (N/A)

>2.5

>2.5

>2.5

>2.5

ร้อยละ

>80/ (69.8) >80/ (85.44)

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

หน่วยนับ

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (+3.35)

งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

- ผลิตสื่อวิทยุ "คุ้ยภาษาหาสาร"
- ผลิตสื่อวิทยุรายการเพลินภาษากับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรร
- จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและสร้างเสริมสุนทรียด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
- ผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 2 ฉบับ/ปี
- ผลิตหนังสือภูมิปัญญาภาคใต้ (ให้ทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลด์)
- ผลิตสื่อวีซีดีคุ้ยภาษาหาสาร (เพื่อเผยแพร่และจัดจําหน่าย)
- ผลิตหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ผลิตสื่อวิทยุรายการปริทัศน์วัฒนธรรม
240 ตอน
48 ตอน

14 กิจกรรม
โครงการ
2 ฉบับ
1 โครงการ
200 ตอน
800 เล่ม
48 ตอน

5 กิจกรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวบ้านของท้องถิ่นภาคใต้
- จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านวัฒนธรรม
- จัดฝึกอบรม/ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการศึกษาข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรีย
โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในเขตพื้นที่ มวล.ให้เป็นแหล่งเรียน

- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)
- จัดประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

60 ตอน
ต.ค.59

ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59
50 ตอน
ต.ค.59
12 ตอน

ต.ค.59

ต.ค.59

50 ตอน
12 ตอน
60 ตอน

12 ตอน
60 ตอน

มิ.ย.60

50 ตอน

ก.พ.60
มี.ค.60

60 ตอน
ก.ย.60

ก.ย.60
ก.ย.60
ก.ย.60
ก.ย.60
50 ตอน
ก.ย.60
12 ตอน

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

5,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน
5,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

350,000
50,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน
100,000 นักวิชาการวัฒนธรรม
5,000 นักวิชาการวัฒนธรรม
5,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน
65,000 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์
10,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

550,000
45,000 นักวิชาการ
200,000 นักวิชาการ
75,000 นักวิชาการ
150,000 นักวิชาการวัฒนธรรม
80,000

3,065,600
62,000 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์
น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์

3,065,600

กิจกรรมหลัก จัดการทั่วไป

ก.ย.60

6,445,600

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต.ค.59

6,445,600

แผนงานรอง แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ

6,445,600

-

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 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยนับ
6,751,100

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- โครงการจัดสร้างภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง
- จัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานอุทยานโบราณคดี

- จัดกิจกรรมทางวิชาการ "พระอัฉริยภาพของราชวงศ์จักรีด้านดนตรี"

โครงการ
โครงการ

6 กิจกรรม

1 กิจกรรม

3 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก สืบสานขบบธรรมเนียมและประเพณีไทย
- จัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีสําคัญต่างๆ ของไทย เช่น วันเด็กแห่งชาติ
วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น

กิจกรรมหลัก เทิดพระเกียรติฯ "พระอัฉริยภาพของราชวงศ์จักรีด้านดนตรี"

7 กิจกรรม
-

48 ตอน
6 ครั้ง
4 โครงการ

- ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์รายการคุ้ยภาษาหาสาร
- ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางรายการรอบภูมิภาค
- จัดนิทรรศการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ฐานข้อมูลการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ และรายการโทรทัศน์คุ้ยภาษาหาสารเผยแพร่ลง YOUTOBE
- ฐานข้อมูล E-BooK (สื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม)
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้

กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
- กิจกรรมร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ
- กิจกรรมเพลงบอกเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ
- กิจกรรมสัมมนา "พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลเดชฯ ในภาคใต้"
- จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็ก
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทย...วลัยลักษณ์
- คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2560
- จัดกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและอาเซียน

หน่วยนับ

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59
1 ครั้ง
ต.ค.59

ก.พ.59

ม.ค.60
ก.พ.60

มี.ค 60
มี.ค 60
มี.ค 60

2 ครั้ง

เม.ย.59

เม.ย.60

เม.ย.60

พ.ค.-60
พ.ค.-60
พ.ค.-60

2 ครั้ง

ก.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ส.ค.- ก.ย.60
ก.ค.60
ก.ค.60
ส.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60
1 ครั้ง
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

น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทํางาน
ร่วมกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา

-

200,000
น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก (ใช้งบยุทธศาสตร์)
น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์ (ใช้งบ อพ.สธ)

500,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

500,000

180,000

1,000,000
370,000 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์และคณะทํางาน
350,000 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์ และคณะทํางาน
100,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทํางาน
- น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ (ใช้งบจังหวัด)
85,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทํางาน
15,000 นักวิชาการวัฒนธรรม
80,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทํางาน

45,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน
10,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน
50,000 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ และนักวิชาการ
นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

200,000 สํานักวิชาต่างๆ

111,500
110,000

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

1,500

111,500

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

135,500

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.59

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

ต.ค.59

เม.ย.59

400,000
20,000 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
80,000 ฝ่ายงานอุทยานธรรมนิทัศน์
100,000 (อยู่ระหว่่างการสรรหาบุคคล)
50,000
50,000

อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ)

(ของบยุทธศาสตร์ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน

(สายฝน จิตนุพงศ์ ผู้ประสานงาน)

ก.พ.59

ม.ค.- มี.ค.59

เม.ย - พ.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60
ก.ย.60
ก.ย.60

- น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์
20,000 น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก
130,000 เพ็ญนภา วัยเวก +ส่วนอาคารสถานที่
50,000 เพ็ญนภา วัยเวก +ส่วนอาคารสถานที่
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
และสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ

(ร่วมกับสํานักวิชาต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)

ต.ค.59

ต.ค.58

ต.ค.59

ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59

ม.ค. - มี.ค.57

งบประมาณ

สํานักวิชาต่าง ๆ

11 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก การบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

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

สนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

5 กิจกรรม
-

โครงการ
5000 คน
โครงการ
โครงการ

- จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์โบราณสถานตุมปัง(ฉบับภาษาไทย /อังกฤษ) แบบสื่อออนไลด์
- บริการนําชมโบราณสถานตุมปังพร้อมเอกสารและวิทยากรบรรยาย
- โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีเจดีย์ศรีวิชัย และวัดจันออก จันตก
- พัฒนาผังกายภาพตุมปังสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย "อุทยานโบราณคดี"
(ป้ายนิเทศ รูปจําลองพระโพธิสัตว์ ป้ายชื่อพันธุ์ไม้โบราณในตุมปัง และปรับปรุงถนนทางเข้าหลัก
ตามผังโครงสร้างเส้นทางเดิมในอดีต)

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์
- จัดกิจกรรมรําลึกท่านพุทธทาสภิกขุ ประจําปี พ.ศ.2560
- จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์
- จัดั กิจกรรมส่ง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ
- จัดกิจกรรมทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

284

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลัก ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ

รัตนราชสุดาฯ
170,000

170,000

งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

24,000

170,000
ก.ย.60

ก.ย.60

24,000

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
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

170,000

-

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สัมมนาหน่วยงาน

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

285

286

5. งบประมาณรวม
6,751,100 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการสืบทอดมรดกทางด้านภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
2. เกิดการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจําวันได้ต่อไป
4. ก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เกิดการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

287

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้สําหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้
การพัฒนาประเทศ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่จะให้ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริการงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็น "แหล่ง" ข้อมูลผลผลิตงานวิจัย เป็น
"หลัก" ของชุมชนท้องถิ่น นําการวิจัยเพื่อพัฒนาและเป็น "เลิศ" สู่สากล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนดําเนินการในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.มีความเป็นเลิศในสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้
2.พัฒนานักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัย
3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
4.เผยแพร่ประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นระดับภูมิภาคและประเทศ
5.เป็นแหล่งฐานข้อมูลให้กับนักวิจัย
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวุ ัตถุปุ ระสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่ *
- ทุนภายใน
- ทุนภายในต่อเนื่อง
- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก
- ทุนภายนอก
- ทุนงบประมาณแผ่นดิน
- จํานวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ *
- จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารนําไป
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช้งาน */ **
- จํานวนศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัย/ กลุ่มวิจัย
- จํานวนศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัย/ กลุ่มวิจัยที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(รวมเสนอที่ประชุมวิชาการ)
- จัดพิมพ์วารสารการวิจัย

หน่วยนับ

โครงการ
โครงการ
โครงการ

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

214/ (227)
181/ (87)
7/ (10)
-/ (9)
-/ (96)
26/ (25)
100/ (131)
350/ (296)

294/ (289)
115/ (118)
34/ (34)
15/ (15)
100/ (92)
30/ (30)
150/ (125)
350/ (615)

354
147
35
15
120
37
150
400

หน่วยวิจัย 16/ (25)
หน่วยวิจัย
≥1/ (7)
บทความ ≥500/ (600)

25/ (N/A)
0/ (N/A)
≥500
13/ (N/A)

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ฉบับ

5/ (13)

415

470

540

150
400

150
400

150
400

26
≥1/
≥500

≥500

≥500

≥500

14

14

14

14
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- จํานวนอาจารย์ที่ทําวิจัยต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- วารสาร Walailak Journal of Science and
Technology อยู่ในฐานข้อมูล
- มีกองบรรณาธิการต่างประเทศมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
- มีบทความต่างประเทศตีพิมพ์ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
- วารสารสังคมศาสตร์ มวล.อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
- วารสารการจัดการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ

หน่วยนับ

ร้อยละ
ร้อยละ

≥70/ (74)
85/ (N/A)

≥75/ (N/A)
85/ (N/A)

86 - 95
/ (91)

86 - 95
/ (N/A)

70/ (78)

90/ (N/A)

90

90

90

90

ร้อยละ

>90/ (90)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

บาท
ล้านบาท

(9,145,700)

(11,974,100)

28,000,000/

28,000,000/ 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000

ร้อยละ
ร้อยละ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
- วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ฐานข้อมูล
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของจํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ร้อยละ
ระยะเวลาที่กําหนด

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
- จํานวนเงินทุนภายนอก (เข้ามาระหว่างปี)

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

≥75
≥75
≥75
≥75
85
85
85
85
SCOPUS SCOPUS SCOPUS SCOPUS
70
80
80
50
50
50
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
86 - 95 86 - 95 86 - 95

80
50
TCI
TCI
TCI
86 - 95

(10,494,074.8) (10,665,014.6)

- ร้อยละของรายได้จากการวิจัยเมื่อเทียบจากแผน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

ร้อยละ
ร้อยละ

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

(37.48)
(38.09)
>80/ (75.64) >80/ (89.44)
5/ (0.0)

5/ (+14.1)

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

งบประมาณ
หมายเหตุ *อ้างอิงจากฐานข้อมูลระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ
**คํานวณจากจํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2558 และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในปี 2558

3 ทุน

70 โครงการ

- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี

- ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoct)

10/3 ทุน

- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ ป.เอก)

5 ชุดโครงการ

4 ศูนย์

- ทุนสนับสนุนศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ

- ทุน 1 สํานักวิชา 1 โครงการ

15 หน่วย

- ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ

10 โครงการ

- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7 กลุ่ม

15 โครงการ

- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่

- ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

5 โครงการ

147 โครงการ
โ

354 โครงการ

-

- ทุนอุดหนุนการจัดทําข้อเสนอโครงการ

- ทุนภายใน
ใ

- พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประเภทต่างๆ

กิจกรรมหลัก ให้ทุนวิจัยและพัฒนา

- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)
1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

1,260,000

840,000

1,320,000

2,900,000

2,000,000

4,500,000

700,000

1,200,000

1,250,000

120,000

16,090,000

30,272,400

30,272,400 นางแก้วใจ สุขสอาด

4,279,300
40,000

4,319,300

30 ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

1 ต.ค.59

42,291,700

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

42,587,800

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

42,587,800

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

หน่วยนับ
42,770,500

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
5 ครั้ง

1 ต.ค.59

10 ทุน
5 ทุน
120 โครงการ
37 โครงการ

- ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (มวล./ สกว.)
- ทุนเมธีวิจัย (มวล./ สกว.)
- ทุนภายนอก
- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
(ตามโครงการบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)

กิจกรรมหลัก วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research)
- ร่วมมือเพื่อพัมนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. (ทุน Matching Fund
ฝ่ายละ 2 ล้านบาทต่อปี)
- งานระบบบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่
- ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
- ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
- จัดเวทีรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยในพื้นที่

15 โครงการ

- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

35 โครงการ
10 โครงการ
5 โครงการ
20 ทุน

- ทุนภายในต่อเนื่อง
- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (ทุนงวดที่ 2)
- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ทุนงวดที่ 2)
- ทุนเชื่อมโยงกับบัณฑิต

ไตรมาสที่ 2
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
- สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
- พัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัย

หน่วยนับ

กิจกรรม

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

400,000

2,100,000 นางสาวสุจินดา ย่องจีน
2,000,000

100,000

- งบประมาณเข้าระหว่างปี
9,362,400 นางแก้วใจ สุขสอาด

2,000,000 นางสาวนุสนธ์ สงเอียด

2,820,000
500,000
600,000
1,720,000

งบประมาณ
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กิจกรรม

- ประเมินความพึงพอใจของนักวิจัยที่รับทุนวิจัยเชิงพื้นที่
- จัดการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อจัดทําสื่อเผยแพร่ในเอกสารหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์
- จัดทํา Booklet แนะนํางานวิจัยเชิงพื้นที่ (เอกสาร/เผยแพร่ในเว็บไซต์)
- งานการพัฒนานักวิจัย
- จัดเวทีพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ (อบรม เสวนา ฯลฯ)
- สนับสนุนการร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม
- งานบริหารเครือข่ายเชิงพื้นที่
- เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยกับพื้นที่ จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย/ศึกษาความต้องการ
ในพื้นที่
- รวบรวมข้อมูลเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย
- งานสนับสนุุนทุุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- สนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย
เชิงพื้นที่
- ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําริ
- ประชุมหารือวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
- บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
- จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
- จัดการทั่วไป

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

2 โครงการ
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ

5 ครั้ง
5 ครั้ง

1 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง
5 ชิ้น

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60- มี.ค.60)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

2,000
18,000

จากแหล่งทุนวิจัย
20,000

100,000 นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์
5,000 นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
25,000

3,200,000
, ,

100,000

300,000

งบประมาณ
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กิจกรรมหลัก นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่
- จัดประชุมวิชาการประจําปี
- จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Expo
- ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
- จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ตรวจสอบความซ้ําซ้อนและทาบทามผู้ประเมิน
- แจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความ
- จัดรูปแบบบทความ (Typeset)
- ออนไลน์วารสารบนเว็บไซต์
- จ่ายค่าตอบแทนของ English reviewer
- จัดทํารูปเล่มวารสาร WJST
- ส่งวารสารให้ผู้เขียน/สมาชิกทางไปรษณีย์
- จัดทํารูปเล่มวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- จัดการทั่วไป

100 บทความ
100 บทความ
100 บทความ
100 บทความ
100 บทความ
3 ฉบับ
150 เล่ม
2 ฉบับ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ฉบับ

ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี

1 ครั้ง

หน่วยนับ

2 ครั้ง
1 ชุด

กิจกรรม

- เผยแพร่ผลงานวิจัยและนําไปใช้ประโยชน์
- ร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติประจําปี "น้ําพระทัยหลั่งลุ่มน้ําปากพนังร่วมเย็น"
เพื่อนําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังของมหาวิทยาลัย
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ (เว็บไซต์, ฝึกอบรม ฯลฯ)
- จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
1
50
1

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

25
25
25
25
25
1
50

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

30 ก.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60

25
25
25
25
25
1
50
1

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

180,000

50,000
180,000

450,000 นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์

5,500,000
350,000 นางลัดาวัลย์ มนต์แก้ว
200,000

30,000

งบประมาณ
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กิจกรรม
3
1

อ.ร่อนพิบูลย์)

- โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (บ้านเขาวัง

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

20,000
20,000
4,500,000 นางสาวนุสนธ์ สงเอียด

90,000 นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

296,100

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

1 ต.ค.59

3 โครงการ

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ
โครงการได้รับ
การสนับสนุน
จาก สกอ.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1 ต.ค.59

1 ฉบับ
1 ฉบับ

3 ฉบับ
1 ฉบับ
350 บทความ

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการในกํากับ
- บริหารจัดการเพื่อให้มีทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ท้องถิ่น
- บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการการเงินและงบประมาณของเครือข่ายการวิจัย

- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารการจัดการ
- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- รางวัลในการตีพิมพ์
- ค่าสมนาคุณในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติตามฐาน ISI
- ค่าสมนาคุณในการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ไม่อยู่ในฐาน ISI (ระดับชาติ)
- ค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ
- บริหารความเสี่ยง
- ประกันคุุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา SAR
- ควบคุมภายในหน่วยงาน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

30 ก.ย.60

60,000

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

1 ต.ค.59

10,000

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

30 ก.ย.60

70,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
1 ต.ค.59

70,000
,

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุุคลากร

2,700

1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

81,100 นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

125,000 นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

112,700
110,000
30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

112,700

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

182,700

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่เฉพาะชุมชนต้นน้ําปากพนัง

อ.ปากพนัง)

- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากต้นจาก (ต.ขนาบนาก

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

294

295

5. งบประมาณรวม
42,770,500 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2.ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
3.ได้เครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ

สํานักงาน/ สํานัก
/ หน่วย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มาตรา 15 บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอํานาจหน้าที่ 14 ประการ เช่น วางนโยบาย การออกระเบียบข้อบังคับ การอนุมัติปริญญา การอนุมัติการเปิดสอน
และหลักสูตร การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกหน่วยงานภายใน แต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร อนุมัติงบประมาณ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
ผู้บริหาร เป็นต้น สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กําหนดและกํากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นสภาผู้กํากับที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบกับตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของ สกอ. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล ได้กําหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุดมศึกษา
โดยเฉพาะในเรื่อง "ธรรมาภิบาล" และความเห็นชอบ เช่น การกําหนดและการกํากับนโยบายการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติ การปรับ
โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย การจัดให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา เพื่อการ
ประเมินผลมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เป็นต้น
สภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและ
มีความชัดเจนตามความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) รวมถึงมีระบบงาน
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นรองรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงภาระงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และตอบสนอง
ต่อกรอบแผนอุดมศึกษาฯ รวมถึงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการในคุณะกรรมการชุดต่างๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย
3. เพื่อบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
4. เพื่อพัฒนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในสํานักงานฯ ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จัดทํารายงานประจําปีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยนับ

ครั้ง

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

1/ (N/A)

1/ ( - )

1

1

1

1
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- จัดทํารายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของ มวล.
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการส่งสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลั
- จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
เชิงคุณภาพ
- สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม *
- สภา มวล. ได้ทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าทื่
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2535
- สภา มวล. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และกําหนด
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
- สภา มวล. ได้ทําตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
- สภา มวล.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน
- สภา มวล.มีการประเมินผลตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดล่วงหน้า
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

ครั้ง

2/ (N/A)

2/ (2)

2

2

2

2

ครั้ง

2/ (N/A)

1/ ( - )

2

2

2

2

ครั้ง
ครั้ง

1/ (N/A)
1/ (N/A)

1/ (1)
1/ (1)

1
1

1
1

1
1

1
1

ร้อยละ

90/ (N/A)

75/ (90)

90

90

90

90

ร้อยละ

90/ (N/A)

85/ (100)

90

90

90

90

ร้อยละ

90/ (N/A)

85/ (100)

90

90

90

90

ร้อยละ

90/ (N/A)

85/ (100)

90

90

90

90

-

-

90

90

90

90

ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

85
85

85
85

85
85

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (N/A)
86 - 95

85/ (N/A)
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

/ (N/A)

/ (90)
>90

>90

>90

>90

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

หน่วยนับ

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A)
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
ร้อยละ >80/ (86.37) >80/ (84.19)
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 5/ (+43.45) 5/ (+52.57)
งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

2 ครั้ง

- พิมพ์รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- ครั้งที่ 2/2560

- ครั้งที่ 1/2560

- ครั้งที่ 1/2559

- จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและภารกิจที่เกี่ยวข้อง

- ครั้งพิเศษ (ยังไม่สามารถกําหนดวัน/เวลาได้)

4 ครั้ง
ก.พ.60
มิ.ย.60

ก.ย.60

- ครั้งที่ 4/2560

พ.ค.60
ก.ค.60

พ.ย.59

มี.ค.60

- ครั้งที่ 3/2560

- ครั้งที่ 2/2560

2 ครั้ง

ธ.ค.59

- ครั้งที่ 7/2559

- ครั้งที่ 1/2560

พ.ย.59

- ครั้งที่ 6/2559

- จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

6 ครั้ง

2 ครั้ง

- พิมพ์รายงานผลการติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผล

กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม

1 ครั้ง

-

- พิมพ์รายงานประจําปีสภามหาวิทยาลัย

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

3,000,000

200,000

35,000

2,033,200

2,268,200

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

5,768,200

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

5,824,100

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

6,342,100

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
6,342,100

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

ก.พ.60
มิ.ย.60

- ครั้งที่ 5

ต.ค.59
ธ.ค.59

- ครั้งที่ 1

- ครั้งที่ 2

- จัดประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทํางานชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย

- ครั้งที่ 6

เม.ย.60

- ครั้งที่ 4

6 ครั้ง

ธ.ค.59

- ครั้งที่ 2

- ครั้งที่ 3

ต.ค.59

- ครั้งที่ 1

ส.ค.60

ส.ค.59

- ครั้งที่ 6/2560

- จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ

ก.ค.59

พ.ค.59
. .59

- ครัร้งที่ 4/2560
/ 560

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

- ครั้งที่ 5/2560

เม.ย.59

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

- ครั้งที่ 3/2560

ก.พ.60

- ครั้งที่ 2/2560

ธ.ค.59

- ครั้งที่ 10/2559
ม.ค.60

พ.ย.59

- ครั้งที่ 9/2559

- ครั้งที่ 1/2560

พ.ย.59

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

- ครั้งที่ 8/2559

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ต.ค.59

6 ครั้ง

10 ครั้ง

หน่วยนับ

- ครั้งที่ 7/2559

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ครั้งที่ 3/2560

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

3,000,000

งบประมาณ

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่
-

500,000

18,000

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

518,000
518,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

900

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

900

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

55,000

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.59

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

ส.ค.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

55,900 นางสาวเสาวณีย์ โต๊ะแจ๊ะ

เม.ย.60
มิ.ย.60

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ก.พ.60

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

500,000

-

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหลัก การดําเนินคดี

- มวล เป็นเจ้าภาพการประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย (มทส./ มวล./ มทร./มสธ.) ปี พ.ศ.2560

- ครั้งที่ 4
- ครั้งที่ 5
- ครั้งที่ 6

- ครั้งที่ 3

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

300

301

5. งบประมาณรวม
6,342,100 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดประชุม และภาระงานที่เกี่ยวข้องของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพในการทํางานที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อการให้นโยบายและยุทธศาสตร์/
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบงานและการบริหารสํานักงานมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการบริหารงาน การบริหารงานในปัจจุบันนี้ผู้บริหารทุกคนจําเป็นต้องใช้ภาวะ
การเป็นผู้นําเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะสามารถได้ใช้หรือพยายามชี้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานออกมาในการปฏิบัติงานให้
มากที่สุดซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทํางานให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
สํานักผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสายการบังคับบัญชาจากผู้บริหาร
ในระดับอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดีและผูช้ วยอธการบดฝายตางๆ
ในระดบอธการบดจนถงรองอธการบดและผู
่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตลอดจนมสายการบงคบบญชาจากรองอธการบดฝายตางๆ
ตลอดจนมีสายการบังคับบัญชาจากรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มายงหนวยงาน
มายังหน่วยงาน
ภายใต้การกํากับดูแล
สํานักผู้บริหารจึงมีภาระหน้าที่ในการบังคับบัญชาหน่วยงานภายในกํากับในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้สําเร็จลุล่วงและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อันจะขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามโครงการสําคัญที่มีการ
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พพ.ศ.2559
ดาเนนการมาอยางตอเนองจากปงบประมาณ
ศ 2559 ทงนเพอเปนไปตามแผนยุ
ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแผนยทธศาสตร์
ทธศาสตรมหาวทยาลยวลยลกษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558
พ ศ 2558 – 2560 (ฉบบ
(ฉบับ
ทบทวน ปี 2559) และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน 11 ยุทธศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในระดับสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน
หน่วย ส่วนงาน และโครงการต่างๆ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัตวชวดการบรรลุ
วชี้วัดการบรรลวัวตถุ
ตถประสงค์
ประสงค

หน่วยนับ
หนวยนบ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปปี พ.ศ.2559

ปปี พ.ศ.2560 พ.ศ 2561 พ.ศ 2562 พ.ศ 2563 พ.ศ 2563

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

3 ระดับแรก

3 ระดับแรก

/ (N/A)

/ (N/A)

แผน

แผน

แผน

แผน

เชิงคุณภาพ
- ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ระดับ

3 ระดับแรก 3 ระดับแรก 3 ระดับแรก

3 ระดับแรก

เชิงต้นทน
ทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

>80/ (31.98) >80/ (50.46)

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ร้อยละ

5/ (N/A)

5/ (-52.22)

- โครงการโคขุนประชารัฐ

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

11 โครงการ

53 โครงการ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ตามแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ

53 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ

อธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม/

200,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ รก.ผู้ช่วย

8,780,000

57,100,000

57,100,000

3,393,800

-

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ต.ค.58

7,000,000

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ก.ย.59

10,393,800

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
ต.ค.58

10 393 800
10,393,800

900

แผนงานรอง แผนงานพฒนาองคกรและบุ
แผนงานพัฒนาองค์กรและบคลากร
คลากร

ก.ย.59

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ต.ค.58

30,000

ก.ย.58

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ต.ค.58

30,900

10,644,700

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

10,644,700

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ก.ย.60

10,675,600

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

78,169,400

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

78,169,400

กิจกรรม

หน่วยนับ

สํานักผู้บริหาร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- โครงการ "สร้างผลงานวิชาการ" สู่ "ตําแหน่งทางวิชาการ" (Quality Faculty)

"Toompung Archeological Site")

- โครงการจัดสร้างภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง (Augmented Reality

- โครงการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

- โครงการวลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น อ.ท่าศาลา

ทางทกษะชุ
ั
มชน

- โครงการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อความโดดเด่น

- โครงการสร้าง"บ้าน" ให้ 6 วารสารวิชาการคุณภาพ

- โครงการสร้าง"ศูนย์ความเป็นเลิศ" สู่ "มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการ"

- โครงการจัดตั้งสภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม

หน่วยนับ
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ/
และฟาร์มมหาวิทยาลัย

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/

และสถาบันวิจัยและพัฒนา

และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
1,500,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ

20,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

/ศูนย์บริการวิชาการ และสํานักวิชา

200,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

และศูนย์บริการวิชาการ

160,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

และศูนย์บริการวิชาการ

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

และสํานักวิชาเภสัชศาสตร์
และสานกวชาเภสชศาสตร

320,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

และสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ
200,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

/สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการ

7,000,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

และสถาบันวิจัยและพัฒนา

80,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 3

ส่วนการเจ้าหน้าที่และหน่วยพัฒนา

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และส่วนประชาสัมพันธ์

3,200,000 รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และหน่วยพัฒนาองค์กร

5,390,000
300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

งบประมาณ

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการการใช้บัตรเครดิตหน่วยงาน

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

- โครงการ e-payment มวล.

คณะทํางานพัฒนาระบบฯ

ต่างประเทศ ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ

และบัญชี
40,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนการเงิน

10,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนแผนงาน

และบัญชี
300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนการเงิน

และบญช
ั ี
50,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนการเงิน

- โครงการระบบสวัสดิการออนไลน์

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ส่วนการเจ้าหน้าที่และหน่วยพัฒนาองค์กร
10,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

300,000 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

14 โครงการ

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

- โครงการเส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์

และทํางานสําเร็จ)

- โครงการบุคลากรวลัยลักษณ์ 4.0 (คัดสรรคนดี สร้างคนเก่ง เป็นมืออาชีพ

- โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่ความสําเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม

หน่วยนับ
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- โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาเพื่อการรับรองคุณภาพบัณฑิต

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนต่ํา

- โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยดีเด่น

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อ

- โครงการผู้บริหารพบประชาคม/ประชาสังคม

- โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- โครงการ Share & Change

พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- โครงการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและ

- โครงการพัฒนาระบบประเมินหน่วยงาน

กิจกรรม

5 โครงการ

หน่วยนับ
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ที่ไม่มีสภาวิชาชีพควบคุมและกํากับ)

ต่างประเทศ สํานักวิชา (เฉพาะสาขา

200,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

และส่วนกิจการนักศึกษา

800,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ศูนย์บริการการศึกษา และโครงการจัดตั้ง

กิจการต่างประเทศ สถาบันวิจัยและ

และ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

80,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

3,366,000

สํานักผ้บรหาร
สานกผู
ริหาร

ประชาสังคม สํานักงานอธิการบดี และ

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและ

120,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนแผนงาน

370,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

หน่วยพัฒนาองค์กร

60,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนแผนงาน

30,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

และส่วนการเจ้าหน้าที่

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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ประเทศอาเซียน

- โครงการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเน้นกลุ่ม

Learning -OBTL)

ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Outcome-based Teaching and

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

และการใช้ระบบสารสนเทศ

- โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

- โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิงรกก
เชงรุ

- โครงการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อปฏิรูปการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ

- โครงการวลัยลักษณ์เอ็กโป 2560

- โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้ว มวล.

กิจกรรม

7 โครงการ

หน่วยนับ
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ต่างประเทศ และและศูนย์สหกิจศึกษาฯ

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

ต่างประเทศ และส่วนส่งเสริมวิชาการ

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

และส่วนส่งเสริมวิชาการ

ต่างประเทศ ศูนย์บริการการศึกษา

700,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ

ต่างประเทศ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ

7,920,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

ต่างประเทศ และส่
ตางประเทศ
และสวนสงเสรมวชาการ
วนส่งเสริมวิชาการ

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

ต่างประเทศ และส่วนส่งเสริมวิชาการ

600,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

ต่างประเทศ และสํานักวิชาศิลปศาสตร์

813,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

10,933,000

และสํานักผู้บริหาร

2,000,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และส่วนกิจการนักศึกษา

286,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

งบประมาณ
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- โครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน

- โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ (Study Abroad)

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

- โครงการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

- โครงการ 5ส+สร้างสุข

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาเพื่อสอดคล้องพฤติกรรมการใช้พื้นที่

- โครงการแนวทางการออกแบบส่วนหอพักและพื้นที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องในชีวิต

- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการการดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักในลักษณะเมืองมหาวิทยาลัย

- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

วลัยลักษณ์

- โครงการพัฒนารูปแบบ Healthy Workplace สําหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

แห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรม

5 โครงการ

7 โครงการ

หน่วยนับ
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ต่างประเทศ และสํานักวิชาศิลปศาสตร์

729,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

นักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ

ต่างประเทศ และสํานักวิชาที่มีการส่ง

1,000,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

2,729,000

100,000 ส่วนอาคารสถานที่

หน่วยพัฒนาองค์กร

300,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ

และสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

และสวนกจการนกศกษา
่ ิ
ั ึ
80,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และส่วนกิจการนักศึกษา
1,200,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

500,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สีเขียว

อาคารสถานที่ฯ และโครงการมหาวิทยาลัย

5,000,000 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

และสาธารณสุขศาสตร์

ต่างประเทศ และสํานักวิชาสหเวชศาสตร์

450,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

7,630,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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- โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพนักศึกษา

- โครงการการดูแลศูนย์กีฬาและสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแบบเร่งด่วน

- โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ

- โครงการระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย

และความสามารถในการแขงขน
ใ
่ ั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสังคมวิทยาภาคใต้

- โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา

- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ASEAN Local Governance

- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย

กิจกรรม

3 โครงการ

1 โครงการ

หน่วยนับ
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

และส่วนกิจการนักศึกษา

1,500,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

500,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

18,262,000
16,262,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และบัญชี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนการเงิน

10,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

10,000

สํานักวิชาศิลปศาสตร์

ต่างประเทศ และคณบดี

150,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

สํานักวิชาศิลปศาสตร์

ต่างประเทศ และคณบดี

600,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

เทคโนโลยีการเกษตร

ต่างประเทศ คณบดี และสํานักวิชา

รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

250,000 รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
79,669,400 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานของหน่วยงานในระดับสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน หน่วย ส่วนงาน และโครงการต่างๆ ภายใต้กํากับของสํานักผู้บริหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” หนี่งในหลายประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์นํามาเป็นใช้เป็นตัวขับเคลื่อน คือ “สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นเครื่องมือ
นําไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้
หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คําปรึกษาอย่างอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลที่ดี
2. เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงาน
หรือแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนปฏิบัติงานตามที่กําหนด
4. เพื่อสอบทานและเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ และการประหยัดในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
วชี้วัดการบรรลุวตถุ
7. ตัตวชวดการบรรลุ
ัตถุประสงค
ระสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- สนับสนุนงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน
- รายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ *
- รายงานการติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน
- รายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความสี่ยง
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ
- รายงานผลการให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วย
ตรวจรับ
- จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายภายนอกร่วมกัน
- จํานวนผลงานที่เกิดจากการไปพัฒนาศักยภาพจาก
หน่วยงานภายนอก

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ครั้ง

2/ (2)

2/ (2)

2

2

2

2

ระบบ
เรื่อง
ระบบ
เรื่อง
เรื่อง

9/ (3)
1/ (0)
8/ (0)
1/ (1)
1/ (1)

10/ (5)
1/ (6)
3/ (3)
1/ (1)
1/ (1)

10
1
5
1
1

12
1
5
1
1

13
1
6
1
1

13
1
6
1
1

ครั้ง

10/ (5)

10/ (6)

-

-

-

-

หน่วยงาน
ชิ้นงาน

22/ (17)
5/ (N/A)

25/ (17)

25
5

30
5

35
5

35
5

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- จํานวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนําไปใช้ปรับปรุง
แก้ไข *
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

80/ (N/A)

80/ (N/A)

80

80

80

80

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (76.12)

85/ (N/A)
100/ (79.31)

85
100

85
100

85
100

85
100

>90/ (78.26)

>90

>90

>90

>90

>80/ (96.21) >80/ (98.29)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

86 - 95/

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(90.82)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

>90/ (0)

5/(0.0)

5/ (+0.82)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- จ่ายค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

5 เรื่อง
1 เรื่อง

- ติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน

- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบควบคุมภายใน

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง

- สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน

- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง/การบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน

- จัดทํารายงานประจําปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- พัฒนาศักยภาพรายบุคคล

กิจกรรมหลัก พัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน

10 เรื่อง

- ตรวจสอบระบบงาน

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานตรวจสอบ

2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2559 (งวดสิ้นปี)
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2560 (งวดครึ่งปี)

-

- บริหารจัดการกลาง

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59
มี.ค.60

พ.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ทีมตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ

ทีมตรวจสอบภายใน

20,000 ทีมตรวจสอบภายใน

10,700

15,000

3,091,200

3,101,900

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

3,121,900

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ต.ค.59

3,130,400

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

3,170,400

(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
3,170,400

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

- เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน

- เข้าร่วมโครงการสร้างสุข

- เข้าร่วมโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

- อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ต.ค.59

ก.ย.60

30,000

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยาภพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ก.ย.60

10,000

ต.ค.59

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

40,000
40,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

1,500

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

7,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

ก.ย.60

งบประมาณ

8,500

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

-

4 ครั้ง

- ประชุมคณะทํางานระบบติดตามฯ ที่ประชุม ทอมก.

- งานอนๆ
งานอื่นๆ ทีทไดรบมอบหมายและการรวมกจกรรมตางๆ
่ได้รับมอบหมายและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิ
ของมหาวทยาลย
ทยาลัย

11 ครั้ง

-

- งานดูแล Web page หน่วยตรวจสอบภายใน

- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

-

- งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานประชุม

หน่วยนับ

-

กิจกรรม

- งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานธุรการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ทีมตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ
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315

5. งบประมาณรวม
3,170,400 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
2. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามตามนโยบาย แผนงาน ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนการเงินและบัญชี
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในสํานักงานอธิการบดีที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยมีปรัชญา
ปณิธาน และพันธกิจ ในการดําเนินงานที่เป็นทั้งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล และให้บริการทางด้านการเงิน
ทรัพย์สิน และการบัญชี ตลอดจนควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้านหลัก ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้สําเร็จทั้ง 4 ภารกิจ
2. เพื่อให้การบริหารทางด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความเสี่ยง ถูกต้อง และให้บริการ
อย่างเสมอภาค
3. เพื่อให้การบริหารทางด้านการเงินตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายตามมาตรฐานบัญชีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
4. เพื่อการควบคุมการใช้จ่ายตามภารกิจและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
5. มีระบบการจัดเก็บให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลและประโยชน์ในการนําไปใช้ของผู้บริหาร
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากร มีทักษะ
ความร้ และความพรอมทเพยงพอตอการปฏบตงานทด
ความรู
และความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ดี
7. เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในการให้บริการ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- รายงานทางการเงิน
- พัฒนาระบบงานงานหรือกลไกการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละการติดตามลูกหนี้เป็นไปตามกําหนดเวลา
- ร้อยละการควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- ร้อยละมูลค่าของความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี
เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินรวม
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย

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

ระบบ/หน่วยงาน

12/ (12)
3/ (2)

12/ (11)
3/ (2)

12
3

12
3

12
3

12
3

ร้อยละ
ร้อยละ

100/ (N/A)
100/ (N/A)

100/ (100)
100/ (100)

100
100

100
100

100
100

100
100

ร้อยละ

0.001
/ (N/A)

0.01/ ( - )

0.01

0.01

0.01

0.01

86 - 95
/ (N/A)

85/ (85.19)

85

85

85

85

หน่วยนับ

ครั้ง

ร้อยละ
ร้อยละ
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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

แผน

แผน

แผน

85/ (95.1)

85

85

85

85

85/ ( - )
86 - 95/ (N/A) 85/ (85.97)
86 - 95
86 - 95
/ (N/A)
/ (95)

85
85
86 - 95

85
85
86 - 95

85
85
86 - 95

85
85
86 - 95

ร้อยละ
ร้อยละ

>90/ (N/A) >90/ (N/A)
95/ (N/A) 90/ (72.64)

>90
95

>90
95

>90
95

>90
95

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (73.79)

90

90

90

90

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (73.79)

90

90

90

90

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (59.72)

90

90

90

90

ร้อยละ
รอยละ

80/ (N/A)

ร้อยละ
ร้อยละ

-

80/ (100)
80/ (100)

80
80

80
80

80
80

80
80

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

หน่วยนับ

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

86 - 95
/ (N/A)

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ-ผู้บริหาร

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

86 - 95/ (N/A)

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ-นักศึกษา

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
- ความสามารถในการพร้อมจ่ายภายใน 4 วัน ทําการ
หลังจากได้รับเรื่อง
- ความสามารถในการเบิกเงินสดย่อยภายใน 1 - 2 วัน
ทําการหลังจากได้รับเรื่อง
- ความสามารถในการตรวจเอกสารคืนเงินยืมทดรอง
ภายใน 5 วันทําการหลังจากได้รับเรื่อง
- ความสามารถในการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของ
หน่วยงานใน 7 วันทําการหลังจากได้รับเรื่อง
เชิงต้นทุน
- ผลตอบแทนทไดรบจากดอกเบยและผลประโยชนจาก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากดอกเบี้ยและผลประโยชน์จาก
เงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ค่าเฉลี่ยจาก 4
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
- ร้อยละ 0.20 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ย
- ร้อยละ 0.45 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ย
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

>80/ (98.36) >80/ (97.4)

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล ร้อยละ
งบประมาณ

5/ (-4.96)

5/ (+4.1)

-

- พิมพ์แบบฟอร์มสําหรับงานการเงินและบัญชี

- จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- จดหาวสดุ
จัดหาวัสดคงคลั
คงคลงง (เบกจากคลงพสดุ
(เบิกจากคลังพัสดกลาง
กลาง สวนพสดุ
ส่วนพัสดเท่
เทานน)
านั้น)

- จัดหาวัสดุ (กล่องเอกสาร)

4 เรื่อง

- ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

- โครงการระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย

- โครงการระบบสวัสดิการออนไลน์

- โครงการใช้บัตรเครดิตหน่วยงาน

- โครงการ e-payment

โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ

1 เรื่อง

- ปรับระบบกลไกการบริการ

- ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น

กิจกรรมหลัก ดําเนินการงานการเงิน งานบัญชี และงานงบประมาณ

-

5 ครั้ง

- ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย

- จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- บริหารจัดการกลาง

พ.ย.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ม.ค.- ก.พ.60
มิ.ย.60

เม.ย. - มิ.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.- ก.ย.60

35,000

60 000
60,000

80,000

60,000

200,000

150,000

11,302,540

11,887,540

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

11,887,540

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

11,940,040

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

12,066,040

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
12,066,040

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนการเงินและบัญชี

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ก.ย.60

30,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

126,000
126,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

7,500

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

45,000

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

52,500

-

12 ครั้ง

-

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน

- รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

- บทวิเคราะห์ทางการเงิน

สสํานนักวิวชชา))

- รายงานแสดงผลการดําเนินงานแยกตามกองทุน หน่วยงาน (ส่วน/หน่วย/ศูนย์

งบกระแสเงินสด

ดําเนินงาน รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการดําเนินงาน รายละเอียดงบแสดงผลการ

- รายงานทางการเงินรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

ทางการเงิน ประจําเดือน และประจําปีต่างๆ

- จัดทํา/ บันทึก/ จัดทําข้อมูลการเงิน การบัญชี และงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงาน

- การบริหารเงินฝากโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- การบริหารเงินฝากโดยส่วนการเงิน

- การบริหารเงินฝากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ํา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

งานบัญชี

พนักงานส่วนการเงินและบัญชี

งานการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

-

หน่วยนับ
(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

96,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

320

321

5. งบประมาณรวม
12,006,040 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีสภาพคล่อง เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความเสี่ยง
2. การจัดทําบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. การตัดจ่ายและควบคุมงบประมาณเป็นไปตามภารกิจ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
5. ผู้รับบริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในการให้บริการ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนการเงินและบัญชี (งานบริหารสินทรัพย์)
1. หลักการและเหตุผล
งานบริหารทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และกลยุทธ์ที่ 8 การสร้างคุณต่าและมูลค่าจากฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ดังนั้น งานบริหารทรัพย์สินจึงมีหน้าที่เพื่อบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้และ
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
2. วัตถุประสงค์
1. บริหารจัดการให้มีสถานประกอบการที่จําเป็นและมีคุณภาพเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยจากการให้เช่าสถานที่หรือการร่วมลงทุนในมหาวิทยาลัย
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานที่เป็นวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดําเนินงานให้เกิดผลกําหรและประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยสูงสุด
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมููลพื้นฐาน
ฐ
ข้อมููลพื้นฐฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- การจัดกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
- จํานวนการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า/อาหาร
- จํานวนกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมร้านค้า/ อาหาร
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- รายได้จากการให้เช่าสถานที่

หน่วยนับ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ปี พ.ศ.2558

ประมาณการลวงหนา
ประมาณการล่
วงหน้า (ปงบประมาณ)
(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

2/ (N/A)
3/ (N/A)
3/ (N/A)

2/ (N/A)
3/ (N/A)
3/ (N/A)

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

>3.50
86 - 95

>3.50
86 - 95

>3.50
86 - 95

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย >3.51/ (N/A) >3.51/ (N/A) >3.50
ร้อยละ
86 - 95
86 - 95
86 - 95
/ (N/A)
/ (N/A)
ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (86.3)

>80/ (N/A)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (-8.66)

5/ (N/A)

5

5

5

5

บาท

800,000/

800,000/

(1,086,969.89)

(2,306,545)

8,000,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ครั้ง

สัญญา

- ดําเนินการยกเลิกสัญญา ได้แก่ ขอลาออกก่อนหมดสัญญา/ ไม่ปฏิบัติตาม TOR/ มหาวิทยาลัยขอยกเลิก ตามมติ คกก.

สัญญาผู้ประกอบการรายใหม่

- ดําเนินงานจัดทําสัญญาผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ได้แก่ ต่อสัญญาผู้ประกอบการรายเดิม/ จัดทํา เมื่อร้านลาออก

- งานจัดทําสัญญา เงื่อนไข ข้อกําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางนิติกรรมสัญญา

- สรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ระหว่างปีทดแทนร้านที่ลาออกก่อนสัญญา

- สรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ประจําปี

- ประสานส่วนพัสดุเพื่อสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ

- งานสรรหา คัดเลือกผู้ประกอบการ

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

4 ครั้ง

4 ครั้ง

- จัดประชุมผู้ประกอบการ

- งานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

3 ครั้ง

ุ
ู จการร้านค้าร้านอาหาร
- จัดประชมคณะกรรมการกํ
ากับดแลกิ

- งานประชุมคณะกรรมการกํากับดูและกิจการร้านค้าร้านอาหาร

ภายในโรงอาหาร)

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร (บริหารจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารต่างๆ

- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและจัดซื้อวัสดุต่างๆ

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.60

มี.ค.60

ม.ค.60

1 - 15 มี.ค.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

1 - 15 ก.ค.60

50,000

15,000

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

นางหฤทัย ตันสกุล

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

15,000 นางสาวชุติมากร ชลสาคร

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

65,000

งาน/โครงการ งานอาหารและร้านค้า
ต.ค.59

65,000

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา

งบประมาณ

563,600

2 ครั้ง

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
563,600

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนการเงินและบัญชี (งานบริหารสินทรัพย์)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ตามมติ คกก.
ตามมติ คกก.

- ดําเนินการริบเงินประกันสัญญากรณีผู้ประกอบการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญา

- ดําเนินการติดตามทวงหนี้และประสานงานนิติกรเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย

1 ครั้ง

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเพื่อปรับปรุงพัฒนการให้บริการ

1 ครงั้
12 ครั้ง

- ทดสอบสารปนเปอนในอาหาร
ป ปื้ ใ
ภาชนะและผู้สัมผสอาหารสาหรบผู
ั
ํ ั ป้ ระกอบการรานอาหาร
้

- จัดจ้างดูดตัก ไขมันในบ่อพักไขมันรวมของแต่ละโรงอาหาร

1 ครั้ง

- โครงการร้านค้าในฝัน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

15,000 นางสาวชุติมากร ชลสาคร

25,000 นางหฤทัย ตันสกุล

20 000
20,000

498,600
498,600

เม.ย.- พ.ค.60

พ.ค.60
60

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ก.พ.- มี.ค.60

ม.ค.60

เม.ย.60

8,500

งบประมาณ

498,600

พ.ย.- ธ.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

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- ให้บริการสถานที่โดยการจัดเก็บค่าเช่าสําหรับผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาตั้งบูธแบบชั่วคราว

- ให้บริการสถานที่โรงอาหารต่างๆ แก่นักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

- งานให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

1 ครั้ง

- โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคเอกชนร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย

- โครงการสายใยสัมพันธ์

- งานโครงการต่างๆ ที่เกียวข้องกับการดําเนินงาน

1 ครั้ง

- ตรวจร่างกายผู้ประกอบการร้านอาหารตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกําหนด

- งานด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

1 ครั้ง

- ประเมินผลการให้บริการจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ โรงอาหารต่างๆ

- งานพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร

เมื่อร้านลาออก

ตามมติ คกก.

หน่วยนับ

- ดําเนินการคืนเงินประกันสัญญาแก่ผู้ประกอบการที่หมดภาระผูกพันสัญญากับมหาวิทยาลัย

- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและอื่นๆ จากร้านค้าร้านอาหาร

- งานจัดเก็บรายได้และติดตามหนี้สิน

- ดําเนินการจัดทําสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก ค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

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

ต.ค.59

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

31,100

467,500 นางสาวชุติมากร ชลสาคร

งบประมาณ
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5. งบประมาณรวม
563,600 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพดี สินค้ามีความหลากหลายและเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
2. ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนดสัญญา
3. ผู้ประกอบการและผู้บริโภค มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านสุขภาพ และโภชนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
4. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อการจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีสภาพที่พร้อมและเหมาะสม
กับการใช้งาน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนการเจ้าหน้าที่
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานในสังกัดของสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มีขอบเขตภาระงานทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานบรรจุและแต่งตั้ง 3) งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน 4) งานพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) 5) งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 6) งานวิจัยและนิติกรรมสัญญา 7) งานสวัสดิการ
และ 8) งานสารสนเทศบริหารงานบุคคล โดยทุกงานจะเน้นการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้ คือ มีระบบการบริหาร
งานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และถูกต้อง พร้อมทั้งประสานและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลในทุกๆ ด้าน
โดยทุกงานจะเน้นการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้ คือ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และถูกต้อง พร้อมทั้งประสานและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล
ในทุกๆ ด้าน ในการนี้ ส่วนการเจ้าหน้าที่จึงได้กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558 - 2560 โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม และประเด็นที่ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม เข้าร่วมงานในเวลาที่ต้องการ
2. จัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และความชํานาญให้กับบุคลากร
3. เพื่อรักษาบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี มีความเหมาะสม และเคารพกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยไว้ให้นานที่สุด
4. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการวิชีพและบริหารทั่วไป และค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมตามผลงาน
5. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทํางาน
7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
คน
- จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการดํารงตําแหน่ง
ราย
ทางวิชาการ
ร้อยละ
- จํานวนผู้รับทุนโครงการต่างๆ
ราย
- จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน ราย/ ทุน
เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

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

65/ (53)
12/ (6)
10/ (1.37)
30/ (30)
4/ (15)

66/ (91)
12/ (21)
10/ (4.74)
30/ (6)
4/ (8)

210
12
10
30
4

14
10
33
4

18
10
36
4

22
10
39
4
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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

- จํานวนนักเรียนทุนที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษา ราย/ ทุน
3/ (0)
3/ (0)
3
ต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ทุน มวล.)
- จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับทุนจัดสรรเพื่อ
ราย/ ทุน
10/ (15)
10/ (7)
10
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/ โท/ เอก
- จํานวนบุคคลที่ดําเนินการทางวินัย
ราย
0/ (18)
0/ (3)
0
- ร้อยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ร้อยละ
70/ (N/A) 70/ (71.9)
70
- ร้อยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ร้อยละ
30/ (N/A) 20/ (10.8)
20
เชิงคุณภาพ
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่เป็นไปตามแผน ร้อยละ
80/ (81.5)
80/ (95)
80
- อัตราการลาออกของพนักงาน
ร้อยละ
5/ (1.5)
5/ (3.02)
5
- พนักงานและนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ
5/ (N/A)
5/ (19)
20
- ร้อยละของความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผล
ร้อยละ
80/ (N/A)
80/ (80)
80
การปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน
- ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ร้อยละ
95/ (100)
95/ (95)
95
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- ร้อยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร้อยละ
95/ (85)
95/ (95)
95
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รอยละความสาเรจตามเปาหมายผลผลตของหนวยงาน
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน รอยละ
ร้อยละ
86 - 95/
86 - 95/ 86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3
(95)
(75)
เชิงเวลา
- ร้อยละของความสําเร็จที่ได้มีการประเมินผลการ
ร้อยละ 100/ (100.0) 100/ (100.0) 100
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของความสําเร็จในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ร้อยละ 100/ (100.0) 100/ (100.0) 100
/การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินเพื่อพิจารณา
การจ้างผู้เกษียณอายุ/ การประเมินหัวหน้าส่วนดํารง
ตําแหน่งเป็นวาระที่สามารถดําเนินการเสร็จก่อนที่
ผู้บริหารหรือพนักงานจะครบวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
อย่างน้อย 1 - 2 เดือน
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ
>90/ (95) >90/ (N/A)
>90
เชิงต้นทุน
- งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา สมศ. 5.10

บาท : คน

- งบประมาณสําหรับทุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล บาท : ราย
เพิ่มเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์

2,000,000

2,000,000

/ (N/A)

/ (N/A)

แผน

แผน

แผน

3

3

3

10

10

10

0
70
20

0
70
20

0
70
20

80
5
20
80

80
5
20
80

80
5
20
80

95

95

95

95

95

95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

100

100

100

100

100

100

>90

>90

>90

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,050,000

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

/ (N/A)

/ (N/A)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- งบประมาณสําหรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับ
ปริญญาโท เพื่อศึกษาในประเทศ (มวล.)
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

หน่วยนับ

บาท: ราย

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)

1,430,000
/ (N/A)

ร้อยละ
ร้อยละ

แผน

แผน

แผน

1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000
/ (N/A)

>80/ (96.68) >80/ (68.95)
(-32.94)

แผน

>80

(-15.35)

งบประมาณ
หมายเหตุ * เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนของทุกหน่วยงาน

>80

>80

>80

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

23,818,380 น.ส.มนทิพ ศรีแสง

42,139,980

ตามอัตราที่อนุมัติ
ตามผลการสรรหา

- บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน

กําลังของ มวล.

ตามแผนอัตรา

- สรรหาและคัดเลือกพนักงานสายบริหารวิชาการและสายวิชาการ

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

- สายวิชาการ

- สายบริหารวิชาการ

- จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงาน

- ค่าตอบแทนตําแหน่งบริหารเพิ่ม

นางสุขหทัย คงปัญญา

นายนิวัตน์ คงปัญญา

100,000 นางสุขหทัย คงปัญญา

2,182,400

2,708,500 น.ส.มนทิพ ศรีแสง

25 อัตรา

ก.ย.60

- ค่าจ้างชั่วคราว (สําหรับอัตราใหม่ระหว่างปี)

ต.ค.59

80,000 นางนิตยา นาคนรเศรษฐ์

40,000 นางสาวมนทิพ ศรีแสง

13,030,700

49 อัตรา

6 กิจกรรม

กําลังของ มวล.

ตามแผนอัตรา

4 ครั้ง

55,000

6,715,300

ผู้รับผิดชอบ

- เงินตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มอีก 1 เท่า

- เงินเดือน (สําหรับอัตราใหม่ระหว่างปี)

กิจกรรมหลัก บรรจุและแต่งตั้ง

R E t แจงรบเขาทางานและแจงจากงานของชาวตางชาต
Re-Entry,
แจ้งรับเข้าทํางานแล แจ้งจากงานของชาวต่างชาติ

- จัดทํา Work Permit, ต่อ Visa, การรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน, จัดทํา

- การจัดทํา/ต่อ Visa และ Work Permit

- จัดประชุมคณะทํางานระบบบุคลากร ทอมก.

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

6,890,300

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

49,385,280

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ต.ค.59

64,030,780

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา

งบประมาณ

64,100,780

-

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
64,100,780

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนการเจ้าหน้าที่

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรมหลัก ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2560
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2560
- ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/พิจารณาต่อสัญญาจ้าง/ประเมินศักยภาพพนักงาน
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
- การประเมินทดลองปฏิบัติงานสายวิชาการ
- หัวหน้าส่วนแต่งตั้งเป็นวาระ

- แจ้งรายชื่อพนักงานและลูกจ้างเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

- วิเคราะห์การจัดเวลาการทํางานของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็นกะ

- จัดทําข้อมูล/รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- ดําเนินการประกาศรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจําที่ครบเกษ๊ยณอายุ

- ปรบปรุ
ปรับปรงบั
งบญชถอจายเงนเดอน
ญชีถือจ่ายเงินเดือน

- เก็บลายนิ้วมือพนักงานและลูกจ้างเพื่อการลงเวลาการปฏิบัติงานและยืมคืนหนังสือ

- ออกหนังสือรับรอง

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขประวัติส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง

4 ครั้ง

40 ราย
50 ราย

7 กิจกรรม
2 ครั้ง

2 ครงตอเดอน
ครั้งต่อเดือน

- บันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้างในโปรแกรมทะเบียนประวัติเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

- จัดทําบัตร WU Member Card

- จัดทําทะเบียบประวัติและสารสนเทศ

- จัดประชุมคณะกรรมการตามปฏิทินการประชุม

- พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

-

- Exit Interview พนักงานที่ลาออก

หน่วยนับ
-

กิจกรรม

- การจ้างกรณีขอยืมตัวพนักงาน

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ธ.ค.59

ก.พ.60

พ.ค.60

ก.ย.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

ระยะเวลาดําเนินการ

นายนิวัตน์ คงปัญญา

นายนิวัตน์ คงปัญญา

ผู้รับผิดชอบ

50,000

นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล และ
นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล และ
นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

นางสาวสุรัตนา ชูเชียร

250,000 นางสาวศศิมา หมื่นนคร

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.พิจารณาเป็นกรณีไป

ตามแผนการประชุม

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งบริหารจัดการ

6 ครั้ง

6 กิจกรรม

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- จัดประชุมคณะทํางานวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากําลังตามกระบวนการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

- ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่

- สืบค้นข้อมูลจากระบบอื่น

(Career Development System)

- ระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

- ระบบการวางแผนอัตรากําลัง

- ระบบการต่อสัญญาจ้าง/ทดลองงาน

- ระบบการตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินสวัสดิการ (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล)

- พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล (WU-PMIS)

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

ต.ค.59

ก.ย.60

300,000

นางสาวมนทิพ/นางสาวศศิมา

นางสาวชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร
นางสาวชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

- นายอัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

คณะทํางาน และนางสมพร

นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล,
นางสาวมนทิพย ศรีแสง
นางสาววลัยพร เนียมเล็ก และ
นางสาวศศิมา หมื่นนคร
นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แ
และนางสมพร บุญเกียรติเดชากุล

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

งบประมาณ

คณะทํางาน และนางสมพร

5 ระบบ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

- พัฒนาเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ อาจารย์/ผศ./รศ./ศ.

2 ครั้ง
2 ครั้ง

- ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2560
- พัฒนาระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ
(เป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และการอบรมผู้ใช้ระบบงาน)

หน่วยนับ
1 ครั้ง

กิจกรรม

- การขึ้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 ครั้ง
4 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจร่างข้อบังคับฯ

ตามจํานวน
ผู้ขอรับบริการ

- พัฒนาระบบการพิจารณาโทษทางวินัย

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานวินัยและนิติกรรมสัญญา
- ดําเนินงานทางวินัย
- ดําเนินการทางวินัย (ร้องทุกข์, อุทธรณ์, สอบสวน, สืบสวนข้อเท็จจริง)
- ดําเนินการเรื่องการชดใช้ทุน (โอนย้ายทุน, ผ่อนการชําระการชดใช้ทุน)

- ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของพนักงานสายปฏิบัติการ
ก.ย.60

น.ส.จิรารัตน์ ตัณฑวรานนท์

5,000

55,000 ว่าที่ ร.ต.นภดล พันธรักษ์

2,000,000

3,000

หน่วยพัฒนาองค์กร

ตั้งงบประมาณไว้ที่

- ทุนการศึกษาสํารองกรณีอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ 2559

ต.ค.59

ก.ย.60

1,765,100

4 กิจกรรม

ต.ค.59

- ทุนผูกพันที่จะต้องจ่ายข้ามปีงบประมาณ

- ทุนสํารองจ่ายกรณีขอเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มวล.

- วางแผนอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการของสํานักวิชา เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น

1 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับทุน

- จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ทุน มวล.)

- จัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท/เอกจากหน่วยงานภายนอก

ตามจํานวน

3 ครั้ง

9 กิจกรรมย่อย

1 กิจกรรมหลัก

- สนับสนุนบางส่วนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย์ มวล.

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มวล.

- พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร (งานทุนการศึกษา)

1 ครั้ง

1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศศิมา หมื่นนคร
นางสาวมนทิพ ศรีแสง
นางสาวมนทิพ ศรีแสง

งบประมาณ

นางสาวศศิมา หมื่นนคร

ไตรมาสที่ 4

ตามแผนการประชุม

ไตรมาสที่ 3

(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 2

- จัดประชุมคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําหน่งระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาระดับหน่วยงาน
- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
- จัดกิจกรรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลในกํากับของรัฐ

ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59
ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กิจกรรมหลัก บริการด้านสวัสดิการแก่ทุกหน่วยงานใน มวล.
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- จัดตรวจสุขภาพประจําปี
- จัดบริการเครื่องแบบพนักงาน (ชุดขาว)
- ประกันภัยอุบัติเหตุให้บุคลากรและลูกจ้าง
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
- จัดสวัสดิการด้านเครื่องแต่งกายพนักงานในห้องปฏิบัติการ/ ในงานพิธี
- จ่ายค่าสมาชิกรายปีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- จัดเตรียมที่พักบุคลากร
- เงินอุดหนุนสโมสร
- เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
1 ราย

50 ราย

1 ครั้ง
1 ครั้ง/ 100 ราย
1 ครั้ง

ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

14,000,000
470,700

14,470,700 นางศิริรัตน์ ทิพรัตน์ และ
นางนิตยา นาคนรเศรษฐ์

4,800

40,000

50,000

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ว่าที่ ร.ต.นภดล พันธรักษ์

ผู้รับผิดชอบ

130,000 นายอัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

14,645,500

- พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
ก.ย.60

ก.ย.60

30,000

ต.ค.59

50,000

งบประมาณ

- พัฒนาตัวแบบการขึ้นเงินเดือน

12 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

50,000

4 ระบบ

-

ตามแผนการประชุม

1 ครั้ง

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

- พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

กิจกรรมหลัก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- พัฒนาประมวลจริยธรรมพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- จัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัย

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

60,000

ต.ค.59

กิจิ กรรมหลััก พััฒนาศัักยภาพในการทํ
ใ
ํางานแก่่บุคลากรโดยหน่
โ
ว่ ยงานภายนอก

ก.ย.60

10,000

70,000

งบประมาณ

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

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

150 ราย
150 ราย
620 ราย
250 ราย
1 ครั้ง

1 ราย

หน่วยนับ

70,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

- เงินค่าทําขวัญ ค่าทําศพ
- งานสวัสดิการอื่นๆ
- จัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงานและบุตร
- บริการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- บริการพนักงานเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.
- บริการสวัสดิการกองทุนเกษียณ (GE107)
- เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

335

336

5. งบประมาณรวม
64,100,780 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติท่ดี ี มีคุณภาพและเหมาะสม เข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจที่วางไว้ได้ทันตาม
เวลาที่ต้องการ
2. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีทักษะและมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้มีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
4. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ร่วมงานไว้ได้นานที่สุด
5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เกิดการปฏิบัติครบทุกวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการตอบแทนผลการปฏิบัติงานว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน
ประจําปี
6. มีการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําให้มีระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อการบริหารงานบุคคลและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการประเมินไปใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล เพื่อการตอบแทนผล
การปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรมความสามารถ และนําไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการดําเนินโครงการบริหารคนเก่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ สามารถต่อยอดเพื่อการระบบการประเมินหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนกิจการนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาแบบองค์รวม จึงได้จัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม โดยไม่เพียงแต่มุ่งความเป็นเลิศในทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนเก่ง" เท่านั้น
แต่ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเป็นคนที่สมบูรณ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนดี" ควบคู่กันไปด้วย
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาที่จะต้องมีส่วนร่วมในภารกิจของการผลิตบัณฑิตให้เป็น "คนดี" โดยเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมปัจจัยที่จะเอื้ออํานวยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ พร้อมไปกับการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ โดยการจัดบริการและสวัสดิการที่เหมาะสม การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ ตลอดจนบูรณาการกับ
ทุกฝ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมในด้านที่พร่อง โดยมุ่งประโยชน์ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนผ่านประมวลประสบการณ์ที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักศึกษาอยู่ดี มีสุข ตลอดจนมีปัจจัยที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ทํากิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทํากิจกรรมตามความสนใจได้สําเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมในด้านต่างๆ
เพอใหการพฒนานกศกษาเปนทงคนดและคนเกงไดอยางสมดุ
เพื
่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้อย่างสมดลล
3. เพื่อดําเนินงานด้านธุรการ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบงานส่วนกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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

4,800/

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

(10,269)

/ (N/A)

60 / (N/A)
60
10,000
10,000
(9,310)
/ (N/A)
>140/ (172) >140 / (N/A) >140
87/ (61) 87 / (N/A)
92
3/ (12)
3 / (N/A)

60
10,000

60
10,000

60
10,000

>140
100

>140
100

>140
100

เชิงปริมาณ
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับบริการให้คําปรึกษา
- บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาและบุคลากร
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ กนศ. *
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสํานักวิชา *
- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึกษา *

คน
คน
คน
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

60/ (70)
10,000/
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพ วิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม
แก่ศิษย์เก่า *
- จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทํางานของ
นักศึกษา *
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา *
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเองในด้านการเรียน การปรับตัว *
- การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในการดําเนินกิจกรรม
ได้ตามขั้นตอนระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุน

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)

กิจกรรม

3/ (1)

3/ (N/A)

กิจกรรม

3/ (4)

3/ (N/A)

กิจกรรม
กิจกรรม

3/ (55)
8/ (8)

3/ (N/A)
8/ (N/A)

4

โครงการ

1/ (1)

1/ (N/A)

ร้อยละ

≥80/
(166.5)

- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับบริการให้คําปรึกษา
ร้อยละ
- ร้อยละของการจัดกิจกรรมได้ตามที่กําหนด *
ร้อยละ
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ
พัฒนานักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษา *
- ร้้อยละของระดัับความพึงึ พอใจของนั
ใ
กั ศึกึ ษา
ร้้อยละ
และผู้รับบริการ *
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ :
ค่าเฉลี่ย
นักศึกษา, ที่ปรึกษากิจกรรม, ศิษย์เก่า *
- มีการดําเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มี/ไม่มี
ในตัวชี้วัด สกอ.2.5, สกอ.2.8, สกอ.3.1, สกอ.3.2
- มีการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบงานจากผลการประเมิน มี/ไม่มี
ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
ร้อยละ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ
เชิงต้นทุน

แผน

แผน

แผน

1

1

1

1

≥80/ (N/A)

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80/ (116.67) ≥80/ (N/A)

≥80
≥80
65

≥80
≥80
65

≥80
≥80
65

≥80
≥80
65

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥80/ (122.86) ≥80/ (N/A)

65/
65/ (N/A)
(1,387.9)
≥3.51/
≥3.51
(3.69)
/ (N/A)
≥3.51 ≥3.51/ (N/A)

แผน

มี/ (มี)

มี/ (N/A)

มี

มี

มี

มี

มี/ (มี)

มี/ (N/A)

มี

มี

มี

มี

86 - 95/
(N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

>80/ (N/A) >80/ (N/A)

>80

>80

>80

>80

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

>80/ (30.32) >80/ (93.62)

> 80

> 80

> 80

> 80

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5/ (+42.15) 5/ (+6.23)

5

5

5

5

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ครั้ง
1 ครั้ง
70 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง

- จัดสัมนาที่ปรึกษากิจกรรม

- บริหารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อม (ประชุม,อบรม,กองอํานวยการ ฯลฯ)

- ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของที่ปรึกษากิจกรรม

- จัดกิจกรรมมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น

- จัดกิจกรรมรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์

1 ครั้ง
2 ครั้ง/ปี
-

- จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (ทักษะชีวิตนักศึกษาปี 1)

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน (Be my self)

- ปฐมนิเทศองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา

การสื่อสาร/ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการประกันคุณภาพฯ

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ : ความรู้/ ทักษะทางปัญญา/ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

- จัดหาวัสดุกิจกรรมนักศึกษา

70 คน

40 กิจกรรม

-

10 ด้าน/200 กิจกรรม

- จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากิจกรรม

บสนนกิ
จกรรมเครือข่าย IMT
GT
- สนั
สนบสนุ
นกจกรรมเครอขาย
IMT-GT
- สนับสนุนงบประมาณแก่การจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา

- จ่ายค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

- ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

ม.ค.60

พ.ย.59

เตรียมงาน

พ.ย.59

ก.พ.60

ก.พ.60

เตรียมงาน

ต.ค. - ธ.ค.59 ม.ค. - มี.ค.60

ต.ค.59

ต.ค. - ธ.ค. 59 ม.ค. - มี.ค.60

เตรียมงาน

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ก.ค. - ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ค.60

ก.ค.60

25
31 กก.ค.59
ค 59
25-31
ก.ค. - ก.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว/สุรางค์, ชูใจ และคณะทํางาน กนศ.

100,000 นางกอบสุข อรชร และสมาชิกในฝ่าย

100,000 งานแนะแนว/สุรางค์, ชูใจ และคณะทํางาน กนศ.

825,000

20,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นางกอบสุข อรชร

20,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นางกอบสุข อรชร

20,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นางกอบสุข อรชร

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นายภราดร จีนชาวนา

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นายภราดร จีนชาวนา

100,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

100,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

190
400 งานกิ
จกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีจนชาวนา
นชาวนา
190,400
งานกจกรรมนกศกษา/
200,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

30,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

780,400

4,557,000

65,000

9,250,750

9,250,750

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

38,420,350

งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา
ต.ค.59

38,420,350

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา

งบประมาณ

38,577,750

-

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
38,747,750

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนกิจการนักศึกษา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 ครั้ง
1 ครั้ง

- เลือกตั้งคณะกรรมการหอพักชุดใหม่

- สัมมนาและปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม่ ปีการศึกษา 2560

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.ค.60

ก.ย. 55

ส.ค - ก.ย.60

ส.ค.60

- จัดกิจกรรมกีฬาพลานามัยและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโอกาส

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา/ ส่งเสริมสุขภาพ

- จัดกิจกรรมสัสดีจังหวัดพบนักศึกษาหรือกิจกรรมการให้ความรู้ก่อนไปตรวจเลือก

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

- จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน

3 ครั้ง

พ.ย.59

ก.พ.60

มี.ค.60

18 ม.ค.60

- เข่าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี (วันปิยมหาราช, วันธีราชเจ้า, วันพ่อ, วันกองทัพไทย และวันวันแม่)

ต.ค.- ธ.ค.59

ก.พ.60

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และทบทวนวิชาทหาร

- จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและจัดบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาไปฝึกวิชาทหาร

- จัดกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

ส.ค.60

ก.ย.60

12 ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

มิ.ย.54

เม.ย.55

พ.ค.60

ส.ค.60

- ประสานการขอแต่งตั้งยศ "ว่าที่ร้อยตรี"

ต.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.- มี.ค.60

มี.ค.60

ก.ย.60

นศ.150 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

- ประสานการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1

- จัดกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

- ประสานการขอแต่งตั้งยศ "ว่าที่ร้อยตรี"

- ประสานการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1

- จัดบริการด้านการเรียนวิชาทหาร

นศ. 90 คน

1 ครั้ง

- ประเมินศักยภาพคณะกรรมการหอพักชุดเก่า

- จัดบริการด้านการเรียนวิชาทหารและการเดินทาง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

100 คน

หน่วยนับ

- สัมมนาคณะกรรมการหอพัก ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 (จัดทําแผนและเปิดมุมมอง)

- ส่งเสริมศักยภาพแก่คณะกรรมการหอพัก

- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

- อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

- จัดสัมมนาผู้นํานักศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งานทหารฯ/ ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน

งานทหารฯ/ ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน

100,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

581,600

25,000

และที่ปรึกษาหอพัก

200,000 งานหอพัก/ นางอรอนงค์ สุขปลอด

300,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นางกอบสุข อรชร

นายภราดร จีนชาวนา

100,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นางกอบสุข อรชร/

งบประมาณ
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3 ครั้ง

- จัดหาวัสดุกีฬาและอื่นๆ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

เม.ย.60

ส.ค.60

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
13 หอ
1 ครั้ง

- จัดกิจกรรมลานชาวหอ

- จัดกิจกรรมรับขวัญน้องเข้าหอพัก

- จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจที่หอพัก

- จัดโครงการรูมเมท

3 ครั้ง

- จัดกิจรรมเปิดหอสัมพันธ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการกลางจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมชาวหอพัก

- เปิดโลกกิจกรรม

- ปิดโลกกิจกรรม

- ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

- สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย

- สนับสนุนกิจกรรมองค์การบริหารองค์การนักศึกษา

/สุนทรีย์ /นันทนาการ

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- โครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต (อบายมุข/ เพศ) พุทธและอิสลาม

ต.ค.59
ม.ค.60

ต.ค. - ธ.ค.59 ม.ค. - มี.ค.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ค. - ก.ย.60

ก.ค. - ส.ค.60

ส.ค.60

มี.ค.60

ม.ค.60

- จัดกิจกรรมทําบุญหอพัก
ต.ค. - พ.ย.60

ต.ค.59

ส.ค.60

ก.ย.60
2 ครั้ง

3 ครั้ง

ม.ค.60

ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ค. - ก.ย.60

- จัดกิจกรรมทําบุญเนื่องในวันมหิดล

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

- ประหยัดพลังงาน

- กิจกรรม 5 ส คลีนแอนเคลียร์

ต.ค.59

เม.ย.60

มี.ค.60

เม.ย.60

- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ / สิ่งแวดล้อม

พ.ย.59

พ.ย.59

ต.ค. - ธ.ค.59 ม.ค. - มี.ค.60

17-21 ต.ค.59 14-21 ม.ค.60

เม.ย.60

- โครงการ 5 ส หอพักสะอาด ดําเนินงาน ดังนี้

ไตรมาสที่ 4

(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

- โครงการซ่อมหอรอน้อง

3 ครั้ง

30 คน

- จัดให้มีผู้ฝึกสอน

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์/ สิ่งแวดล้อม

1 ครั้ง

หน่วยนับ

- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

ผู้รับผิดชอบ

150,000

200,000

20,000

30,000

60,000 และที่ปรึกษาหอพัก

งานหอพัก/ งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

300,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นายภราดร จีนชาวนา

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

810,000

250,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

50,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

50,000

350,000

50,000

200,000 และที่ปรึกษาหอพัก

งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล

100,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

150,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

500,000

250,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายภราดร จีนชาวนา

231,600

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

20,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

330,000

20,000

ต่อเนื่อง

- จัดซื้ออุปกรณ์เสริมการบังคับใช้ตามสัญลักษณ์จราจร

3 ครั้ง

2 ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวัง คัดกรอง นักศึกษาหอพักเอกชน รายรอบมวล.

1 ฉบับ

3. จัดทํารวมคําสั่งเกี่ยวกับโทษทางวินัย

2 ครั้ง

- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา

1 ระบบ

3 ครั้ง

- ประชุม พสน. มวล.

2. จัดทําระบบฐานข้อมูลการลงโทษทางวินัยและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงลงระบบคอมพิวเตอร์

3 ครั้ง

- ประชุมเครือข่ายจัดระเบียบสังคมรายรอบ มวล.

3 กิจกรรม

6 ครั้ง

- จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาหอพัก

- จัดประชุม/อบรมเครือข่ายภายใน/นอก เพื่อพัฒนางานวินัยนักศึกษา

3 ครั้ง

- จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

- จัดกิจรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมวินัยนักศึกษา
1. การพัฒนาระบบงานวินัยนักศึกษา

24 ครั้ง

1 ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวัง คัดกรอง นักศึกษาหอพักในสถาบัน (เดือนละ 1 - 2 ครั้ง)

- จัดกิจกรรม ตรวจเยี่ยม / เฝ้าระวัง / คัดกรอง ปัญหายาเสพติดและอบายมุขที่หอพักนักศึกษา

- จัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสํานึกเรื่องการแต่งกายตามข้อบังคับ
- รณรงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(บัณฑิตไทยไม่โกง)

ต่อเนื่อง

- ขับขี่ปลอดภัย

- จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย

ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.

ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ธ.ค.59

ธ.ค.59

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ก.พ.60

ก.พ.60

ก.พ.60

ม.ค., มี.ค.60

ก.พ.60

มี.ค.60

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

พ.ค.60

พ.ค.60

พ.ค., มิ.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ก.ค.60

ก.ค.60

ก.ค., ส.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.

พ.ย.,ธ.ค.

พ.ย.,ธ.ค.

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

30,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง
งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

50,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

10,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

5,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

50,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง
ต่อเนื่อง

ก.พ.60

ส.ค.- ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

30,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/นายภราดร จีนชาวนา

50,000

งบประมาณ

2 กิจกรรมโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่
ธ.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

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

1 ครั้ง

หน่วยนับ

1 โครงการปริญญาปลอดเหล้า

- จัดโครงการรณรงค์ ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข : หอพักสีขาว

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด/อบายมุข/สร้างเสริมสุขภาวะ

- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหอพัก

- กิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา

- จัดกิจกรรมวีรชนรําลึก

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านประชาธิปไตย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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1 ชุด

3. เสื้อสะท้อนแสง

1 ครั้ง

- ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สกอ.

20 รายการ
3 รายการ

- จัดหาวัสดุนาฎศิลป์

- จัดหาวัสดุดนตรีลูกทุ่ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

- จัดกิจกรรมวันเด็ก

- จัดกิจกรรมลอยกระทง

- โครงการจัดตั้งวงดุริยางค์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 5

- ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ดนตรี

- จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

2 กิจกรรม

10 รายการ

- จัดหาวัสดุดนตรีไทย

- จัดหาวัสดุดนตรีไทยสากล

2 กิจกรรม

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านนาฎศิลป์ ดนตรีไทย ลูกทุ่ง

- จัดพิธีครอบครูนาฏศิลป์ โขน ละคร

1 ครั้ง

- ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

- จัดโครงการการให้บริการดูแลช่วยเหลือที่เป็นมิตรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ

- พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาหอพัก/ส่งเสริมวินัยเชิงบวกนักศึกษาที่หอพัก

2,000 ชุด

1 ชุด

2. ไฟวับวาม ติดตั้งด่านตรวจ

4. ซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติด

1 ชุด

1. อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนา

4 รายการ

1 ครั้ง

5. สํารวจธุรกิจรายรอบ มวล.และพื้นที่เสี่ยง

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์และอื่นๆ

1 ฉบับ

หน่วยนับ

4. พัฒนาคู่มือวินัยนักศึกษา

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.ค.60

ก.พ.60

ม.ค.60

ม.ค.60

ม.ค.60

ก.พ.60

ม.ค., ก.พ.60

ม.ค., ก.พ.60

ม.ค., ก.พ.60

ต่อเนื่องทั้งปี

พ.ค.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

มี.ค.60

ต่อเนื่องทั้งปี

ส.ค.60

ส.ค.57

ส.ค.60

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี

ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี ต่อเนื่องตลอดปี

พ.ย.59

ธ.ค.60

ธ.ค.60

ธ.ค.59

พ.ย.59

ธ.ค.59

ธ.ค.60

ต่อเนื่องทั้งปี

(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

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

ผู้รับผิดชอบ

30,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

10,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

10,000 ที่ปรึกษาชมรม/ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ปลักปลา

20,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

10,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

50,000 นางกอบสุข อรชร/ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ปลักปลา

งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

50,000 งานกิจกรรมนักศึกษา/ นางกอบสุข อรชร

330,000

100,000 งานแนะแนวบูรณาการร่วมกับงานอื่น

30,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

30,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

5,000 งานวินัยนักศึกษา / นายสุริยันต์ ถึงแสง

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

- เยือนถิ่นมังกร

- สานสัมพันธ์พี่น้องเราศิลป์จีน

- กีฬาภายในนักศึกษารัฐศาสตร์
ม.ค.- ก.พ.60

ม.ค.60

มิ.ย.60

ส.ค.60

- ค่ายรัฐศาสตร์

ก.พ.60
ก.ย.60

ธ.ค.59

- ราตรีสีโอลด์โรส

- ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ

- ไทยศึกษาฯ วิชาการ

- สัมมนานักศึกษา คณาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ประกวดดาวเดือนประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร์

ส.ค.60

ส.ค.60

- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

- กีฬาภายในศิลปศาสตร์

ส.ค.60

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- International Night

มี.ค.60

25,000

- สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มิ.ย.60

25,000

- สาขาเศรษฐศาสตร์

10,000 อ.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

5,000 อ.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

8,000 อ.อุเชณทร์ เชียงแสน

30,000 อ.อุเชณทร์ เชียงแสน

8,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

8,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

10,000 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

30,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

10,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

15,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

20,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

35,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

35,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

346,915

25,000

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

14,836 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

30,000 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

10,000 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

40,000 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

- สาขาบริหารธุรกิจ

- สํานักวิชาศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

8,000 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ สโมสรนักศึกษา

202,836

1,519,000

25,000

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ภาค 1/2560

มิ.ย.- ส.ค.60

ภาค 3/2559

ก.ย.60

งบประมาณ

- สาขาบัญชี

- WMS All for One

- ก้าวแรกการจัดการ

- ค่ายพัฒนาผู้นํานักศึกษา WMS

- ก้าวนี้ที่ภูมิใจ

ภาค 2/2559

พ.ย.59

ต.ค.59

- กีฬามนุษย์ วจก

25 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

ภาค 2/2559

10 กิจกรรม

92 กิจกรรม

หน่วยนับ

- ประชุมเชียร์ (WU Game)

- สํานักวิชาการจัดการ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สํานักวิชา (11 สํานักวิชา)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

มี.ค.60
มี.ค.60
มี.ค.60

- English Night

- สานสัมพันธ์พี่น้องภาษาอังกฤษ

- let s get together and have some fun
พ.ย.59

มี.ค.60

- เพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนาภาษาอังกฤษ

ไตรมาสที่ 4

ภาค1/60

4. กิจกรรมกายภาพบําบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 (01 02 06)

- หลักสูตรกายภาพบําบัด

3. กิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22(02 06)

- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ภาค 3/59

ภาค1/60

29,612 อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

27,489 อาจารย์มนัส โคตรพุ้ย

คณะทํางาน SAP-4/สโมสรนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด

40,000

2. กิจกรรมนักศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะทํางาน SAP-4/สโมสรนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด
คณะทํางาน SAP-4/สโมสรนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด

30,387

205,820

อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

สโมสรนักศึกษา (01 06 09)

1. กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางกิจกรรมและการดําเนินงานของ

กิจกรรมสํานักส่วนกลาง

5 กิจกรรม

50,000

ต.ค.59 - ก.ย.60

- นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

- สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

26,999

ต.ค.59 - ก.ย.60

76,999

- วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

เม.ย. - มิ.ย .60

8,000 อ.ฟารีดา หมัดเหล็ม

ส.ค.60

- ค่ายนิติศาสตร์

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์ ทุกหลักสูตร

8,000 อ.ฟารีดา หมัดเหล็ม

4,000 อ.ฟารีดา หมัดเหล็ม

5,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

20,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

5,000 อ.ทรรศนะ นวลสมศรี

10,000 อ.คําแก้ว มณีโรจน์

10,000 อ.คําแก้ว มณีโรจน์

15,000 อ.คําแก้ว มณีโรจน์

5,000 อ.ดร.พัชรี อิ่มศรี

5,000 อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

10,000 อ.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.60

มิ.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ส.ค.60

งบประมาณ

- กิจกรรมพี่สอนน้องนิติศาสตร์

- กีฬาภายในสัมพันธ์นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์

- งานเกษตรแฟร์ - อาเซียน ปี 2560

- Asea Studies Conference '4

- สานสัมพันธ์พี่น้องอาเซียน

ไตรมาสที่ 3

(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.พ.60

2 กิจกรรม

หน่วยนับ

- ครูต้นกล้าภาษาอังกฤษสู่โรงเรียน

- ตามรอยบรรพบุรุษชนจีนในไทย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.- ธ.ค.59

- เกษตรปลูกป่า

- กิจกรรมรับน้องปี 1

- ค่ายพัฒนาสโมสร

พ.ค.60

- การเลือกตั้งสโมสร

มิ.ย.- ส.ค.60

พ.ค.60

- Big Cleaning Day
มี.ค.60

เม.ย.60

- มอบเสื้อช๊อป

- ค่ายยุวเกษตร

เม.ย.60

- ปัจฉิมนิเทศ

- เกษตรร่วมใจ สู่สังคม

1 ต.ค.59

12 กิจกรรม

- สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- กีฬาสัมพันธ์

1 กิจกรรม

- โครงการวันมหิดล 4 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส.ค.60

ภาค 1/60

- กีฬาสี่สํานักวิชาวิทย์สุขภาพ

เม.ย.60
ภาค 1/60

1 ม.ค.60

ภาค 3/59

ต่อเนื่องทั้งปี

- ประกวดดาวเดือนสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

- สืบสานประเพณี ชื่นฉ่ําชีวี รดน้ําขอพร

- ค่ายเภสัชสร้างเสริมสุขภาพกับ สนภท.

- เข้าร่วมประชุมสามัญสัญจรของสมาพันธ์นิสิต / นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

- กีฬาหมอยาฮาเฮ

ส.ค.60

- จัดทําซุ้มแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตในวันรับปริญญา
เม.ย.60

1 พ.ย.59 - 30 ก.ย.60

ม.ค. - ก.พ. 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

ส.ค.60

8 กิจกรรม

1 กิจกรรม

หน่วยนับ

- สอนน้องร้องเพลงวิชาชีพเภสัชกรรมและเพลงประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

- ออกกําลัง ร่างกายแข็งแรง

- สํานักวิชาแพทยศาสตร์

5. โครงการกีฬาสมาพันธ์สาธาณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

89,275 สโมสรนักศึกษาร่วมกับอาจารย์กิจกรรม

8,000 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

5,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

3,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

15,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

34,532 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

5,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

5,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

5,000 สโมสรนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร์

75,532

70,251

ด่านคชาธาร

78,332 อ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร/ อ.ดร.จิรา คงปราณ

งบประมาณ

346

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 3

6 กิจกรรม

ต.ค.59

6,736 นายเจริญ บัวแย้ม
9,071 นายขุนดี หลําสูบ
10,114 อ.จงสุข คงเสน

- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Street Art

- สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

5,000 อาจารย์ธณสัณฑ์

60,224

15,000 นายขุนดี หลําสูบ

17,467 อ.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น

- ประกวดดาวเดือนสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

14,834 อ.บุศรินทร์ นันทะเขต

14,249 อ.จงสุข คงเสน

60,000 อ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

2,500 นายเจริญ บัวแย้ม

20,000 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์

- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรร์

ภาค 3/59

มิ.ย.60

- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ตลอดปี

พ.ค.60

- ค่ายผู้นํานักศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 หลักสูตร ดังนี้

พ.ค.60

ม.ค.60

- เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

- กิจกรรม กีฬา ITM

169,971

- สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

4,384

30,000

20,000

25,000

20,000

25,000

15,000

3,000

27,000

ต่อเนื่องทั้งปี

ผู้รับผิดชอบ

169,384 คณะทํางานด้านกิจกรรมนักศึกษา+สโมสรสํานักวิชาฯ

งบประมาณ

- กิจกรรมสํานักวิศวะ

- กิจกรรมสืบสานประเพณี

ต่อเนื่องทั้งปี

ไตรมาส 2

- พัฒนาศักยภาพคณะทํางานชมรมสโมสรสํานักฯ
ต่อเนื่องทั้งปี

ไตรมาส 2

- ค่ายอาสาพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

- เข้าร่วมเกียร์สัมพันธ์

ไตรมาส 2

- กีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี
ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

- สานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ต่อเนื่องทั้งปี

มิ.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

ไตรมาส 4

11 กิจกรรม

9 กิจกรรม

หน่วยนับ

- เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการเรียน/การใช้ชีวิตระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

- สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

- งานเกษตรแฟร์

- ประกวดดาว-เดือนสํานักฯ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 4

ก.ย.60

- จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ประสานจัดการเผยแพร่ระบบการบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่าโดยผ่านช่องทางต่างๆ

- จัดให้มีบริการต่างๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจ

- " เดิน วิ่ง จักรยาน วลัยลักษณ์ "

- " คิดถึงสถาบัน ในวันเกิด "

- จัดทําแผนงานและกลไกในการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา และศักยภาพความรู้

ของมหาวิทยาลัย และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- จัดทํา ข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า ผ่านช่องทาง จดหมายข่าว , web site, สื่อสังคมออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์

- จัดทําข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไปยังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และงานศิษย์เก่า สื่อสาร

3 ครั้ง

1 ระบบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- เผยแพรประชาสมพนธสมาคมศษยเกามหาวทยาลยวลยลกษณและงานศษยเกาสมพนธมหาวทยาลยวลยลกษณ

- พัฒนาฐานข้อมูล และ website " ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

- จัดทําฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมหลัก งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตลอดปีงบประมาณ

28-29 มี.ค.60

ตลอดปีงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

45,000

30,000

10,000

200,000

43,792

10,000 อาจารย์พุทธิภัณฑ์

10,000 อาจารย์ปรัชญา

งานศิษย์เก่าฯ/ มณเฑียร สุขกุล

ผศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

ตลอดปีงบประมาณ

ภาค 3/59

7,000 อาจารย์ภานุวัฒน์

18,224 อาจารย์ธณสัณฑ์

- สร้างสรรค์อย่างนักวิทยาศาสตร์
ต.ค.59

ภาค 2/59

ภาค 2/59

ผู้รับผิดชอบ

10,000 อาจารย์ธณสัณฑ์

งบประมาณ

ผศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

11 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3

- พัฒนาตน+พัฒนาสังคมด้วยกิจกรรมนักศึกษาของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์

- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

- Big Cleaning Day

- ID พี่ปันน้อง

- กีฬาสถาปัตย์สัมพันธ์

ภาค 3/59

- ค่ายอาสาสถาปัตย์

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

ภาค 3/59

หน่วยนับ

- ละครสถาปัตย์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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10 คน

- จัดทุนช่วยนักศึกษาประสบภัย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.ค. - ส.ค. 59

ส.ค.59

ส.ค.59

(ธ.ค.59)

(พ.ค.60)

ปิดภาค 3/2558

150 คน

150 คน

150 คน

150 คน

ภาค 1/60

(ปิดภาค 3/59

ภาค 3/59

ภาค 2/59

มิ.ย.- ส.ค.60
เม.ย.- พ.ค.60 มิ.ย. - ส.ค.60

ม.ค.- มี.ค.60

ก.ย.60

ต.ค.- พ.ย.59 ม.ค. - มี.ค.60

ต.ค.- พ.ย.59

ต.ค.59

ตลอดปีงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค.58

มี.ค.59

28-29 มี.ค.59

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

(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 ครั้งๆ ละ 20 คน ปิดภาค 2/2558

600 คน

- จัดทุนทํางานพิเศษให้กับนักศึกษา (ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559)

- เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน

3 ครั้ง

8 กิจกรรม

12 ครั้ง

1 โครงการ

หน่วยนับ

- รับรองผู้มีอุปการะคุณทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุน

กิจกรรมหลัก ดําเนินการด้านทุนการศึกษา

- ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดย สมาคม ชมรม กลุ่ม ศิษย์เก่าต่างๆ

- ประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า

- ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และเครือข่าย สมาคม ชมรม กลุ่ม ศิษย์เก่า ต่างๆ

- ประสานและจัดการให้เกิดสํานักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- สร้างความเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าถึง

- " ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจําปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี

- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากศิษย์เก่าภายใต้โครงการ " ปฐมนิเทศนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่"

- แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ภายใต้โครงการ " ปัจฉิมนิเทศ "

- "แสดงความยินดีกับบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร"

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน

- " คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวลัยลักษณ์ "

- จัดประชุมใหญ่ประจําปี ในวันคืนสู่เหย้าชาววลัยลักษณ์ เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้

- สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพแก่ศิษย์เก่า

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

120,000 นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

20,000 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

1,300,000 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

40,000 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

17,989,100

20,000

15,000

20,000

30,000

.

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.ค.59

ม.ค.60

6 ครั้ง

- บริการแบบทดสอบร่วมกับโครงการต่างๆ ของ กนศ. และสหกิจศึกษา

1 ครั้ง
2 ครั้ง

- จัดทําคู่มือการปรับตัวและใช้ชีวิตสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

- ผลิตข้อสนเทศเพื่อการพัฒนาตน สนับสนุนเครือข่าย

- บริการข้อสนเทศเพื่อการแนะแนว (Information Service)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 หลักสูตร

- จัดสัปดาห์แบบทดสอบ

- บริการแบบทดสอบ (Testing Service)

- สัมมนาเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือ (กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา)

- เพื่อนผู้ให้คําปรึกษา

- ที่ปรึกษาหอพัก

1 ครั้ง

3 ครั้ง

- ประชุมเครือข่ายให้คําปรึกษา

- พัฒนาผู้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา

3 ครั้ง

- จัดประชุมพิจารณาปัญนักศึกษารายกรณี (Case Conference)

บริการให้คําปรึกษา (Counselling Service)
- บรการใหคาปรกษา

กิจกรรมหลัก การแนะแนวนักศึกษา

ม.ค.- มี.ค.60

ก.พ.60

ก.พ.60

ม.ค.60

ต.ค.และ พ.ย.59 ม.ค.และ ก.พ.60

พ.ย.59

พ.ย.59

ต.ค.59

เม.ย.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

ภาค 1/2560

ก.ย.60

330,000

นายภราดร จีนชาวนา

300,000 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

14,255,100 นางสาวประภา มายิ

1,954,000 นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

ต.ค.60

ส.ค.60

นางสุรางค์ อมรศักดิ์

นางชูใจ ช่วยชู

นางสุรางค์ อมรศักดิ์

ก.ค.60
100,000

นางชูใจ ช่วยชู

30,000

นางสุรางค์ อมรศักดิ์

นางชูใจ ช่วยชู

นางสุรางค์ อมรศักดิ์

นางชูใจ ช่วยชู

นางสุรางค์ อมรศักดิ์, นางชูใจ ช่วยชู

ส.ค.60

ส.ค.60

ก.ค.60

ก.ค.60

100 000
100,000

นางสาวประภา มายิ

ม.ค.60

ม.ค.60

ภาค 3/2559

ก.ค.60 (50 คน)

ก.ค.59

ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ

- ให้ทุนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59

ต.ค.59

ภาค 2/2559

ธ.ค.59 (50 คน) มี.ค.60 (50 คน)

ต.ค.58

ต.ค.59

งบประมาณ

นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

6 คน

- ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษา

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

- ให้ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ป.ตรี)

33 คน

- ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา

- สนับสนุนทุนรางวัลแก่นักกีฬาที่มีผลการแข่งขันตามเงื่อนไขที่กําหนด

- ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

150 คน

317 คน

- ให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกจ่ายภาคเรียนละครั้ง)

- ให้รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

72 คน

หน่วยนับ

- ให้ทุนสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ (เบิกจ่ายภาคเรียนละครั้ง)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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50 คน
100 คน
50 คน
กิจกรรม
6 กจกรรม

- บริการให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

- บริการส่งต่อเพื่อการรักษา

- ตรวจเยี่ยม ติดตามอาการ

บริการต้ยาประจํ
าหอพัก
- บรการตู
าประจาหอพก

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 4

ก.พ.60

ม.ค.60

นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน
น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ
นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี

- โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

- โครงการสร้างเสริมสุขลักษณะหอพักนักศึกษา

- โครงการสร้างเสริมสุขลักษณะโรงอาหาร

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

- โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ

- โครงการสร้างเครือข่ายดูแลนักศึกษาป่วย

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

ต่อเนื่องตลอดปี

พ.ค.60

เม.ย.- พ.ค.60

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

น ส ปัจมาภรณ์ บุบษบรรณ
น.ส.ปจมาภรณ
ษบรรณ

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี
ตอเนองตลอดป

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

นางจารุพร ทองรุช

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

นางจารุพร ทองรุช

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ต่อเนื่องตลอดปี

100,000

1,547,500

100,000 นางสุรางค์ อมรศักดิ์, นางชูใจ ช่วยชู

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ก.ค.- ส.ค.60

ก.ย.60

ก.ค.- ก.ย.60

งบประมาณ

ต่อเนื่องตลอดปี

ม.ค.- มี.ค.60

- มหกรรมกีฬาสีนักศึกษาประจําปี 2559

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

ต.ค.59

ต.ค.- ธ.ค.59

มี.ค. 60

- สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไตรมาสที่ 3

(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

- กิจกรรมงานเกษตรแฟร์

- งานพระราชทานปริญญาบัตร

- กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 59

- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาปี 1

2 กิจกรรม

1,500 คน

- บริการปฏิบัติการพยาบาล

- งานวันเด็กแห่งชาติ

8,300 คน

- บริการรักษาพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล

- รักษาพยาบาลและฟื้นฟู

กิจกรรมหลัก บริการด้านสุขภาพ

3 กิจกรรม

9 หลักสูตร

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย 3S ถอดรหัสอารมณ์

(EQ Be Smart Youth) และหลักสูตรThe Reader @ Team

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59 - ธ.ค. 59
ต.ค.59 - ธ.ค. 59
ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ประสานการจัดซื้อ- จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจําสถานพยาบาล

- ตรวจนับคงคลังอุปกรณ์ครุภัณฑ์/ จัดทําระเบียบควบคุมประจําปี

- บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ต.ค.59 - ธ.ค. 59
ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ระบบการใช้รถพยาบาล

- ระบบบริการแพทย์/ พยาบาลตรวจรักษา

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ
นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

- คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นมิตรเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศฯ

- คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

นางจารุพร ทองรุช

นางจารุพร ทองรุช

นางจารุพร ทองรุช

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

นางจารุพร ทองรุช

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ต่อเนื่องตลอดปี

500,000

827,500 นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

ต่อเนื่องตลอดปี

- คณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

- งานอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการ/งานต่างๆ

- ประสานงานต่างๆ

- กิจกรรมบริจาคโลหิต

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล

14 กิจกรรม

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ส่งซักผ้าห่อเครื่องมือ ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูเตียง และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการสุขภาพ

และอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ประจําสถานพยาบาล

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมใช้

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ระบบอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/ อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ประจําสถานพยาบาล
2 ครั้ง

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

- ระบบยาและเวชภัณฑ์/ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

- ดูแล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอื่นๆ ที่จําเป็นในด้านการรักษาพยาบาล

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

7 กิจกรรม

- บริหารจัดการ

- ระบบเวชระเบียนและสถิติ

8,300 คน

- ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

120,000 นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

ต่อเนื่องตลอดปี

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

ต่อเนื่องตลอดปี

5 กิจกรรม

- ป้องกันและควบคุมกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
7,500 คน

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

ต่อเนื่องตลอดปี

10 กิจกรรม

- บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

- ประกันสุขภาพนักศึกษา

นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

ต่อเนื่องตลอดปี

3 กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- สนับสนุนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณ
น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

(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

ต่อเนื่องตลอดปี

หน่วยนับ

- คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพนักศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- ค่าไปรษณีย์

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

20,000

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

72,000

92,000

5,400

5,400

40,000

10,000

50,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

ก.ย.60

ก.ย.60

92,000

ต.ค.59

ต.ค.59

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรมหลัก ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ
-

-

- ค่าโทรศัพท์

(ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)

-

- ค่าเช่าสัญญาณรับภาพเคเบิลทีวี UBC

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

- จัดหาวัสดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000 นายวัชรินทร์ เกตุเพชร

1,600,000

กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ก.ย.60

ภาค 1/60

65,400

ภาค 3/59

นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

ผู้รับผิดชอบ

1,427,000 งานกิจกรรมนักศึกษา
1,427,000 /นายภราดร จีนชาวนา

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต.ค.59

ภาค 2/59

(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

65,400

2 รายการ

7,318 คน

หน่วยนับ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
- ตัดจ่ายเงินให้สโมสรนักศึกษา

- คณะกรรมการนักศึกษานานาชาติ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี

. จัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา ฝึกอบรมการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ

. บูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง สํานักวิชาศิลปศาสตร์

- โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 กิจกรรม

170,000

170,000 นางอัมพร รัตนวิจิตร

กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

170,000

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ

170,000

พ.ย. - ธ.ค. 59

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
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

170,000

2 ครั้ง

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

- จัดสัมมนาหน่วยงานประจําปี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

354

355

5. งบประมาณรวม
38,747,750 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับบริการสวัสดิการที่เอื้ออํานวยให้สามารถใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
2. นักศึกษาได้รับมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทํากิจกรรม โดยจะได้พัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. ส่วนกิจการนักศึกษามีกระบวนการปฏิบัติงานที่คล่องตัว โดยสามารถปฏิบัติงานในภาระงานต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา)
1. หลักการและเหตุผล
จากแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หอพักเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตและสังคมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้
หอพักเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย (Living-Learning Center) จึงให้ความสําคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งจัดให้มีอาคารหอพักที่เพียงพอและมีความสะดวกสบายแก่การอยู่อาศัยของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ภายใต้การจัดการสภาพแวดล้อมเดียวกัน
การดําเนินงานด้านหอพักนักศึกษาจึงต้องมุ่งทั้งด้านการจัดกายภาพของหอพักให้มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่พร้อมต่อการอยู่
อาศัยได้อย่างสะดวก สบาย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย และมุ่งจัดการให้หอพักเป็นหน่วยทางสังคมที่มีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมการ
พัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีท้งั ในกิจหน้าที่แห่งตนและหน้าที่พึงปฏิบัติหรือ
รับผิดชอบในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเตรียมสภาพในหอพักและบริเวณเขตที่พักนักศึกษาให้สะดวก สบาย สะอาด สวยงาม และเหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ในทุกด้าน
2. เพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยให้คําปรึกษาเบื้องต้นในการให้คําแนะนํา ติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน
การใช้ชีวิต สุขภาพ การทํากิจกรรม การมีพฤติกรรมผิดวินัย และอื่นๆ
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นประชาคมหอพักในรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการหอพักและกิจกรรมตามกลุ่ม
สนใจของนักศึกษาที่หอพัก
4. เพื่อบริหารจัดการระบบหอพักนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่จัดที่หอพักนักศึกษา
- ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับบริการให้คําปรึกษาที่หอพัก
- จํานวนกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหรือ
ภายนอกหอพัก *
- การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในการดําเนิน
กิจกรรมได้ตามขั้นตอนระบบการพัฒนาคุณภาพ
PDCA

หน่วยนับ

กิจกรรม
ร้อยละ
คน
กิจกรรม
โครงการ

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)

40/ (67)
>70/ (>70)

40/ (N/A)
>70/ (N/A)
2,870/ (1,281) 2,870/ (N/A)
3/ (10)
3/ (N/A)
1/ ( - )

1/ (N/A)

แผน

แผน

แผน

แผน

49
>70
2,870
3

49
>70
2,870
3

49
>70
2,870
3

49
>70
2,870
3

1

1

1

1
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาที่หอพัก *
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบหอพัก *
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- รายได้จากหอพักนักศึกษา *

หน่วยนับ

ร้อยละ

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)

(387.2)

65/ (N/A)

แผน

แผน

แผน

แผน

ค่าเฉลี่ย

>3.51/ (3.7) >3.51/ (N/A)

>3.51

>3.51

>3.51

>3.51

ค่าเฉลี่ย

>3.51/ (3.5) >3.51/ (N/A)

>3.51

>3.51

>3.51

>3.51

ร้อยละ

86 - 95
/ (75)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

>90/ (100)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (87.46) >80/ (46.42)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ร้อยละ
ร้อยละ

5/ (+0.61)

5/ (-9.89)

บาท

35,000,000/

35,000,000

(31 454 580)
(31,454,580)

(31 969 680)
(31,969,680)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

32,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

ไตรมาสที่ 3

4 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

- รับรายงานตัวนักศึกษาเก่า/ใหม่เข้าหอพัก

- รับสมัครนักศึกษากลับจากสหกิจอยู่หอพัก

- บริการหอพักช่วงปิดภาค

- คืนห้องพัก

- จัดหาวัสดุถาวร

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองประจําหอพัก
5 รายการ

-

4 ครั้ง

- รับสมัครนักศึกษาเก่าอยู่หอพัก (เลือกหอ/ห้อง)

- จัดบริการที่พักแก่บุคลากรภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ครั้ง

13 เครอง
ื่

- รับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่หอพัก

- จัดบริการที่พักแก่นักศึกษา

- ดูแลระบบคอมพวเตอรประจาหองสานกงานหอพก
ิ
ป์ ํ ้ สํ ั
ั

- พัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูล
- สํารวจข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษษต่อบริการที่หอพัก ปีการศึกษา 2558

- จัดการประชุมสามัญนักศึกษาหอพักประจําภาคการศึกษา

- บริหารจัดการทั่วไป

- บริหารจัดการกลาง

ธ.ค.59

ส.ค.59

พ.ย.59

พ.ย.59

ธ.ค.59

มี.ค.59

ก.พ.60

มี.ค.60

มี.ค.60

ก.พ 59

ก.พ.60

มี.ค.59

เม.ย.- พ.ค.60

มิ.ย.- ก.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.- ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

2,754,900 นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

25,000 นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

ชัชพล ยิ่งดํานุ่น

ชัชพล ยิ่งดํานุ่น

ชัช ยงดานุ
ชชพล
ิ่ ํ น่

ชัชพล ยิ่งดํานุ่น
อรอนงค์ สุขปลอด

อรอนงค์ สุขปลอด

550,000 นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

6,513,800

9,843,700

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

9,843,700

งาน/โครงการ งานหอพักนักศึกษา
ต.ค.60

9,843,700

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

17,301,400

3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2

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

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
17,301,400

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งานหอพักนักศึกษา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค.59

ม.ค.60

และสิ่งเสพติด

- ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจที่หอพัก ดําเนินกิจกรรมหอพักปลอดอบายมุข

- ติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัย

- จัดกิจกรรมรูเมท (เรียนรู้ข้อตกลงในการใช้ชีวิตที่หอพักร่วมกันอย่างมีความสุข)

- พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาหอพัก/ส่งเสริมวินัยเชิงบวก

30,000
1 ครั้ง

ส.ค.60
ที่ปรึกษาหอพัก

อรอนงค์ สุขปลอดและที่ปรึกษาหอพัก

ที่ปรึกษาหอพัก

นางอัมพร รัตนวิจิตร และที่ปรึกษาหอพัก

12 ครั้ง

มิ.ย.60

- ปฏิบัติงานในคณะกรรมการวินัยนักศึกษาหอพัก

ธ.ค.59

2 ครั้ง

ส.ค.60

- สานสัมพันธ์งานหอพักและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เม.ย.60

3 ครั้ง

- ติดตามตรวจสอบและประเมินระบบงานรักษาความปลอดภัยในเขตหอพัก

ม.ค.60

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

3 ครั้ง

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้ทําหน้าที่วินัยหอพัก

ส.ค.60

50,000

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก
ม.ค.60

ม.ค.60

- รับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์และประสานส่งข้อมูล พร้อมบันทึกข้อมูล
ต.ค.59

ต.ค.59

200,000 และที่ปรึกษาหอพัก

งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล

150,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

ทั่วไป 1,440 ราย

นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก

ผู้รับผิดชอบ

- บริการให้ข้อมูล แนะนําการดําเนินการด้านวินัยนักศึกษาหอพัก

- ดําเนินการงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก

- พฒนาหอพกใหเปนพนทอยู
ั
ั ใ ้ ป็ ื้ ี่ ่อาศยทปลอดภยและปลอดอบายมุ
ศั ปี่
ั
ป
ข สงเสพตด
ิ่
ิ

- ประหยัดพลังงาน

- กิจกรรม 5 ส คลีนแอนเคลียร์

- โครงการ 5 ส หอพักสะอาด ดําเนินงาน ดังนี้

- โครงการซ่อมหอรอน้อง

- ดําเนินงานด้านการให้คําปรึกษา

กิจการนักศึกษา

สนับสนุนการจัด

ตั้งรวมไว้กับ

งบประมาณ

งบประมาณ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

เม.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

การศึกษาด้าน

3 ครั้ง
3 ครั้ง

ต.ค.60

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

ไตรมาสที่ 1

- จัดโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ

บุคลากร

จิตวิทยา 70 ราย

3 รูปแบบ

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย สําหรับนักศึกษา

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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13 หอ
1 ครั้ง

- จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจที่หอพัก

- จัดโครงการรูมเมท

- สัมมนาและปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม่ ปีการศึกษา 2560
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหอพัก
- จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจที่หอพัก
- ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หอพักด้านคุณธรรม จริยธรรม
- จัดกิจกรรมทําบุญหอพัก
- โครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต (อบายมุข/ เพศ) พุทธและอิสลาม
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าไฟฟ้า
(ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)

- สัมมนาคณะกรรมการหอพัก ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 (จัดทําแผนและเปิดมุมมอง)
- ประเมินศักยภาพคณะกรรมการหอพักชุดเก่า
- เลอกตงคณะกรรมการหอพกชุ
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพักชดใหม่
ดใหม

-

2 ครั้ง

60 กิจกรรม

ต.ค.60

ต.ค. - พ.ย.60

1 ครั้ง

- จัดกิจกรรมรับขวัญน้องเข้าหอพัก

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- จัดกิจกรรมลานชาวหอ

- ส่งเสริมศักยภาพแก่คณะกรรมการหอพัก

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.60

ก.พ.60

ม.ค.60

ต.ค.59

พ.ค.60

ม.ค.60

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

ไตรมาสที่ 1

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครง
ครั้ง

หน่วยนับ

- จัดกิจรรมเปิดหอสัมพันธ์

ชาวหอพัก

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการกลางจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หอพัก

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.59

ส.ค.60
ก.ค. - ส.ค.60

ส.ค - ก.ย.60

ส ค 60
ส.ค.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งานหอพัก/ งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล

ผู้รับผิดชอบ

50,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ
250,000 งานหอพัก/ น.ส.สุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาฯ
7,397,700
6,597,700
6,007,000
5,000
2,000
6,000,000
4,800

500,000
10,000
200,000

250,000

150,000

200,000

20,000

30,000

60,000 และที่ปรึกษาหอพัก

งบประมาณ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ก.ย 60

ผู้รับผิดชอบ

- สัมมนางานหอพักประจําภาคการศึกษา

60,000

60,000
60,000
60,000

586,200
233,700
200,000
4,000
148,500

4,500
4,500

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่
เม.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

800,000 นางสาวสุมาลี สุโขพล และที่ปรึกษาหอพัก
800,000

ธ.ค.59

ต.ค.60

ต.ค.60

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

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน
- ค่าซ่อมแซม (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)

3 ครั้ง

-

กิจกรรมหลัก ค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก
- จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย
- จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
- จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิง
- จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาซ่อมแซม Unit Substation

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

-

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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5. งบประมาณรวม
17,301,400 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หอพักนักศึกษามีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัย
2. นักศึกษาได้รับการติดตามดูแล ช่วยคลี่คลายหรือลดความกังวลต่อปัญหาต่างๆ และมีแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง
3. มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนชาวหอพักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี
4. งานหอพักมีกระบวนการปฏิบัติงานที่คล่องตัว

363

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนประชาสัมพันธ์
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์มีความสําคัญต่อทุกองค์การทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทการดําเนินงานที่แตกต่างกันตามลักษณะของ
องค์การ อย่างไรก็ตาม งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินงาน เพราะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานหลักของ
องค์การประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ในทางปฏิบัติจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน
ช่วยสนับสนุนจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้น การดําเนินงานประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องมีแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อเป็นตัวกําหนด
ทิศทางให้การดําเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. วัตถุประสงค์
1. ประชาสัมพันธ์ช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย
2. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จัดทําข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
- เผยแพร่ข่าวทางสื่อส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เว็บไซต์อนื่
- เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของจํานวนข่าว/ภาพข่าว/บทความ/สกู๊ป
ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและเว็บไซต์
- ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ

ข่าว
ครั้ง
ครั้ง
ข่าว
คณะ
คน

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)

320/ (308)
12/ (19)
525/ (538)

320/ (N/A)
12/ (N/A)
525/ (N/A)
2,000/ (1,763) 2,000/ (N/A)
40/ (59)
(3,067)

40/ (N/A)

แผน

แผน

แผน

แผน

320
240
525
1,600

320
240
525
1,600

320
240
525
1,600

320
240
525
1,600

40

40

40

40

ร้อยละ

100/ (100.48) 100/(134.58)

100

100

100

100

ร้อยละ
ร้อยละ

80/ (100) 80/ (100)
85/ (91.33) 85/ (92.93)

80
85

80
85

80
85

80
85
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (พิจารณาจาก
ผู้ใช้บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตที่เคย
ได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัย) *
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
เชิงเวลา

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

ร้อยละ

80

80/ (N/A)

80

80

80

80

ร้อยละ

86 - 95/
(95.35)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

>90/ (100)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>80/ (87.74) >80/ (88.84)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

หน่วยนับ

ตัวบ่งชี้ 1.3

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ
ร้อยละ

5/ (+4.25)

5/ (+2.42)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต่อเนื่อง
18 ครั้ง

- สื่อวิทยุ (รายการของส่วนประชาสัมพันธ์)

- สื่อมวลชนสัมพันธ์ (เชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน Press Tour และสังเกตการณ์

- เว็บไซต์

>=2 เว็บไซต์

6 ครั้ง

- สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร)

และทําข่าว)

12 ครั้ง

- สื่อโทรทัศน์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น)

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/สื่ออิเลกทรอนิกส์ ดังนี้

14 กิจกรรม

-

- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสําหรับกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมหลัก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-

100 กระเช้า

- จัดเตรียมกระเช้า/ของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีอุปการคุณและสื่อมวลชน

- จัดหาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์

4 ชิ้นงาน

- ผลิตของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และอื่นๆ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

3 ครั้ง

ต.ค.58

1 ครั้ง

3 ครั้ง

ต.ค.59

50 กระเช้า

2 ชิ้นงาน

5 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

50 กระเช้า

2 ชิ้นงาน

5 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

5 ครั้ง

ก.ย.59

1 ครั้ง

3 ครั้ง

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

100,000 นางสมพร อิสรไกรศีล

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

150,000 นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

50,000 นายธีรพงศ์ หนูปลอด

200,000 นางสมพร อิสรไกรศีล

และนางสุภาณี เพชรานันท์

400,000 นายกรกช บุญอมร

2,000,000

28,000

28,000

นางสาวชลธิชา ปานแก้
นางสาวชลธชา
ปานแกวว

120,000 นางสุภาณี เพชรานันท์

นางสุภาณี เพชรานันท์

100,000 นายบรรพต ใบมิเด็น

20,000

4,624,050

4,900,050

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

7,180,050

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ต.ค.59

7,358,050

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

7,417,050

-

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
7,417,050

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนประชาสัมพันธ์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

365

80 ข่าว

12 ข่าว

- ข่าววิทยุ โทรทัศน์/อักษรวิ่ง

- บทความทางวิชาการ/สกู๊ป

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

90 ครั้ง
2 เรื่อง
10 เรื่อง
30 เรื่อง
3 ครั้ง

92 ครั้ง
2 เรื่อง
10 เรื่อง
30 เรื่อง
3 ครั้ง
2 ครั้ง

365 ครั้ง
8 เรื่อง
40 เรื่อง
120 เรื่อง
12 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

91 ครั้ง
2 เรื่อง
10 เรื่อง
30 เรื่อง

500 ข่าว

500 ข่าว

2,000 ข่าว

500 ข่าว

5,000 เล่ม

3 ครั้ง/ 7,500 ฉบับ

3 ข่าว

20 ข่าว

80 ข่าว

5,000 เล่ม

10,000 แผ่น

3 ครั้ง/ 7,500 ฉบับ

3 ข่าว

20 ข่าว

80 ข่าว

- เอกสารเล่ม (กระดาษอาร์ตพิมพ์ 4 สี)
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ทาง Internet และ Intranet

3 ครั้ง/ 7,500 ฉบับ

3 ข่าว

20 ข่าว

80 ข่าว

ต.ค.59

20,000 แผ่น

- ปฏิทินกิจกรรม
- โฮมเพจ
- แบนเนอร์
- ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media
- จัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Face Book/ Fan Page
- ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียน (บูรณาการร่วมกับสํานักวิชาและหน่วยงานต่างๆ)
- WU to School

ไตรมาสที่ 4

3 ครั้ง

92 ครั้ง
2 เรื่อง
10 เรื่อง
30 เรื่อง

500 ข่าว

10,000 แผ่น

3 ครั้ง/ 7,500 ฉบับ

3 ข่าว

20 ข่าว

80 ข่าว

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

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- จดหมายข่าวทั่วไป
12 ครั้ง/ 30,000 ฉบับ

320 ข่าว

- ข่าว/ภาพข่าว

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเอกสาร

ต่อเนื่อง

หน่วยนับ

- social media/สื่ออิเลกทรอนิกส์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
นายกรกช บุญอมร
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
นายธีรพงศ์ หนูปลอด

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

และนายบรรพต ใบมิเด็น

ผู้รับผิดชอบ

90,000 นายกรกช บุญอมร
200,000
นางสมพร อิสรไกรศีล
นายบรรพต ใบมิเด็น
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา
นายบรรพต ใบมิเด็น
นายบรรพต ใบมิเด็น
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
200,000
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

300,000 นายกรกช บุญอมร

งบประมาณ

366

8 ชิ้นงาน

- ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผ่านสื่อช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย (ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายไวนิล

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2 ชิ้นงาน

2 ชิ้นงาน

3 ครั้ง

2 ชิ้นงาน

2 ชิ้นงาน

3 ครั้ง

2 ชิ้นงาน

1 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ชิ้นงาน

1 ครั้ง

3 ครั้ง

(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 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
40 คณะ
20 คลิป

- ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

- กิจกรรมกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (WU Idol)

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร (ระดับประเทศ)

- โครงการ WU PR Network เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภูมิภาค/ประเทศ

- กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนและงานสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมดนตรีในสวน Pride of Walailak ครั้งที่ 5

- วันเด็กแห่งชาติ

- ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม(ประสานเตรียมการ ต้อนรับ และข่าว/ภาพที่ระลึก)

- Clip VDO ผู้มาเยี่ยมชม

10 คณะ

1 ครั้ง

ต.ค.59

10 คณะ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 คณะ

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 คณะ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ก.ย.60

365 วัน/192 ฉบับ 92 วัน/48 ฉบับ 90 วัน/48 ฉบับ 91 วัน/48 ฉบับ 92 วัน/48 ฉบับ

- ประสานบันทึกเทปโทรทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมหลัก งานกิจกรรมสัมพันธ์ ต้อนรับและนําชม

- ตรวจสอบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

- จัดหาของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4 ชิ้นงาน

20 เรื่อง

- จัดกิจกรรม WU Endorsement Clip

ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)

2 ครั้ง
12 ครั้ง

12 ครั้ง

- ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สู่กลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว ฯลฯ)
- ประชาสัมพันธ์ชื่นชมคุณค่านักศึกษา/บัณฑิต

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

30,000

50,000

85,000

30,000

50,000

งบอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

งบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5,000 นางสุภาณี เพชรานันท์ และ
พนักงานส่วนประชาสัมพันธ์

250,000

10,000 นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

50,000 นายบรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

150,000 นายกรกช บุญอมร

นางสุภาณี เพชรานันท์
นายกรกช บุญอมร
50,000 นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา
และนางสุภาณี เพชรานันท์
นายธีรพงศ์ หนูปลอด
50,000 นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นายกชกร บุญอมร

งบประมาณ

367

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30,000
30,000

นางสมพร อิสรไกรศีล

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

54,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ก.ย.60

5,000

ก.ย.60

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

59,000
59,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

3,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

175,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

ก.ย.60

178 000
178,000

ครั้ง/ตามโอกาส

ต.ค.59

งาน/โครงการ
/โ
งานบริิการสาธารณูปปโโภคและสิง่ิ อําํ นวยความสะดวก

กิจกรรมหลัก บริจาคเงินเพื่อการกุศล
- บริจาคเงินเพื่อการกุศล

1 ครั้ง

นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

1 ครั้ง

- การวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

1 ครั้ง

2 กิจกรรม

นายบรรพต ใบมิเด็น

1 ครั้ง

2 กิจกรรม

- พัฒนา Application ข่าว

1 ครั้ง

1 กิจกรรม

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

นางสมพร อิสรไกรศีล

1 ครั้ง

1 กิจกรรม

ต.ค.59

งบประมาณ

- รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของส่วนฯ

4 ครั้ง

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

นางสมพร อิสรไกรศีล

6 กิจกรรม

หน่วยนับ

- จัดทําแผนงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติการ

- ประเมินและติดตามผลการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมหลัก งานแผนงานและพัฒนาระบบ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

368

369

5. งบประมาณรวม
7,417,050 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน สื่อนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ การร่วมกิจกรรม
กับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นต้น
2. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาผ่านการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3. งานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนแผนงาน
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนแผนงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนา มีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสําเร็จ โดยการพัฒนา ปรับปรุงการ
บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการศึกษาวิเคราะห์และแปลงนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ มาเป็น
นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์และจัดทําแผนงบประมาณประจําปี การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีภาระ
งานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจะต้องจัดวางระบบให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนแผนงานจําเป็นจะ
ต้องพัฒนางานบริหารจัดการในเชิงรุกโดยกําหนดยุทธศาสตร์ของส่วนแผนงานให้ชัดเจนและให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรและมุ่งตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามทิศทางที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์งบประมาณ การวางแผนและประเมินผล การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร และมุ่งตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทาง
ที่วางไว้
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- ข้อมูลสารสนเทศ
- รายงานผลการวิจัยสถาบัน *
- โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

เรื่อง
เรื่อง
โครงการ/
กิจกรรม

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

15/ (8)
3/ (1)
7/ (72)

15/ (12)
2/ (1)

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

แผน

แผน

แผน

แผน

15
5

15
6

15
7

15
8
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น *
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ *
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดําเนินการตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์
- ระดับการดําเนินงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
- ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยา
ระยะกลางและระยะสั้น *
- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ร้อยละ)
- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงบประมาณ
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

ร้อยละ

80/ (N/A)

80/ (N/A)

ร้อยละ
ร้อยละ

50/ (33)
-

50/ (N/A)
80/ (N/A)

ระดับ

5/ (5)

580/ (N/A)

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

แผน

แผน

แผน

แผน

80

80

80

80

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

85

85

85

85

ร้อยละ

80/ (55)

80/ (N/A)

ร้อยละ
ร้อยละ

30/ ((65))

50/ ((N/A))

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา

ร้อยละ
ร้อยละ

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

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (87.42) >80/ (88.75)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

> 80

> 80

> 80

> 80

10

10

10

10

- ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนปฏิฏบัติการบริหารความเสี่ยง
- ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงมีการ
ดําเนินการ *

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

5/ (0.0)

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

5/ (-2.86)

งบประมาณ
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

>80/ (N/A) >80/ (88.0)

การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
- ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ
สมศ. 5.8

ร้อยละ

10/ (N/A)

10/ (-5.35)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 เรื่อง/ 1 ครั้ง
1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

- จัดทําคําขอตั้งแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปยังสํานักงบประมาณ และ สกอ.

- จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปยังสํานักงบประมาณ

- จัดทําข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ.2561

1 เรื่อง/ 1 ครั้ง
- วิเคราะห์อัตรากําลังพนักงานสายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 เรื่อง/ 30 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ครั้ง
- ปรับปรุงข้อมูลแผนและผลการรับนักศึกษา
1 เรื่อง/ 4 ครั้ง
- จัดทํารายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 เรื่อง
- รายงานรายไตรมาส
4 ครั้ง
- รายงานรายไตรมาส ตามแบบ สงป.301 ส่งสํานักงบประมาณและแบบรายงานของ สกอ.
4 ครั้ง
- บันทึกผลรายไตรมาสลงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งสํานักงบประมาณและ สกอ.
2 ครั้ง
- รายงานผลรายครึ่งปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณส่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํา
2 ครั้ง

140 เล่ม
2 ครั้ง

2 เรื่อง

10 เรื่อง

- จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ประสานหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม วางแผนและประเมินผล

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59

ต.ค.59
ต.ค.59
ต.ค.59

พ.ย.59

ต.ค.59

ม.ค.60
ม.ค.60

ม.ค.60
มี.ค.60

ม.ค.60

ม.ค.60

เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60

เม.ย.60
มิ.ย.60

ก.ค.60
ก.ค.60

ก.ย.60
ส.ค.60
ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.- พ.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

30,000 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

330,000

35,000

4,999,000 นางวันเพ็ญ พันเจริญ

5,034,000

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

6,324,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ต.ค.59

6,347,000

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

6,477,000

-

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
6,477,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนแผนงาน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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การเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย

- จัดทําแผนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอเข้าพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการ

- จัดทําแผนงบลงทุน ประจําปี 2561 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนจัดหางบลงทุน

ประจําปี 2561

- จัดทําแผนงบประมาณ ประจําปี 2561 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

- จัดทําแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี

- ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ขอตั้งงบประมาณ ประจําปี 2561 ต่อรัฐบาล

- จัดเตรียมแผนงบประมาณปี 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

งบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทํางบประมาณให้กับหน่วยงาน

- เชิญคณะจากสํานักงบประมาณมาประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

ต่อรัฐบาล

- จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

- จัดทํารูปเล่มแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งให้กับทุกหน่วยงาน

ทั้งหมดเข้าระบบงบประมาณฯ (MIS)

- กําหนดรหัส Segment ให้กับทุกกิจกรรมของแผนงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2560 และนําข้อมูล

- จัดทําแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์งบประมาณ

- จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- จัดทําฉบับภาษาไทย
- จัดทําฉบับภาษาอังกฤษ

- รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (PART)

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรม

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

13 เรื่อง/รอบปี

1 เรื่อง
1 เรื่อง/2ฉบับ

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

พ.ย.59

พ.ย.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ธ.ค.59

มี.ค.60

ก.พ.60

ก.ย.60

ก.ค.60

ก.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
ผู้รับผิดชอบ

60,000

40,000

100,000

นางสุภาวดี สารพงษ์

นางสุภาวดี สารพงษ์

นางสุภาวดี สารพงษ์

นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์
300,000 นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์

งบประมาณ
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1 เรื่อง/ 4 ครั้ง
1 เรื่อง/ 4 ครั้ง
1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสํานักงบประมาณ และ สกอ.

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินนอกงบประมาณ

- จัดทํารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ 2559

ต.ค. - พ.ย.59

- จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษ
ประจําปีการศึกษา 2558
- จัดทํารายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 และพัฒนาระบบนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 1 เรื่อง/ 1 ระบบ
- จัดทํารายงานผลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ประจําปีการศึกษา 2559
1 เรื่อง
1 เรื่อง
พ.ย.59
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1 เรือ่ ง
- รวบรวมและบันทึกข้อมูลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
1 เรือ่ ง
- รวบรวมและบันทึกข้อมูลความคิดเห็นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง
5 เรื่อง
- จัดทําข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจําปีการศึกษา 2559
1 เรื่อง/ 3 ครั้ง
ต.ค.59

- จัดทํารายงานความคิดเห็นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ต.ค.59

ต.ค.59

15 ต.ค. - ธ.ค.59
ต.ค. - ธ.ค.59

1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

- จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอต่อสํานักงบประมาณ

ต.ค.59

1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

1 เรื่อง/ 360 ครั้ง

- ดําเนินการเพิ่มโครงการบริการวิชาการ/วิจัย/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในระบบ MIS

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

1 เรื่อง/ 360 ครั้ง

- บริหารงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.พ.60

ม.ค. - มี.ค.60
ม.ค.60

ม.ค.60

ม.ค. - มี.ค.60

ม.ค.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

พ.ค.60

ส.ค. - ก.ย.60
ส.ค. - ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค.- 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

14 เรื่อง/ 3 ระบบ

1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

- ตรวจสอบ สรุปสอบรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อมูลสารสนเทศ/วิจัยสถาบัน
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
- ติดตามผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
- จัดทํารายงานผลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (3 เดือน) ประจําปีการศึกษา 2559
- จัดทํารายงานผลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (1 ปี) ประจําปีการศึกษา 2558

1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

หน่วยนับ

- จัดทํา/ สรุปผลการกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

นางสาวนฤมล สุทธิ

- นางสาวนฤมล สุทธิ

ผู้รับผิดชอบ

250,000 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม
นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

310,000 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม และ
60,000 ว่าที่ ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา

งบประมาณ
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2 ครั้ง
ประกาศทุน
ครั้งที่ 1

6 ครั้ง
5 ทุน

ต.ค.59
พ.ย.-ธ.ค.59
พ.ย.-ธ.ค.59
พ.ย.-ธ.ค.59
พ.ย.-ธ.ค.59

1-2 ครั้ง
1 เรื่อง/2 ครั้ง
1 เรื่อง/1 ครั้ง
1 เรื่อง/1 ครั้ง
1 เรื่อง/1 ครั้ง
1-2 ครั้ง

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

ธ.ค.-59

ต.ค.59
ต.ค.59

1 ครั้ง
1 เรื่อง/1 ครั้ง

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มวล.
- รับนโยบายจากผู้บรืหารเพื่อดําเนินการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
- จัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณดําเนินการโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
มวล.
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
- จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
- เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย

- ประสานการขอรับทุนวิจัยสถาบัน

ต.ค.59

1 เรื่อง/2ฉบับ
2 ระบบ
3 โครงการ

- จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียดในงานวางแผนและประเมินผล)
- จัดทําระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต
- ติดตามผลการจัดทํารายงานวิจัยสถาบันตามสัญญาวิจัยสถาบันปี 2559
- โครงการ : ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดของการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาคในมุมมอง
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการ : เหตุผลของการสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการ : การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันประจําปี 2560
- จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
- จัดทําประกาศทุนวิจัยสถาบันตามนโยบายบริหารปี 2560
- จัดสรรทุนวิจัยสถาบันตามนโยบายบริหาร

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ครั้ง
ประกาศทุน
ครั้งที่ 2

2 ครั้ง

ก.ย.60

1 ครั้ง

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

หน่วยนับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์
นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม
นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

ผู้รับผิดชอบ

200,000 นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์

งบประมาณ
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หน่วยนับ

1-2 ครั้ง
2-3 ครั้ง

- ร่วมดําเนินการตามโครงการ DPLสัญจร

- รวบรวม/วิเคราะห์โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (แผน 1 ปี) ร่วมกับหน่วยงาน

- รายงานข้อมูล QA (สกอ.,สมศ.)
- รายงานข้อมูล PART
- รายงานข้อมูลการประเมินผลตามแบบสมดุล 4 มิติ
- อื่นๆ

- จัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณดําเนินการโครงการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1 เรื่อง/1 ครั้ง
- จัดทําร่างตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ 4 ปี
1 เรื่อง/1 ครั้ง
1 ครั้ง
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทําร่างรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาร่างรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- จัดประชุมสื่อสาร/ถ่ายทอดรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายในวางแผน
1 ครั้ง
พัฒนาระบบการายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ออนไลน์ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้เกี่ยวข้อง
1-2 ครัง้
- วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในเพือทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
1-2 ครัง้
เชิงยุทธศาสตร์ (แผน 1 ปี)
4-5 เรื่อง
- สนับสนุนข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่หนวยงานภายในและภายนอก มวล.

เจ้าภาพที่รับผิดชอบโครงการ

1-2 ครั้ง

- ประชุมชี้แจงกลุ่มย่อย (Focus Group)

เชิงยุทธศาสตร์ (แผน 1 ปี)

- ให้คําปรึกษา/แนะนําหน่วยงานในการจัดทําโครงการที่จะบรรจุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

- จัดทํารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ 4 ปี
1 เรื่อง/1 ครั้ง
- การแปลงแผนยุทธศาสตร์มวล.สู่การปฏิบัติ
- จัดทําปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
1 เรื่อง/1 ครั้ง
- จัดประชุมสื่อสาร/ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลุทธ์ และโครงการสู่หน่วยงานภายใน
1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงการในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
1-2 ครัง้
(แผน 1 ปี)

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59
ต.ค.59

ธ.ค.-59
ธ.ค.-59

เม.ย.60

ม.ค.60

ม.ค.60
ม.ค.60

ม.ค.60

ม.ค.-ก.พ.60

ก.พ.-เม.ย.60

ก.พ.-เม.ย.60

ก.ย.60

มิ.ย.-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

ระยะเวลาดําเนินการ

ส.ค.-ก.ย.60

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมหลัก การบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- กิจกรรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดทํา/พัฒนาเวบไซต์
- จัดทําข้อมูลเพื่อลงเวบไซต์
- ดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
- พิจารณาระบุความเสี่ยง / ประเมินความเสี่ยง / มาตรการบริหารความเสี่ยง
- จัดทําโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง
- ดําเนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
- กิจกรรม CRO พบ RO เพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- หน่วยงานต่างๆ ดําเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี 2560
- รวบรวมข้อมูลความคืบหน้า /ผลการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก
- สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปี 2560
- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ปี 2561 (เริ่มพร้อมกับปี 60)
- พิจารณาระบุความเสี่ยง / ประเมินความเสี่ยง / มาตรการบริหารความเสี่ยง
- จัดทําโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง
- นําเสนอของบประมาณ
- ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมดําเนินการ ปี 2560
- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ปี 2562
- พิจารณาระบุความเสี่ยง / ประเมินความเสี่ยง / มาตรการบริหารความเสี่ยง
- จัดทําโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง
- จัดแผนบริหารความเสี่ยงรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
- จัดทําแผน
- ทบทวนแผน

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.ย.-59

1 ครั้ง
1 ครั้ง

ต.ค.- พ.ย.59

ก.ย.-60
ก.ย.-60

ต.ค.-60
ก.ย.-60
ต.ค.- พ.ย.60

ส.ค.-59

3 กิจกรรม
1 กิจกรรม

พ.ค.-60
พ.ค.-60

พ.ค.-59

ก.ย.-60

ม.ค.-59

ก.พ.-59

ก.ย.60

3 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1ครั้ง
1 ครั้ง

ต.ค.-พ.ย.59
พ.ย.-ธ.ค.59
ม.ค.-59

ต.ค.-พ.ย.59
พ.ย.-ธ.ค.59

3 กิจกรรม
1 กิจกรรม

พ.ย.-59

ต.ค.59

พ.ย.-59

2 ครั้ง

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

1 ครั้ง
ต่อเนื่อง
4 ครั้ง

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

300,000 นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ

งบประมาณ
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1 ครั้ง

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

1 ครั้ง
3 ฉบับ

- จัดการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ครั้งที่2/2559

- เสนอรายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งจะดําเนินการรายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไตรมาสที่ 4

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

130,000

130,000

3,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

20,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

50,000 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

งบประมาณ

23,000

44 หน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- แจ้งหน่วยงานทบทวนระบบการควบคุมภายในและเตรียมจัดทํารายงาน สําหรับปี 2560

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับงานควบคุมภายใน
1 เล่ม

3 ฉบับ

- จัดทํารายงานระดับมหาวิทยาลัย (แบบปอ.1,ปอ.2 และปอ.3)

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

1 ครั้ง

- จัดการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ครั้งที่1/2559

และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบปย.1 และปย.2)

44 หน่วยงาน

11-ต.ค.-59

1 ครั้ง
27-ต.ค.-59

6-ต.ค.-59

1 คําสั่ง

- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน
- จัดประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานควบคุมภายใน

- รวบรวม/วิเคราะห์รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการ

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

1 ครั้ง

12 ครั้ง
12 ครั้ง

หน่วยนับ

- ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานให้ดําเนินงานควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย(งานเร่งด่วน)

กิจกรรมหลัก การควบคุมภายใน

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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- โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทางการเงิน

- ประเดนยุ
ประเด็นยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 6 การบรหารจดการทรพยากรและทุ
การบริหารจัดการทรัพยากรและทนของมหาวิ
นของมหาวทยาลยเพอสรางความมนคง
ทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคง

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะทั่วทั้งองค์กร

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบงานตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

งาน/โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1 ระบบ

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

-

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

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

370,000

30,000

300,000

60,000

70,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

379

380

5. งบประมาณรวม
6,477,000 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์งบประมาณ การวางแผนและประเมินผล การวิจัยสถาบันและสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
2. สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนแผนงานให้สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. บุคลากรของส่วนแผนงานมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนางานด้านบริหารจัดการตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
มากยิ่งขึ้น
4. สามารถใหบริการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทันเวลามากยิ่งขึ้น
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนพัสดุ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
มีนโยบายในการบริหารงานแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ส่วนพัสดุเป็นหน่วยงานหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี โดยเป็นหน่วยงานกลางที่มี
หน้าที่ในการบริการงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและ
ควบคุมมาตรฐาน งานจัดหาและงานคลังพัสดุ
ส่วนพัสดุมีการเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูงตามนโยบายดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ทีเกี่ยวข้อง (Stakeholder)
2. กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ มีการควบคุม ติดตามและประเมินผล
4. มีการดําเนินการจัดหาให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการดําเนินการด้านคลังพัสดุ ควบคุมดูแลและให้บริการด้านการพัสดุแก่หน่วยงานต่างๆ
6 เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามระเบยบมหาวทยาลยวาดวยการพสดุ
6.
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสด พพ.ศ.2552
ศ 2552
7. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
8. สามารถให้บริการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
9. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนรายการจัดหา
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

รายการ

600/ (752)

600/ (630)

600

600

600

600

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (80.2)

85 (81.40)

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

หน่วยนับ

85
86 - 95/ (N/A) 86 - 95/ (N/A) 86 - 95
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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

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

80/ (80.56)

80/ (84.56)

80

80

80

80

ร้อยละ

80/ (94.53)

80/ (95.95)

80

80

80

80

ร้อยละ

>90/ (87.55) >90/ (90.25)

>90

>90

>90

>90

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป

ร้อยละ

>80/ (86.9) >80/ (90.17)

>80

>80

>80

>80

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5

5

5

5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงเวลา
- ร้อยละของความสามารถในการดําเนินการได้
ตามคู่มือพัสดุ (งานจัดหา) *
- ร้อยละของความสามารถในการดําเนินการได้ตาม
คู่มือพัสดุ (งานทั่วไป)
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

เชิงต้นทุน

5/ (0.0)

5/ (0.0)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

-

- จัดจ้างทําแบบฟอร์มงานพัสดุรองรับระบบ MIS

- บริการขนย้ายครุภัณฑ์

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ

- จัดหาวัสดุ/หนังสือ

- จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน

- จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- จัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ

- จ้างเหมาบริการต่างๆ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการจัดหา

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%
30.00%

20.00%

70,000

30,000

507,200

9,277,950

9,885,150

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

9,885,150

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

15,523,650

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

15,633,650

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
15,633,650

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนพัสดุ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

นางพวงทิพย์ ทองคงและ

นางถวิล กะลาสี

นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช

นางสุมาลี ไชยยุทธ

นายวิจิตร กูลระวังและ

นางถวิล กะลาสี

นางถวิล กะลาสี

นางพวงทิพย์ ทองคง

นางถวิล กะลาสี

นางพวงทิพย์ ทองคง

นายณรงค์ ปิยะกาญจน์/

นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท

ผู้รับผิดชอบ
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1 ครั้ง

- คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางเพื่อเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
เรื่อง
เรื่อง
1 ครั้ง

- เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบงบประมาณระหว่างปี

- ติดตาม ประเมินผลตามแผนจัดหา/รายงานการก่อหนี้ผูกพันแก่หน่วยงานภายนอก

- ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนพัสดุ

- ตรวจสอบการสร้างซัพพลายเออร์/การสร้างรหัสพัสดุ

- สร้างฐานข้อมูลราคาพัสดุ
- ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานพัสดุ
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ
- โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรส่วนพัสดุ โดยการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
- พัฒนาระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์
- กําหนดราคามาตรฐานขนย้ายพัสดุบริการกลาง
- พัฒนาโปรแกรมการจําหน่ายพัสดุ
- จัดทําแบบฟอร์มคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จัดทํา Clip กระบวนการในการทํางาน
- โครงการ 5 ส. ส่วนพัสดุ
- โครงการพัฒนาอื่นๆ
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

1 ครั้ง

- จัดทําแผนจัดหา

กิจกรรมหลัก ดําเนินการวางแผนและควบคุมมาตรฐาน

เรื่อง

- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน

หน่วยนับ

เรื่อง

กิจกรรม

- งานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

25.00%

1 ครั้ง
1 ครั้ง

25.00%
1 ครั้ง

25.00%

3 ครั้ง

3 ครั้ง

10.00%

100.00%

100%

25.00%

25.00%

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

25.00%

25.00%

3 ครั้ง

3 ครั้ง

40.00%

25.00%

20.00%

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

80.00%

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1 ครั้ง
25.00%

25.00%

25.00%

3 ครั้ง

3 ครั้ง

30.00%

25.00%

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

25.00%

25.00%

25.00%

3 ครั้ง

3 ครั้ง

20.00%

25.00%

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

พนักงานส่วนพัสดุ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

นางอารี บริพันธ์

นางอารี บริพันธ์

นางอารี บริพันธ์

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์

นายณรงค์ ปิยะกาญจน์
นางภัทรพร เพชรวรพันธ์

นางสุภาวดี โชติอัคคี

นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช

นางภัทรพร เพชรวรพันธ์

นางสุภาวดี โชติอัคคี

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรอง
1 ครั้ง

- จําหน่ายพัสดุ

- คืนหลักประกันสัญญา

- ตรวจสอบสภาพครุ
ตรวจสอบสภาพครภัภณ
ณฑ/สงกอสรางกอนคนหลกประกนสญญา
ฑ์/สิ่งก่อสร้างก่อนคืนหลักประกันสัญญา

- ตรวจสอบพัสดุประจําปี

-

- วัสดุงานบ้านงานครัว (แก้วกระดาษ)

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก ให้บริการน้ําดื่มบริโภคทั้งมหาวิทยาลัย
-

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

- จัดบริการน้ําดื่ม

ต.ค.59

25.00%

1 ครั้ง

30.00%

30.00%

20.00%

30.00%

30.00%

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- ให้บริการยืม-คืน/ขนย้ายพัสดุบริการกลาง

เรื่อง

เรื่อง

- ซ่อมแซมบํารุงรักษาพัสดุ

- ระบบให้บริการกลาง

เรื่อง

30.00%
20.00%

เรื่อง
เรื่อง

25.00%

20.00%

20.00%

30.00%

20.00%

30.00%

30.00%
30.00%

12 ครั้ง

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2

25.00%

20.00%

20.00%

25.00%

20.00%

30.00%

20.00%
20.00%

12 ครั้ง

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

48 ครั้ง

หน่วยนับ

- บันทึกประวัติทรัพย์สิน

- เบิก-จ่ายวัสดุผ่านระบบเบิก-จ่ายวัสดุแบบ Online (e-Inventory)
- ระบบทรัพย์สินถาวร
- บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
- ติดบาร์โค้ด

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานคลังพัสดุ
- ระบบคลังวัสดุ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

25.00%

30.00%

30.00%

25.00%

30.00%

20.00%

20.00%
20.00%

12 ครั้ง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

-

นายสัมพันธ์ คงเพชร

นางสายทิพย์ คงทน

นางสายทิพย์ คงทน

นางจรี ไกรเทพ

นางสาววรรณา มัคราช

นางสาววรรณา มัคราช

นางสายทิพย์ คงทน
นางวิภาพร พลหาญ
นางวิภาพร พลหาญ

นายสัมพันธ์ คงเพชร

ผู้รับผิดชอบ

332,500

332,500 นางสุมาลี ไชยยุทธ

6,000

100,000

5,338,500

งบประมาณ
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กิจกรรม

ก.ย.60
ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ผู้รับผิดชอบ

110,000

300,000

300,000
300,000 นางสาววรรณา มัคราช

1,300,000

1,300,000 นางสุมาลี ไชยยุทธ

3,600,000

3,600,000 นางสุมาลี ไชยยุทธ

งบประมาณ

30,000
80,000

ต.ค.59
ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

-

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

110,000

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

-

-

-

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง

- ค่าซ่อมแซม (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

- ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค่ามิเตอร์) สําหรับหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมหลัก ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค่ามิเตอร์)

- จ่ายค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

กิจกรรมหลัก เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

386

387

5. งบประมาณรวม
15,633,650 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
2. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552
3. มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอย่างน้อย ร้อยละ 90
4. พนักงานส่วนพัสดุมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ส่งผลถึงการพัฒนาส่วนพัสดุและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกภาคส่วนรวมทั้งนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ต้อง
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกหลักสูตรและกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลจําเป็นจะต้องมีความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย
มีผู้ให้คําจํากัดความของมหาวิทยาลัยที่ก้าวสู่สากล (Internationalized university) ว่า จะต้องมีจํานวนนักศึกษานานาชาติพอสมควร
มีอาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนจากนานาชาติมีนักศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มีจํานวนมากพอควรการก้าวสู่สากลเป็นแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเลือกเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class)
เป็นการสนองตอบอิทธิพลของการที่โลกไร้พรมแดนและกลายเป็นหนึ่งเดียว (Globalization) และเกิดผลกระทบด้านการแลกเปลี่ยนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกรอบความรับผิดชอบของส่วนวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระบวนการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากลมุ่งเน้นความสําเร็จภายใต้คําสําคัญสองคําหลักคือ 1) NETWORKING 2) STUDENTS' CHARACTERISTICS OF 21st
CENTURY COMPETENCY โดยได้จัดทํากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีคําสําคัญหลักเป็นกรอบแนวคิด
2. วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่คู วามเป็นสากลมีดังนี้
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์
4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักวิชาการในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยการทํา
กิจกรรมวิชาการร่วมกัน
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่สถาบันในต่างประเทศ มีชื่อเสียงติดหูและถูกเลือกเป็นคู่ค้า/ คู่กิจกรรม
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

คณะ/บุคคล

12/ (26)

12/ (18)

12

12

12

12

ประเทศ

5/ (12)

5/ (10)

คน

100/ (152)

100/ (96)

100

100

100

100

เชิงปริมาณ
- รับรองแขกชาวต่างประเทศ
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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

- บริการแปลเอกสาร

ฉบับ

40/ (49)

40/ (36)

40

40

40

40

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ฉบับ

23/ (45)

23/ (43)

23

23

23

23

ประเทศ

13/ (15)

13/ (16)

13

13

13

13

ราย

80/ (86)

80/ (68)

80

80

80

80

- จํานวนสมาชิกสมาคมนานาชาติ

สมาคม

5/ (4)

5/ (4)

5

5

5

5

- กิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์

โครงการ

10/ (6)

10/ (3)

10

10

10

10

แหล่งทุน

80/ (122)

80/ (N/A)

คน

2/ (5)

2/ (2)

3

4

5

2

- จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ *

กิจกรรม/

>5/ (8)

>5/ (6)

>5

>5

>5

>5

- จํานวนทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

ทุน

10/ (7)

10/ (8)

10

10

10

10

โครงการ

5/ (32)

6/ (25)

7

8

8

8

คน

100/ (249)

110/ (196)

120

130

130

130

- จํานวนการให้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า

อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ *
- จํานวนทุนต่างประเทศที่เผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ
- จํานวนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ *
โครงการ

นานาชาติ *
- จํานวนโครงการที่เน้น Education of the Global
Character และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของ MOU ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด มวล.7.13 *

ร้อยละ

>90/ (95.6) >90/ (95.35)

>90

>90

>90

>90

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (93.0)

85/ (90)

85

85

85

85

86 - 95/

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

(N/A)

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

>80/ (85.04) >80/ (76.58)

>80

>80

>80

>80

- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5

5

5

5

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน

5/ (0.0)

5/ (0.0)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

11 โครงการ
10 โครงการ

- ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (ผู้บริหาร)

- โครงการเชิญอาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ

70 ราย
10 ราย

- สายวิชาการ

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

80 ราย

4 สมาคม

- การเข้าร่วมประชุมกิจกรรมของสมาคม

- บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า

4 สมาคม

1 รายการ
1 รายการ

- ต่ออายุสมาชิกสมาคมนานาชาติ

- งานสมาคมนานาชาติ

กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ

- Prospectus แนะนํามหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ
- เอกสารเผยแพร่ Walailak in brief

- จัดทําสื่อและสารสนเทศเผยแพร่

- รับรองแขกชาวต่างชาติ

12 คณะ

-

- ค่าวัสดุคงคลัง (สําหรับงานคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก งานพิธีการและสารสนเทศ

-

- บริหารจัดการกลาง

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรจิรา คุ้มสุข

ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรจิรา คุ้มสุข

200,000 นางสาวสุกัลยา ถาวรพล/

400,000 นางจิราพร กาฬสุวรรณ

200,000 ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรจิรา คุ้มสุข

800,000

120,000
30,000

150,000
, น.ส.สุุกัลยา ถาวรพล

150,000 น.ส.สุกัลยา ถาวรพล

300,000

12,000

1,638,650

1,650,650 ว่าที่ ร.ต.จรรจิรา คุ้มสุข

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

2,750,650

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

3,469,850

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

4,308,850

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
4,308,850

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

6. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ณ Chongqing Univesity ประเทศจีน

- โครงการ In-country Study หลักสูตรภาษาจีน

ณ Hai Phong University ประเทศเวียดนาม

- โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย

- โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

ณ Univeritas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

- โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา

ประเทศญี่ปุ่น

- จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Toho University

ประเทศจีน

- จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kungminเ Medical University

ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย

-โครงการค่ายรัฐศาสตร์ A Journey of Discovery in Political Science :UPM-WU

ประเทศอินโดนีเซีย

- จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ State University of Malang

and Competition

- จัดโครงโครงการโต้วาทีสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย WU-UPM Debate Traning

ประเทศออสเตรเลีย

- จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลกับ Edith Cowan University

- ประสานงานแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

30 คน

27 คน

32 คน

22 คน

20 คน

2 คน

2 คน

20 คน

4 คน

22 คน

10 คน

10 โครงการ/ 100 คน

ธ.ค 59

ธ.ค 59

ธ.ค 59

ธ.ค 59

ธ.ค 59

ม.ค.60

พ.ย.59

เม.ย.-60

มี.ค.60

ก.พ 60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

มิ.ย.60

พ.ค.-60

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางจิราพร กาฬสุวรรณ

ร่วมกับสํานักวิชาศิลปศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาแพทยศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาแพทยศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาศิลปศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาแพทยศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาศิลปศาสตร์

ร่วมกับสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

และนางจิราพร กาฬสุวรรณ

700,000 นางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์

700,000

ต.ค.59

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

700,000

หน่วยนับ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

1 โครงการ

ต.ค.59

ก.ย.60

24,000

15,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ก.ย.60

39,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
ต.ค.59

39,000
-

ผู้รับผิดชอบ

800,000 นางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

- โครงการสัมมนานักศึกษาต่างชาติ International students Seminar

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

- สนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ

800,000

กิจกรรมหลัก สนับสนุนทุนโครงการพัฒาบัณฑิตศึกษานานาชาติ

ก.ย.60

800,000

งาน/โครงการ งานกิจการนักศึกษา

1,200
800,000
ต.ค.59

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

10 ทุน

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

18,000

ต.ค.59

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

19,200

หน่วยนับ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

392
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4. งบประมาณรวม
4,308,850 บาท
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวกและพึงพอใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งนําไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในองค์การ/สถาบันนานาชาติ
3. การดําเนินงานด้านการติดต่อกับชาวต่างประเทศของหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
4. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5. การดําเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนส่งเสริมวิชาการกําหนดวิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาและพัฒนางานทางด้านวิชาการให้มีมาตรฐานคุณภาพสูง
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการจัดการและพัฒนา
หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของส่วนส่งเสริม
วิชาการเป็นหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม/ สนับสนุนวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาโดยตรง
ภายใต้รูปแบบการบริหารงานในรูปแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละปีนั้น ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ได้ดําเนินการภายใต้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศ่าสตร์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจากสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558 - 2560 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การสร้าง
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น แผนการดําเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการจึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการดําเนินการและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF และสนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและประสานงานการประชุมต่างๆ 2) ด้าน
การพัฒนาการเรียนและการสอน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของนักศึกษา และส่งเสริม/ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ 3) ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) และประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)
2. วัตถุประสงค์
งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก
1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้บัณฑิตคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานพัฒนาการสอน
1. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. คณาจารย์มีศักยภาพด้านการทําผลงานทางวิชาการและมีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. คณาจารย์สามารถทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และชุมชน
งานพัฒนาการเรียน
1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในมิติของความเป็นนานาชาติ
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งานสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีความ
พร้อมในการทํางานและสร้างงานได้
2. หลักสูตรมีการปรับรปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยตามรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรหรือชุมชน
ภายนอกและนักศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ
2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
7. 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
งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร *

หลักสูตร

-

32

- พัฒนาหลักสูตรใหม่

หลักสูตร

2/ (2)

(1)

11

- หลักสููตรปรับปรุุง

หลักสููตร

9/ (3)

(7)

41

- หลักสูตรที่ได้ประเมินหลักสูตร

หลักสูตร

9/ (3)

(9)

41

หน่วยงาน

-

12/ (12)

12

12

12

12

- จํานวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่รวบรวม

ตัวบ่งชี้

43/(20)

47/ (27)

28

-

-

-

- จํานวนกิจกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา

กิจกรรม

1/(1)

1/ (1)

1

1

1

1

- จํานวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน

ครั้ง

(4)

>3/ (7)

>3

>4

>5

>6

- จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก

กิจกรรม

13/ (3)

8/ (4)

5

8

8

8

- จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน

กิจกรรม

4/ (N/A)

12/ (6)

8

10

10

10

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา

รายวิชา

50/ (460)

50/ (123)

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

งานประกันคุณภาพการศึกษา
- จํานวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

คุณภาพแก่บุคลากร
งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

เป็นฐาน (PBL) หรือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ *
เชิงคุณภาพ
งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ

ร้อยละ

- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร

ร้อยละ

(77.78)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินหลักสูตร

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)

ร้อยละ

แผน

แผน

แผน

แผน

100

100

100

100

งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําข้อมูล SAR เข้าระบบ

ร้อยละ

100/ (N/A)

100/(N/A)

100

100

100

100

ร้อยละ

90/ (N/A)

90/ (90)

90

90

90

90

4.00

4.00

4.00

4.00

85

85

85

85

>3.51

>3.51

>3.51

85

85

85

ฐานข้อมูล CHEQA Online ตามที่ สกอ. กําหนด
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้ระบบการแสดงความ
คิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

4.00/ (4.19) 4.00/ (4.20)

การสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
- ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ

85/ (75)

85/ (92)

ค่าเฉลี่ย

>3.51 / 4 >3.51/ (4.25) >3.51

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (N/A)

85/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

วัน

120/ (N/A)

120/ (N/A)

120

120

120

120

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (79.04) >80/ (86.85)

>80

>80

>80

>80

ร้อยละ

5/ (+28.49)

5

5

5

5

ที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น *
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา *
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
หนวยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
ตวบงช
13
เชิงเวลา
- ระยะเวลาการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

85

86 - 95 86 - 95 86 - 95 86 - 95

ให้กับ สกอ. พร้อนนําเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

5/ (+1.57)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

12 ครง
ครั้ง
12 ครั้ง
1 งาน

ประชมคณะกรรมการวิ
ชุมคณ กรรมการวชาการ
ชาการ
- ปร

- ประชุมเสวนาคณบดี

- ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

- อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

- ประสานงานรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํา SAR

- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมหลัก การประกันคุณภาพการศึกษา

- พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับนักศึกษา

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับนักศึกษา

- ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (ประเมินหลักสูตร+จัดทําเล่มหลักสูตรปรับปรุง)

1 ครั้ง

47 ตัวบ่งชี้

2 ครั้ง

7 กิจกรรม

5 ครั้ง

2 กิจกรรม

41 หลักสูตร

11 หลักสูตร

2 กิจกรรม

12 ครั้ง

- ประชุมสภาวิชาการ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ (ศึกษาความเป็นไปได้+จัดทําเล่มหลักสูตรใหม่)

4 กิจกรรม

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม

-

- บริหารจัดการกลาง

ธ.ค.59

ต.ค.59

พ.ย.59

ต.ค.59

ต.ค.59

พ.ค.60

ม.ค.- มี.ค.60 เม.ย.- มิ.ย.60

ก.พ.60

ก.ค.60

ก.ย.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

ก.ย.60

ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

15,000 ชัยรัตน์ แซ่สุ

ระวิวรรณ พุฒทอง

20,000 ระวิวรรณ พุฒทอง

1,465,000

200,000 พณิชา โสพรรณรัตน์

950,000 นฤมล อินปิน/มัณฑนา ปรีชาติวงศ์

550,000 นฤมล อินปิน/มัณฑนา ปรีชาติวงศ์

1,500,000

42,000 มัณฑนา ปรีชาติวงศ์

36,000 มัณฑนา ปรีชาติวงศ์

10,000 นนทวฒน
นันทวัฒน์ ฟองมณ
ฟองมณี

12,000 วิศวียา เนาวนัติ

100,000

70,000

4,047,900 นางสาวปริมประภา เขมะกะ

4,047,900

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

7,312,900

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต.ค.59

7,366,200

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

8,740,200

(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
8,740,200

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 4

พ.ค.60

3,300

53,300
50,000

500,000 นฤมล อินปิน

630,000 นฤมล อินปิน

3 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ฉบับ

- พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับอาจารย์

- ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก

- วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรูก (Active Learning) สําหรับอาจารย์
พ.ย.59

ส.ค.60
พ.ย.59

ก.พ.60

พ.ค.60

ส.ค.60

ส.ค.60

100,000 พณิชา โสพรรณรัตน์

140,000 พณิชา โสพรรณรัตน์/ นันทวัฒน์ ฟองมณี

50,000 นันทวัฒน์ ฟองมณี

700,000 วิศวียา เนาวนัติ

100,000 วิศวียา เนาวนัติ

200,000 วิศวียา เนาวนัติ

1,300,000

44,000

- สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา

11 สํานักวิชา

ก.ย.60

ก.ย.60

10,000 วิศวียา เนาวนัติ

1 เล่ม

- พัฒนาคู่มืออาจารย์

ต.ค.59

ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

- คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5 ครั้ง

5 กิจกรรม

-

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพด้านการเสอนและวิชาการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย. ต.ค.60

ส.ค.60

100,000 ชัยรัตน์ แซ่สุ

74,000
30,000

ก.พ.60

เม.ย.60

200,000 ชัยรัตน์ แซ่สุ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุุคลากร
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ต.ค.59

ม.ค.- มี.ค.60

งบประมาณ

1,374,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

-

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

12 หน่วยงาน

- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(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

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

63 หลักสูตร

- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

1 ครั้ง

- อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยนับ
>3 ครั้ง

กิจกรรม

- อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

- จัดทําฐานข้อมูลการเรียนรู้เชิงรุกและฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

- พัฒนาระบบวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

2 ฐานข้อมูล

1 ระบบ

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ย.59

พ.ย.59
ก.พ.60

ก.พ.60
พ.ค.60

พ.ค.60
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

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

ชัยรัตน์ แซ่สุ

สุรศักดิ์ เชาวลิต

ผู้รับผิดชอบ

399

400

5. งบประมาณรวม
8,740,200 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เต็มศักยภาพและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
3. ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
4. มีรายงานประจําปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

401

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนสารบรรณและอํานวยการ
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจของส่วนสารบรรณและอํานวยการ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร และบริหารจัดการระบบสนับสนุนและให้
บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ของส่วนสารบรรณและอํานวยการ รับผิดชอบและดําเนินการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และตอบสนองต่อพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีจึงเปรียบเสมือนคู่มือที่จะดําเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพือให้การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของส่วนสารบรรณและอํานวยการมีความพร้อม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามเป้าหมาย
2. เพือเสริมสร้างความสามัคคี และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
4. เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนสารบรรณและอํานวยการดําเนินการ
5. เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดและท้องถิ่น
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)

เชิงปริมาณ
- บริการรับฝาก-นําส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ

ชิ้น

- บริการด้านไปรษณีย์

ชิ้น

- บริการห้องประชุม

ครั้ง

- ดําเนินงานคดีต่างๆ
- ด้านนิติกรรมสัญญา
- ด้านงานสอบสวน
- ด้านงานกฎหมาย
- ด้านงานคดี
- อํานวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญา
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง

แผน/ (ผล)

แผน

48,800/
45,000/
45,000
(48,803)
(33,849)
400,000/ 400,000/ 400,000
(532,037) (393,861)
5,000/ 5,000/ (N/A) 5,000
(9,336)
200/ (477)
15/ (21)
70/ (123)
20/ (15)
12/ (14)

200/ (427)
15/ (28)
70/ (71)
20/ (31)
12/ (8)

200
15
70
20
12

แผน

แผน

แผน

46,000

46,000

46,000

400,000 400,000 400,000
5,000

5,000

5,000

200
15
70
20
12

200
15
70
20
12

200
15
70
20
12
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

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
ร้อยละ

85/ (86.6)
86 - 95/
(88.89)

85/ (86.6)
86 - 95
/ (N/A)

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (92.15) >80/ (75.95)

>80

>80

>80

>80

ร้อยละ

5/ (+12.29)

5

5

5

5

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5/ (-2.74)

15 ครั้ง
70 ครั้ง
20 ครั้ง

- ด้านงานสอบสวน

- ด้านงานกฎหมาย

- ด้านงานคดี

12 ครั้ง
10 ครั้ง
300 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดอื่นๆ

- ประสานงาน/สนับสนุนการประชุมของผู้บริหารระดับสูง (ทปอ., สออ., ทอมก. ฯลฯ)

- ประสานงาน/เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

15,000 ชุด

- รับรองการประชุมและแขกสําคัญของมหาวิทยาลัย

- ประชุมบริหาร

5,000 ครั้ง

- ให้บริการห้องประชุม

กิจกรรมหลัก บริการงานการประชุม

200 สัญญ
ญญา

ญญา
- ด้านนิติกรรมสัญญ

- ดําเนินคดีด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานนิติการ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

3 ครั้ง

75 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

3,750 ชุด

1,250 ครั้ง

ต.ค.59

ต.ค.59

3 ครั้ง

75 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

3,750 ชุด

1,250 ครั้ง

3 ครั้ง

75 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3,750 ชุด

1,250 ครั้ง

3 ครั้ง

75 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3,750 ชุด

1,250 ครั้ง

ก.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

355,000 งานการประชุม

200,000

200,000 งานนิติการ

80,000

6,011,420

6,091,420

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

9,946,420

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

งบประมาณ

10,240,320

-

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

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

ไตรมาสที่ 2

10,284,320

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
10,284,320

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนสารบรรณและอํานวยการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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มี.ค.60

75 ครั้ง

3,500 เรื่อง

75 ครั้ง

เอกสารสําคัญ ฯลฯ

- ดําเนินการงานด้านสารบรรณและสนเทศ เช่น หนังสือรับจากภายนอก หนังสือส่งภายนอก

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานสารบรรณและสนเทศ
14,000 เรื่อง

3,500 เรื่อง

3,500 เรื่อง

3,500 เรื่อง

ก.ย.60

ก.ค.- ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

75 ครั้ง

นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์

ผู้รับผิดชอบ

2,500,000

2,500,000

150,000

50,000 นางพุทธมนต์ ทองมี

200,000

งบประมาณ

- นางประไพ ศรีบุญเอียด

600,000
ต.ค.59

ไตรมาสที่ 4

- จัดงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 25

1 ครั้ง

ต.ค.59

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

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

ไตรมาสที่ 2

600,000

1 ครั้ง

12 ครั้ง

1 ครั้ง

กองทุนละ

75 ครั้ง

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหลัก จัดงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

- จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กิจกรรมหลัก จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- พิธีการเทิดพระเกียรติ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

- อํานวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช/ การจัดกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมหลัก ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ

- เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ

- ทอมก.

- สออ.ประเทศไทย

- ทปอ.

- จ่ายค่าบํารุงสมทบที่ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

300 ครั้ง

- ประสานงาน/ดําเนินการภารกิจแม่ข่ายและจัดประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

หน่วยนับ
1 ครั้ง

กิจกรรม

- เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารว่างในการประชุมกรมการจังหวัด

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

300,000 ชิ้น

- นําจ่ายจดหมาย, พัสดุภัณฑ์

ต.ค.59

ก.ย.60

250 ชิ้น

11,250 ชิ้น

75,000 ชิ้น

10 000
10,000

80,000 นางสุชะฎา อินณรงค์

44,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

44,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

44,000

250 ชิ้น

11,250 ชิ้น

75,000 ชิ้น

25,000 ชิ้น

แผนงานรอง

250 ชิ้น

11,250 ชิ้น

75,000 ชิ้น

25,000 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ

200,000 นางสุชะฎา อินณรงค์

290,000

3,900

-

250 ชิ้น

11,250 ชิ้น

75,000 ชิ้น

25,000 ชิ้น

25,000 ชิ้น

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

- จายคาโทรศพท
จ่ายค่าโทรศัพท์

-

1,000 ชิ้น

- รับฝาก-นําส่งไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ นปม.กท., ศูนย์วิทยบริการ

จ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภายนอกในเขตกรุงเทพฯ

45,000 ชิ้น

- รับฝาก-นําส่งไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- รับฝาก-นําส่งไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก (ค่าจัดส่งเอกสารทางรถทัวร์/เครื่องบิน/อื่นๆ)

100,000 ชิ้น

- รับฝากส่งรายเดือน

- รับฝาก-นําจ่ายด้านไปรษณีย์

- งานไปรษณีย์

ก.ย.60

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

ไตรมาสที่ 2

290,000

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

หน่วยนับ
293,900

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

405
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5. งบประมาณรวม
10,284,320 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินการและการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของส่วนสารบรรณและอํานวยการเกิดความคล่องตัว พร้อมมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามเป้าหมาย ผู้ใช้พอใจในการให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยเป็นทีรู้จักและยอมรับของหน่วยงานภายนอก
3. เกิดความสามัคคีและได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก (ท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช)
4. สามารถดําเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
5. สามารถดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559
6. สามารถบํารุงสมทบที่ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา ทปอ. สออ.ประเทศไทย ทอมก. และการเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนอาคารสถานที่
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีลักษณะงานที่รับผิดชอบดูแล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานทางด้าน
วิศวกรรมและซ่อมบํารุง ประกอบด้วย งานระบบเครื่องกลและจัดการน้ํา งานบํารุงรักษาโยธาและสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า และงานออกแบบและ
ก่อสร้าง กลุ่มงานบริการจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย งานบริการยานพาหนะและอาคาร งานภูมิทัศน์และความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร และงานจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก และกลุ่มงานด้านธุรการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
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

รายการ

2/ (2)

3/ (3)

2

ร้อยละ

85/ (N/A)

85/ (N/A)

ร้อยละ

86 - 95/
/ (N/A)

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เชิงปริมาณ
- โครงการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ต่อการบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวก)
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของความสามารถในการก่อสร้างอาคาร
ให้เป็นไปตามแผน *
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน

แผน

แผน

แผน

85

85

85

85

86 - 95/
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>70/ (N/A)

>70/ (N/A)

>70

>70

>70

>70

>80/ (93.63) >80/ (93.12)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

>50/ (99.06) >50/ (34.93)

> 50

> 50

> 50

> 50

ร้อยละ

5/ (+10.62)

5

5

5

5

5/ (+5.60)

86 - 95 86 - 95

408
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

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

41,965,000/

43,061,000

54,798,000

-

-

-

6,100,000 6,100,000

-

-

-

-5.00

-

-

-

-5.00

-

-

-

- ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
- ค่าไฟฟ้า

บาท

(52,532,615.03) (50,880,451.23)

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

บาท

6,100,000

/ (4,934,338.3) / (3,957,792.5)

- ร้อยละของความสามารถในการประหยัดพลังงาน
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

ร้อยละ
ร้อยละ

-5.00
/ (+11.05)
-5.00/
/ (-11.02)

-5.00
(-3.15)
-5.00
(-19.79)

-

- จ้างตรวจสอบการควบคมคณภาพน้
ุ ุ
ํา

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล

-

- จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์

- จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะ

- จ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

-

- ประเมินผลเป้าหมายและอนุรักษ์พลังงาน

- จ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

- จัดหาวัสดุไฟฟ้า - วิทยุ เพื่อการซ่อมแซม

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานระบบไฟฟ้า

- เช่ารถกรณีพิเศษ

-

- จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

กิจกรรมหลัก บริการยานพาหนะและอาคาร

-

-

- จัดหาวัสดุงานจัดการน้ําและผลิตน้ําประปา

กิจกรรมหลัก จัดการน้ําและระบบเครื่องกล

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.59

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

1,500,000

2,500,000 งานบริการยานพาหนะและอาคาร

2,000,000 งานระบบเครื่องกลและจัดการน้ํา

95,000

18,335,500

18,430,500

141,159,300

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

งบประมาณ

284,713,900

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

298,539,800

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
298,539,800

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ส่วนอาคารสถานที่

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

409

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- ก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เงินงบประมาณ)

1 รายการ

1 รายการ

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ

- ควบคุมงาน (เงินรายได้สมทบ)

2 รายการ

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

- จ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของส่วนอาคารสถานที่
- กลุ่มสํานักวิชา
- กลุ่มศูนย์ต่างๆ
- กลุ่มหน่วยงานต่างๆ
ต.ค.59

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับหน่วยงานต่างๆ

ก.ย.60

ก.ย.60

57,685,500
57,685,500

4,643,100

4,643,100

143,554,600

2,500,000
2,500,000
300,000
800,000

6,100,000

15,049,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก งานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป

ก.ย.60

12,647,200

ก.ย.60

ต.ค.59

21,408,400

13,800

46,249,000

1,000

25,000

46,275,000

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก งานบํารุงรักษาภูมิทัศน์และกําจัดขยะ

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

15,235,400

-

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหลัก งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

16 รายการ

ต.ค.59

-

- ค่าไฟฟ้า (ทั้งมหาวิทยาลัย)

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

-

- ค่าไปรษณีย์

หน่วยนับ

-

กิจกรรม

- ค่าโทรศัพท์

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

410

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 3

13,624,900

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและสถานที่ รอบที่ 1

13,624,900

13,624,900

งาน/โครงการ งานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

- ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและสถานที่

13,624,900

แผนงานรอง แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

176,000

25,000

ต.ค.59

17,883,400

50,342,600

13,000,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

81,226,000 งานบํารุงรักษาโยธาและสถาปัตย์

งบประมาณ

201,000
ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

(ม.ค.60- มี.ค.60) (เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 2

201,000

ต.ค.59

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

10 รายการ

-

- ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

- ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณอ่างเก็บน้ําทางเข้ามหาวิทยาลัย

-

หน่วยนับ

- จ่ายค่าซ่อมแซม

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

411

412

5. งบประมาณรวม
298,539,800 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การปฏิบัติงานของส่วนอาคารสถานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ส่วนอาคารสถานที่มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ผลการปฏิบัติงานของส่วนอาคารสถานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

413
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยงานช่วยผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
การบังคับบัญชาหน่วยงานภายในกํากับของสํานักผู้บริหาร อันประกอบด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้สําเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อันจะขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้มากเพียงใดนั้นจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน
หน่วยงานช่วยนักบริหารจึงมีภารกิจในฐานะผู้ประสานงานระหว่างสํานักผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสายการบังคับบัญชาทั้งใน
ระดับอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. วัตถุประสงค์
1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของสํานักผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นผู้ประสานงานระหว่างสํานักผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสายการบังคับบัญชา
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

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
ร้อยละ

85/ (N/A)
85/ (N/A)

85/ (N/A)
85/ (N/A)

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ >80/ (95.92) >80/ (95.17)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (0.0)

-

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงการมหาวิทยาลัย

สี ี
สเขยว
- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม

-

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม

นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

นางสาวจิรา จอกทอง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวจิรา จอกทอง

นางธัญญา พููลสวัสดิ์

นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

-

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางจินตนา กิจผดุง

นางสาวเสาวนี ไชยโม

นางปารมี รุ่งนิรันดรกุล และ

นางวันวิสา ชุติธรพงษ์

-

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

-

70,000

ผู้รับผิดชอบ

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

-

- รักษาการแทนอธิการบดี

- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํานักผู้บริหารดังนี้

ก.ย.60

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)
ต.ค.59

-

- ค่ารับรอง

กิจกรรมหลัก สนบสนุ
สนับสนนการปฏิ
บัติภารกิจของสํานักผ้บริรหาร
หาร
กจกรรมหลก
นการปฏบตภารกจของสานกผู

2,511,400

-

- เงินเดือน

20,000

2,531,400

- บริหารจัดการกลาง

2,601,400

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

2,601,400

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

(ก.ค.60-ก.ย.60)
(ก.ค.60
ก.ย.60)

งบประมาณ

2,628,500

(เม.ย.60- ม.ย.60)
(เม.ย.60
มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- ม.ค.60)
(ม.ค.60
มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)
(ต.ค.59

ไตรมาสที่ 3

2,670,500

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
2,670,500

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งานช่วยนักบริหาร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

414

กิจกรรม
(ม.ค.60- ม.ค.60)
(ม.ค.60
มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)
(ต.ค.59

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง
-

ต.ค.59

ก.ย.60

42,000

42,000

42,000

2,100

-

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

งบประมาณ

25,000

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)
(ก.ค.60
ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

-

(เม.ย.60- ม.ย.60)
(เม.ย.60
มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

27,100

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสือสารองค์กร
- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การแพทย์
- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

นางธัญญา พูลสวัสดิ์
นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ
นางวันวิสา ชุติธรพงษ์

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
2,670,500 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของสํานักผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถช่วยประสานงานระหว่างสํานักผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี

417

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ บรรลุผ
สําเร็จ รวมทั้งการใช้ระบบการปรับปรุงคุณภาพซึ่งจะเสริมสร้างให้มีการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวสูง เหมาะสมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จากเหตุผลความสําคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องพัฒนาด้านบริหารจัดการให้มีศักยภาพเหมาะที่จะ
ปฏิบัติภารกิจในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการติดต่อประสานงานทั่วไปและอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระบบการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
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

แผน

แผน

แผน

8,000/
(13,011)
4,000
/ (7,132)
250/ (329)

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

250
2,500

250
2,500

250
2,500

250
2,500

2,500/ (2,518) 2,000/ (1,805) 1,200
คน
หน่วยงาน
60/ (77)
ครั้ง
150/ (258) 150/ (585)
หน่วยงาน
(52)
20
ครั้ง (นับซ้ํา)
(257)
150
หน่วยงาน
(52)
30/ (25)
30
ครั้ง (นับซ้ํา)
(328)
300
8,000/
'(29,634)
คน
10,000/
20,000
(17,108)

1,200

1,200

1,200

20
150
30
300
20,000

20
150
30
300
20,000

20
150
30
300
20,000

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- บริการประสานงานให้กับหน่วยงานภายใน (นับซ้ํา)

ครั้ง

-

- บริการประสานงานหน่วยงานภายนอก (นับซ้ํา)

ครั้ง

-

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (นับซ้ํา)

ครั้ง

350/ (380)

- จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมคืน

รายการ

- จํานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด
- สนับสนุนงานประชุมหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ผลรวมนับซ้ําต่อเนื่องทั้งปี)
- สนับสนุนงานประชุมหน่วยงานภายใน
- ให้บริการเช่าสถานที่กับหน่วยงานภายนอก

4,000/ (4,014) 3,500/ (3,028)
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ
(เช่าสถานที่)
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป

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

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (93.6)
86 - 95
/ (100)

85/ (95.16)
86 - 95
(97.40)

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (100)

>90/ (100)

>90

>90

>90

>90

หน่วยนับ

บาท
ร้อยละ

600,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
/ (1,785,200) (1,231,100)
>80/ (93.9) >80/ (88.27) >80
>80
>80
>80

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ร้อยละ

5/ (+2.79)

5/ (-0.23)

5

5

5

5

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร)

- จัดหาวัสดุประเภทต่างๆ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

-

-

- ให้บริการติดต่อ รับรอง และประสานงานทั่วไป

- ให้บริการการศึกษา

- ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา ณ หน่วยประสานงาน

- จัดทําสื่อและสารสนเทศเผยแพร่ วางแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการเรียนการสอน

- ให้บริการสถานที่และสื่อโสตทัศนูปกรณ์

- วางแผนและจัดทํางบประมาณประจําปีและแผนปฏิบัติการประจําปีและรายงานผลตามไตรมาส

กิจกรรมหลัก ประสานงานและอํานวยการ บริหารสํานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน

-

- จัดทําสื่อและสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- บริหารจัดการกลาง

ต.ค.59

ก.ย.60

15,000

150,000

17,000

20,000

3,974,800

4,176,800

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

4,176,800

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ต.ค.59

6,063,200

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

6,121,200

(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
6,121,200

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

นางสาวยุนี พฤกษากิจ

นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

นายอวยพร สิงพึงราบ

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์

นายอวยพร สิงพึงราบ

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์

นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล

นางสาวยุนี พฤกษากิจ

พนักงานหน่วยประสานงานทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
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-

- บริการจัดการระบบงานสารบรรณและรับ-ส่งเอกสาร พัสดุ และไปรษณีย์

- ปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลรับสมัครบุคลากร รับสมัครและสรุปผลการรับสมัคร

-

- ดําเนินการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญา จัดซื้อ/จัดจ้าง และสัญญารับทุน ณ หน่วยประสานงานบริการ

-

- ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาพัสดุ และสาธารณูปโภค

- ให้บริการยานพาหนะ

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

- จัดทํารายงานประจําปีเพื่อประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

- บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ให้บริการเช่าสถานที่กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก)

- ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ณ หน่วยประสานงานฯ

- บริการประสานงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

-

- ให้บริการสนับสนุนการจัดประชุมและการประชุมโดยใช้ระบบทางไกล (V.D.O. Conference)

- บริการช่วยนักบริหาร ประสานงานด้านเลขานุการ

-

- บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า

- ประสานงานดําเนินการจัดสอบกรณีสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ณ หน่วยประสานงาน

-

- บริการจัดการงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยนับ
-

กิจกรรม

- บริการจัดการงานการเงินรับ-จ่ายเงิน ควบคุมเงินสํารองจ่าย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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

2,400

641,000

1,786,400

งบประมาณ

พนักงานหน่วยประสานงานทุกคน

นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

นายอวยพร สิงพึงราบ

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

นางกาญจนา จิตวิโชติ

นายอวยพร สิงพึงราบ

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์

นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ก.ย.60

48,000

-

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ต.ค.59

10,000

-

58,000

100,000
100,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

1,143,000 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

58,000
ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

แผนงานรอง

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ

(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

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

หน่วยนับ
ต.ค.59

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

421

422

5. งบประมาณรวม
6,121,200 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถให้บริการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. สามารถให้บริการสนับสนุนงานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสนับสนุนการจัดประชุม งานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบทางไกล (V.D.O. Conference
สําเร็จลุล่วง ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
1. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สําคัญพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้และเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาควบคู่
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้าง
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดําเนินการโดย University of Indonesia หรอ
การจดอนดบมหาวทยาลยสเขยวซงดาเนนการโดย
หรือ UI Green Metric World University Ranking
ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการ
พลังงานและการเปลี่ยนแปลง ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย ด้านที่ 4 การจัดการน้ํา ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง ด้านที่ 6 การศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศ ประเมินโดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking โดยมี
เป้ป้าหมายทีจี่ ะเข้า้ ประเมิ
ป นิ ในปี
ใ ปีแรกในปี
ใ ปีการประเมิ
ป นิ 2017
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทุกกระบวนการของโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ใช้งาน โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งานและพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติ (Green
Infrastructure) เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built
Environment) ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน

2. เพือลดการใช้พลังงานของอาคาร
3. เพือพัฒนาการบริหารจัดการนําทังนําดีและนําเสียภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรองรับการขยายตัวจากการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
4. เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้พาหนะส่วนตัวและเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public transit) โดยจะพัฒนาระบบ
ขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีบริการ shuttle bus เพื่อลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล รวมทั้ง
ออกแบบป้ายและระบบการจราจรใหม่เพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและบุคคลากร ทบทวน
นโยบายการใช้ Covered way ของมหาวิทยาลัย
5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
ใ
ในการพั
ฒ
ั นามหาวิิทยาลััยใให้้เป็น็ มหาวิทิ ยาลัยั สีเี ขียี วอย่า่ งยัั่งยืืนต่่อไไป
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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
เล่ม

1

- ที่จอดรถต้นแบบ (Green parking)

ตารางเมตร

250

- พื้นที่เปิดโล่งต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพักผ่อน

ตารางเมตร

2,000

- งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ

โครงการ

3

มหาวิทยาลัยสีเขียว
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา

ร้อยละ
ร้อยละ

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5

5

5

5

- แผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ของนักศึกษาและบุคลากร

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

งบประมาณตั้งไว้
ที่สํานักผู้บริหาร

- ศึกษาการจัดทําผังแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

- จัดสรรทุนวิจัยโครงการมุ่งเน้นการศึกษาภายใต้กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

- ส่งเสริมสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เขียวสะอาด

ของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

- จัดทํา Website WU-Green University เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ

- ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

- ดําเนินก่อสร้างโครงการต้นแบบภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ออกแบบภมิมสสถาปตย
ออกแบบภู
ถาปัตย์ แบบโครงสรางและแบบสถาปตย
แบบโครงสร้างและแบบสถาปัตย์

- ศึกษาออกแบบโครงการทั้งหมดภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมี Rendering โครงการมีการ

ผู้รับผิดชอบ

5,000,000 ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย

790,600

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก
ก.ย.60

790,600

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ก.ย.60

790,600

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งบประมาณ

790,600

7 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

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
790,600

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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5. งบประมาณรวม
790,600 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของสํานักผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถช่วยประสานงานระหว่างสํานักผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี

โครงการ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
1. หลักการและเหตุผล
การดูแลและเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียนมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคมและของ
เด็ก แม้ว่าบทบาทและหน้าที่น้จี ะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบิดามารดา แต่เนื่องจากสภาพครอบครัว สังคม และภาวะครอบครัวในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยบิดามารดาของเด็กวัยนี้ต้องออกไปทํางานนอกบ้าน จึงไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้และจําเป็นต้องให้
บุคคลอื่น เช่น ญาติ คนเลี้ยงเด็ก ทําหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแทน ในขณะเดียวกัน การสรรหาคนเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพกระทําได้ยากลําบาก บิดามารดา
จึงจําเป็นต้องใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ และส่วนหนึ่งก็มีบุตร
ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 0 - 6 ปี จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย แต่เนื่องจากสถานรับ
เลี้ยงเด็กที่มีอยู่ในอําเภอท่าศาลามีอยู่จํานวนน้อย ประกอบกับการพิจารณาเรื่องคุณภาพด้วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย ประกอบกับความพร้อมด้านอาคารสถานที่และบุคลากร
ซึ่งมีอยู่แล้วบางส่วนนั้น จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น โดยจัดให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้และพนักงานที่จะใช้บริการก็ยินดีสมทบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถ
บริหารจัดการและเลี้ยงตนเองได้ในเวลาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.
1 เพือื่ เป็ป็นสวัสั ดิกิ ารเกียี่ วกับั การส่ง่ เสริมิ พัฒ
ั นาการในระดั
ใ บั ปปฐมวัยั ให้
ใ ก้ ับบุตรของบุคลากร
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมาะสม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแก่ชุมชนภายนอก
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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

คนต่อเดือน

28/ (15)

15/ (N/A)

15

15

15

15

ร้อยละ
ร้อยละ

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

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

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

>80/ (90.19) >80/ (86.22)

> 80

> 80

> 80

> 80

- ร้อยละของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ร้อยละ

5/ (+0.04)

5/ (+2.49)

5

5

5

5

บาท

700,000

400,000

/ (389,000)

/ (345,350)

(-1.74)

(-11.22)

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เมื่อเทียบกับประมาณการรายได้

หน่วยนับ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ร้อยละ

85
85
85
86 - 95 86 - 95 86 - 95

85
86 - 95

400,000 500,000 600,000 700,000
-

-

-

-

4 กิจกรรม

- จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย

- จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก

- ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร

- จัดเตรียมนมและดูแลเรื่องการได้รับนมและอาหารเสริมตามวัย

- บันทึกพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก

- ประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการ

- จัดเตรียมวัสดุและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อใช้ในการดําเนินงาน

- จัดอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ให้มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก

- จัดสถานที่ให้สวยงาม อยู่เสมอ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

12 ครั้ง

-

- ตรวจความสะอาดร่างกาย

- ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล (รายเดือน)

-

15 คน

- รับ/ส่งเด็กและประเมินสุขภาพ

- บริการดูแลเด็กอายุระหว่าง 2 เดือน - 5 ปี

กิจกรรมหลัก บริการดูแลเด็ก

-

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

150,000

1,104,660
1,099,660
5,000

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

ต.ค.59

1,254,660

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

1,257,860

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

1,263,860

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
1,263,860

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

429

ก.ย.60

6,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

-

6,000

1,200

2,000

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ค., ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

6,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ม.ค.60
60

เม.ย.60

มิ.ย.60

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

-

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
- จัดบอร์ด/นิทรรศการภายในภายนอก

ต.ค.59

ต.ค.59

ธ.ค.59

ต.ค.59

ธ.ค.59

มี.ค.60

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ธ.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

-

1 ครงั้

4 กิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน

- จดกจกรรมวนเดก
ั ิ
ั ็

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

1 ครั้ง

- School Holiday Daycamp

-

- มารยาทไทย
4 ครั้ง

-

- หนูน้อยฟันสวย

- การทัศนศึกษานอกพื้นที่

-

5 โครงการ

-

- หนูน้อยรักการอ่าน

- จัดโครงการต่างๆ เช่น

- จัดบอร์ด/นิทรรศการส่งเสริมความรู้

2 ครั้ง

- ตรวจสุขภาพฟัน

หน่วยนับ
1 ครั้ง

กิจกรรม

- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (รายปี)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

430

431

5. งบประมาณรวม
1,263,860 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จํานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น คือ มีจํานวน 23 คนหรือมากกว่า
2. ผู้เข้ารับริการมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมาะสม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการให้บุตรในระดับปฐมวัย
4. บุคลากรหรือประชาชนทั่วไปมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

432

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล
โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ตลอดชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ดังนั้น เพื่อ
แสดงให้เห็นแนวคิดในการดําเนินการอุทยานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การดําเนินการระยะแรกเป็นการดําเนินการในส่วนที่เป็นงานทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมกลุ่มเรียกว่า "อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ ให้เกิดการเรียนรู้โดยได้เห็นและทดลองใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. จัดหาข้อมูลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. จัดแสดงนิทรรศการ สื่อทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ แผ่นพับ และโปสเตอร์) สื่อวีดิทัศน์ใช้ในการเผยแพร่
3. จัดหาตัวอย่างพืชและสัตว์ เครื่องมือการสอนวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียน
4. วิจัยและจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงทั้งพืชและสัตว์ในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างอ้างอิง (Reference Collection)
5. วิจัยและบริการความรู้ด้านดาราศาสตร์ผ่านหอดูดาว
6. จัดค่ายสัญจรเพื่ออบรมนักเรียนในเรื่องวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
7. จัดั ค่่ายวิิทยาศาสตร์ใ์ ห้ก้ ับโโรงเรียี นต่า่ งๆ ตลอดปีปี
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

5,000
/ (N/A)
85/ (N/A)
86 - 95
/ (N/A)

5,000
/ (N/A)
85/ (N/A)
86 - 95
/ (N/A)

23,000

25,000

26,000

26,000

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (85.88) >80/ (84.47)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

หน่วยนับ

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- เงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อการพัฒนาอุทยาน
การเรียนร้ฯ
การเรยนรู

5/ (0.0)

5/ (0.0)

150,000

ตอนบน (ต่อเนื่อง)

นายอาวุธ แก่นเพชร

- จัดตั้งและดําเนินการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพภาคใต้

นายยุทธกาน ไชยมณี

- จัดนําชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

นายยุทธกาน ไชยมณี

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

- จัดอบรมการทําโมเดลให้ครูและนักเรียน

- บรรยายดาราศาสตร์ให้กับค่ายนักเรียนต่างๆ

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

- จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
1 ครั้งต่อสัปดาห์

บุคลากรอุทยานการเรียนรู้ฯ

- จัดทําเว็บไซด์หน่วยงาน

นายยุทธกาน ไชยมณี

- จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ให้บริการศึกษาหาความรู้จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยุทธกาน ไชยมณี

นายยุทธกาน ไชยมณี

- จัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ โดยจัดทําข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน

- ต้อนรับผู้เยี่ยมชมอุทยานและหอดูดาว

นายยุทธกาน ไชยมณี

- จัดนิทรรศการร่วมกับสํานักวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายใน มวล.

นายยุทธกาน ไชยมณี

ก.ย.60

- จัดกิจกรรมดาราศาสตร์

ต.ค.59

5,000

นายยุุทธกาน ไชยมณี
2 ครั้งต่อเดือน

-

1,288,200

ผู้รับผิดชอบ

- จัดนิทรรศการศููนย์ป่าต้นน้ํา

- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการ

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

1,288,200

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

2,088,200

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

2,088,200

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

2,088,200

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
2,214,100

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

433

-

- จัดหาสารเคมีและขวดดอง

- จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ

กิจกรรมหลัก จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-

1 ชุด

- จัดหาคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสําหรับการลงทะเบียนตัวอย่างภายในพิพิธภัณฑ์

- จัดหากระบะพลาสติกใส่ตัวอย่าง

1 ชุด

18 หน่วยงาน

1 ครั้ง/

1 ครั้ง

- จัดหาซอฟต์แวร์สําหรับการลงทะเบียนตัวอย่างภายในพิพิธภัณฑ์

กิจกรรมหลัก จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อ้างอิง

- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมหลัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานเกษตรแฟร์

- จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

- จัดคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ

- จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

5 ครั้ง

500 เล่ม

- ทําหนังสือคู่มือ (Guide Book) สัตว์ที่ได้จากการประมงชายฝั่งและมีความสําคัญทางเศรษฐ

กิจกรรมหลัก คาราวานวิทยาศาสตร์/ สัปดาห์วิทยาศาสตร์/ สัปดาห์วิชาการ

2 หัว

หน่วยนับ

- ซื้อหัวพิมพ์

- จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

ต.ค.59

ต.ค.58

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ม.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

งบจากโรงเรียน

นายยุทธกาน ไชยมณี

50,000 นายอาวุธ แก่นเพชร

250,000

250,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

350,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

75,000 นายอาวุธ แก่นเพชร/

32,000 นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

107,000

งบประมาณ
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ก.ย.60

ปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก ศึกษาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่ปากน้ํา

ผู้รับผิดชอบ

84,000 นายยุทธการ ไชยมณี

84,000

84,000

งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
ต.ค.59

84,000

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

84,000

18,000

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ก.ย.60

-

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

ต.ค.59

10,000

-

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ก.ย.60

28,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
ต.ค.59

28,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

900

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

13,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

13,900

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

13,900

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

41,900

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

435

436

5. งบประมาณรวม
2,214,100 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถบริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
1. หลักการและเหตุผล
จากแผนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ตอนบนในลักษณะการเพิ่มพูนความรู้และวิชาชีพขั้นสูงแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ กอปรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจํานวนมาก
รวมถึงศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบน สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ได้สะดวก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยเชื่อมโยงความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน โดยสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการศึกษาระดับสูงและเข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาทิ ทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้บริการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อรับวุฒิบัตรในหลักสูตรต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทั้งจากมหาวิทยาลัย
และองค์การภายนอก
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
- จํานวนผู้เข้าอบรม
- บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีหน่วยงานภายใน/ภายนอกเข้ามาใช้บริการ
สถานที่
- จํานวนผู้ใช้บริการ

ปี พ.ศ.2558

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

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

หลักสูตร
คน

2/ (2)
120/ (189)

2/ (N/A)
120/ (N/A)

2
100

2
120

2
120

2
120

หลักสูตร
คน

5/ (6)
100/ (66)

8/ (N/A)
200/ (N/A)

5
100

12
280

14
320

14
320

ครั้ง

90/ (101)

90/ (N/A)

30

110

120

120

คน

1,300
/ (3,924)

1,300
/ (N/A)

1,000

1,500

1,600

1,600

หน่วยนับ
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
เชิงเวลา

ปี พ.ศ.2558

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

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ
ร้อยละ

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

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

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (94.67) >80/ (87.82)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

หน่วยนับ

ตัวบ่งชี้ 1.3

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (+0.45)

บาท

600,000/

600,000

(878,014)

/ (N/A)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- รายได้จากการให้บริการ

400,000 500,000 600,000

600,000

กิจกรรม

1 ต.ค.59
1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

200

1,000 คน
1 ต.ค.59

5

20

100 คน
30 ครั้ง/

1

5 หลักสูตร/

1 ต.ค.59

1

200

5

20

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

1

300

10

20

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

- ให้บริการสถานที่กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก

- บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- บริการวิชาการ (สนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)

- สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ดําเนินงานอื่นๆ

- ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
2 หลักสูตร/ 100 คน

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก บริหารสํานักงานและสนับสนุนวิชาการ

-

หน่วยนับ

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

2

300

10

40

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
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/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

กิจกรรม

-

หน่วยนับ
(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

440

441

5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถให้บริการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. สามารถให้บริการสนับสนุนวิชาการ การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสนับสนุนการจัดประชุมโดยใช้ระบบทางไกล (V.D.O. Conference) สําเร็จลุล่วง ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
สามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ
1. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเป็นพันธกิจที่สําคัญคู่กับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การจัดอันดับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาบัยระดับโลกขั้นอยู่กับ
งบประมาณการวิจัยและผลงานวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวารสารวิชาการ การวิจัยจะประสบความสําเร็จด้วยดีข้นึ อยู่กับปัจจัย
ใหญ่ๆ 3 ประการ คือ คน ทุน สถานที่
คน : ความรู้ ประสบการณ์ การบริหารจัดการทีมงานร่วมกันรับผิดชอบ
ทุน : การเขียนโครงการวิจัย ขอการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
สถานที่ : รูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบครัน สะดวก เอื้อต่อการวิจัย และมีความปลอดภัย
สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความสําคัญและคุณค่าของงานวิจัยทางด้านสุขภาพ จึงได้จัดตั้งสถานวิจัย
วิทยาการสุขภาพ เพื่อให้คณาจารย์จากสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสามารถมาใช้สถานที่ทําวิจัยโดยเฉพาะ
การร่วมมือเป็นทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีลักษณะแบบองค์รวมเป็น Holistic approach โดยการนําทักษะความเชี่ยวชาญและ
ของแต่ละด้านมาบูรณาการ ซึ่งเมื่อผนวกกับการเรียนการสอนแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง “เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นปัญหาของชุมชนภาคใต้”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรทันสมัยรองรับการวิจัยแบบบูรณาการและได้มาตรฐานสากล (GLP และ GCP)
2. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้สามารถรับใช้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัย
4. เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมีแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกที่ดี (Comply with GCP)
5. เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้บริการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนภาคใต้
6. เป็นสถานวิจัยที่ผลิตผลงานทางวิชาการระดับสากล
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

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

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

แผน/ ผล

แผน/ ผล

แผน

แผน

แผน

แผน

โครงการ

65/ (73)

70/ (133)

70

70

70

70

โครงการ

3/ (5)

3/ (13)

3

3

3

3

ครั้ง/

2/ (2)

2/ (1)

1

1

2

2

ชิ้น

1/ (N/A)

1/ (N/A)

1

1

1

1

- โครงการที่ยื่นขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

โครงการ

1/ (10)

1/ (8)

2

2

2

2

- ให้บริการงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

โครงการ

5/ (10)

2/ (3)

2

2

5

5

ผลงานตีพิมพ์

1/ (N/A)

1/ (N/A)

1

1

1

1

มาตราฐาน

1/ (N/A)

1/ (N/A)

1

1

1

1

- รอยละของระดบความพงพอใจของผู
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผ้รับบบรการ
บริการ *

ร้อยละ
รอยละ

- ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรม

ร้อยละ

85/ (N/A)
100/ (N/A)

85/ (N/A)
100/ (100)

85
100

85
100

85
100

85
100

85/ (N/A)
85/ (N/A)

85/ (N/A)
85/ (N/A)

85
85

85
85

85
85

85
85

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80

>80

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

5

5

เชิงปริมาณ
- โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.
- โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ มวล.
- กิจกรรมที่ทําร่วมกันของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ *
- SOP การดําเนินงานด้านห้องปฏิบัติการฯ

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยฯ *
- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ
- สถานวิจัยฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

เชิงคุณภาพ

การวิจัยในมนุษย์ เพื่อใช้อ้างอิงในการตีพิมพ์
- ร้อยละ SOP สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฯ

ร้อยละ

- ร้อยละโครงการวิจัยที่ยื่นขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ *
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

ร้อยละ
ร้อยละ

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล ร้อยละ

งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1 ครั้ง/ปี
3 โครงการ
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

- ฝึกอบรม/ให้ความรู้/ดูงานเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- พิจารณาโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์

- ฝึกอบรม/ให้ความรู้/ดูงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์

- จัดโครงการเตรียมการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยด้านทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

กิจกรรมหลัก ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70 โครงการ

6 กิจกรรม

- พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนดังนี้

กิจกรรมหลัก สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย

ก.ย.60

-

- ค่ารับรอง
- จดหาวสดุ
จัดหาวัสดคงคลั
คงคลงง (เบกจากคลงพสดุ
(เบิกจากคลังพัสดกลาง
กลาง สวนพสดุ
ส่วนพัสดเท่
เทานน)
านั้น)
- จัดหาวัสดุถาวร

ผู้รับผิดชอบ

250,000

20,000

20,000 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

20,000 อ.ดร.อลิสา สุวัณณปุระ

20,000 อ.ดร.อลิสา สุวัณณปุระ

50,000 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

20,000 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

150,000

10,000
18 000
18,000

20,000

-

- ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา

592,300

930,100
930,100
289,800

ต.ค.59

ก.ย.60

- ค่าจ้างชั่วคราว

- เงินเดือน

ต.ค.59

1,380,100

งาน/โครงการ สนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป
- บริหารจัดการกลาง

1,380,100

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ

1,380,100

-

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 แผนงานวิจัย

หน่วยนับ
1,908,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

500,000

500,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

- บํารุงรักษา/ค่าสอบเทียบเครื่องมือ

500,000

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

50,000

40,000 ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะฯ

40,000 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ และคณะฯ

40,000 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ และคณะฯ

30,000 อ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และคณะฯ

40,000 ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก และคณะฯ

515,900

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

40,000 ดร.พูลสิทธ์ หิรัญสาย และคณะฯ

20,000

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

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

527,900

1 ครั้ง

2 กิจกรรม

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

-

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมหลัก ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มสํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

- เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการด้านโรคเขตร้อน

- บริหิ ารจััดการห้้องปฏิิบัติการโรคเขตร้
โ
้อ น

- เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล

- บริหารจัดการห้องปฏิบัตกิ ารชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล

- เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

- พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์

- พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดสอบสู่มาตรฐานสากล

- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดสอบ

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สัมมนาหน่วยงาน

ก.ย.60

12,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
ต.ค.59

12,000

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

900

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ก.ย.60

15,000

ก.ย.60

งบประมาณ

ต.ค.59

-

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

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

หน่วยนับ
15,900

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

446
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5. งบประมาณรวม
1,908,000 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมให้บริการงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ
3. สถานวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยพัฒนาองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุง รักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม เอื้ออํานวย
ต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" หน่วยพัฒนาองค์กร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีภารกิจ
หลักในการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาระบบการทํางาน ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งมหาวิทยาลัย กระทั่งกลายเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิผลและมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีกทั้งมีผล
สัมฤทธิ์การดําเนินงานในการก้าวไปสู่การเป็น "องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง" ภายใต้ภารกิจพื้นฐาน การชื่นชมคุณค่าบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน การเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ และการเพิ่มขีดความสามารถองค์กร โดยใช้เครื่องมือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQA) ความสุข 8 ประการ (HAPPY8) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ตามลําดับ บุคลากรมี
ความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานสูงขึ้น ผลิตภาพด้านบริหารจัดการสูงขึ้นและขีดความสามารถของหน่วยพัฒนา
องค์กรในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นของมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกิจกรรม
และะแผนการดําเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบการมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาโครงสร้างตําแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ฉะนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหาร
ระดับฝ่ายงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพ และมีความสุขในการทํางาน
2. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทํางาน
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กรเพื่อนําไปสู่รูปการการค้นหาวิธีการพัฒน
ใหม่ๆ ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตะหนักในค่านิยม วัฒนธรรม และความสามารถขององค์กรเพื่อการทุ่มเทในการทํางาน สร้างสํานึกในหน้าที่ ภักดี
ต่อองค์กร
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
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

เชิงปริมาณ
- การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดย มวล.

โครงการ

30/ (3)

30/ (57)

-

-

-

-

- มีนวัตกรรมการทํางานเกิดขึ้น

โครงการ

12/ (15)

18/ (23)

-

-

-

-

- จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง *

ชิ้นงาน/ระบบงาน

4/ (2)

4/ (0)

4

4

4

4

- จํานวนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร *

โครงการ

15/ (20)

15/ (16)

15

15

15

15

80

80

80

80

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ร้อยละ

80/ (57.74) 80/ (65.95)

โดย มวล. *
- ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า ร้อยละ

-

80/ (65.7)

80

80

80

80

90/ (100)

90/ (100)

90

90

90

90

65/ (73.83) 80/ (80.63)

80

80

80

80

85/ (N/A) 85/ (91.44)

85

85

85

85

86 - 95

86 - 95

86 - 95

86 - 95

>90

>90

>90

>90

12,000

12,000

12,000

12,000

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ร้อยละ 50 - 74.99 *
- ร้อยละของโครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ *

ร้อยละ

- ร้อยละของบุคุ ลากรประจําสายสนับสนุนุ ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ
ความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ *
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *

ร้อยละ

- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

ร้อยละ

86 - 95

86 - 95/

/ (N/A)

(86.36)

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

>90/ (100) >90/ (100)

เชิงต้นทุน
- งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

บาท : คน

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

15,000

15,000

/ (12,000)

/ (12,000)

ร้อยละ >80/ (82.89) >80/ (69.93)

การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

5/ (N/A)

งบประมาณ
หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

5/ (-10.28)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

6 หลักสูตร

- งานพัฒนาความสามารถองค์กร

2 ครั้ง
3 หลักสูตร

- หลักสูตรหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

1 ครั้ง

2 ครั้ง

- หลักสูตรเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

- หลักสูตรการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ

3 ครั้ง

- หลักสูตรเสริมพลังตน ผลพลังองค์กร สู่นวัตกรรมการทํางาน

- หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ใน มวล.

1 ครั้ง

3 กิจกรรม

- พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน

- งานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร

- วิจัยสถาบัน

- ศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรด้วย TQM และการประเมินหน่วยงานด้วย TQA

- ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร (สาขาวิชา/ ฝ่าย/ งาน)

- พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ

และพัพฒนาร
ฒนาระบบงานขององค์
กร
- งานวเครา
งานวิเคราะห์หแล
บบงานขององคกร

- พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดย มวล.
กิจกรรม
4 กจกรรม

-

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก พัฒนาสมรรถนะองค์กร

-

- บริหารจัดการกลาง

ธ.ค.60

ธ.ค.59

ต.ค.59

ม.ค.60

มี.ค.60

มี.ค.60

ก.พ.60

มิ.ย.60

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ก.ย.60

700,000

10,000

2,198,500

2,208,500

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ก.ย.60

3,308,500

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร
ต.ค.59

8,256,600

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

8,267,100

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

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยนับ
9,267,100

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วยพัฒนาองค์กร

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

ลักขณา/อัจฉรา

ฉันทนา/ จาตุรนต์

จาตรนต์
ุ

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 3

ก.ย.60
ตามจํานวน
ผู้ที่ได้รับทุน

- จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ทุน มวล.)

3 ครั้ง

- สนับสนุนบางส่วนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย์ มวล.

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มวล.

3,000

4,948,100
3,768,100

40,000

- มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ

150,000

100,000

40,000

400,000

- มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี

เม.ย. / พ.ค.

40,000

ก.พ.

พ.ค.

ก.ค.60

งบประมาณ

- มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย

ต.ค.59

พ.ย. / ธ.ค.

ก.พ.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

30,000

9 กิจกรรม

5 ชุชมชน
มชน

ไตรมาสที่ 2

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

ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรม WU Award : ประเภทหน่วยงานและบุคคล

- โครงการชื่นชมคุณค่าบุคลากร

- งานด้านการชื่นชมคุณค่าบุคลากร

- พัฒนางานสู่นวัตกรรมการทํางาน (R21) และการบริหารภาครัฐ

- เสรมสรางความเขมแขงชุ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชมชนนั
กปฏิบัติ (CoPs)
มชนนกปฏบต

- โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ขององค์กร

- งานการจัดการความรู้องค์กร

กิจกรรมหลัก จัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

- หลักสูตรการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน

3 หลักสูตร

4 หลักสูตร

- หลักสูตรทางสารสนเทศ

- พัฒนาศักยภาพภายใน ( People Skill )

1 ครั้ง

2 กิจกรรม

2 ครั้ง

หน่วยนับ

- หลักสูตรธุรการมืออาชีพ

( Functional Competency )

- พัฒนาความรู้ ความสามารถ / สมรรถนะเฉพาะตําแหน่งในการปฏิบัติงาน

- หลักสูตรเรียนรู้ร่วมกันสู่การปฏิบัติงานที่ดี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

อัจฉรา/ ฉันทนา/ จาตุรนต์

จาตุรนต์

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

100,000
200,000 ลักขณา/ อัจฉรา

- พัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการฯ หลักสูตร "เชิงวิชาชีพ"

- งานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60

- กิจกรรมด้านน้ําใจดี (Happy Heart)

- กิจกรรมด้านครอบครัวดี (Happy Family)

ธ.ค.59

- กิจกรรมด้านจิตใจดี (Happy Soul)

- กิจกรรมด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)

พ.ย.59

- กิจกรรมด้านสุขภาพดี (Happy Body)

- โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

100,000

- พัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการฯ หลักสูตร "วิชาชีพเฉพาะตาม Career Path"

1,000,000
100,000

ก.ย.60

30,000

30,000

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ / หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ต.ค.59

ก.ย.60

500,000 จาตุรนต์

9 กิจกรรม

5 คน

ต.ค.59

150,000

งานทุนการศึกษา
ส่วนการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

- เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างเครือข่ายการทํางาน

- พัฒนาบุคลากรของหน่วยพัฒนาองค์กร

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน

- สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการฯ

- ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของพนักงานสายปฏิบัติการ

2,000,000

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

- ทุนการศึกษาสํารองกรณีอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ 2560

ต.ค.59

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

ไตรมาสที่ 1

1,765,100

2 ทุน

1 ครั้ง

หน่วยนับ

- ทุนผูกพันที่จะต้องจ่ายข้ามปีงบประมาณ

- ทุนสํารองจ่ายกรณีขอเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มวล.

- จัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท/เอกจากหน่วยงานภายนอก
- วางแผนอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการของสํานักวิชา เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 3

ต.ค.59

1,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยทุจริตและประพฤติมิชอบ

- "จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้อง โปร่งใส"

- เครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ต้านภัยทุจริต

- "วลัยลักษณ์สุขใจ เกษตรกรรุ่นใหม่ ต้านภัยคอรัปชั่น"

- ชาวท่าศาลา ร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น

- สัมมนาเรื่องการควบคุมภายในกับการป้องกันการทุจริต

- อบรม "คนไทยยุคใหม่ หัวใจสีขาว"

1,000,000

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
ก.ย.60

1,000,000

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ต.ค.59

1,000,000

1,500

แผนงานหลักั แผนงานบริกิ ารวิชิ าการแก่ส่ ังคม

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศนู ย์กีฬาและสุขภาพ

9,000

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

10,500
10,500

ส.ค.60

- กิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ก.ค.60

มิ.ย.60

- กิจกรรมด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money)

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมด้านสุขภาพการงานดี (Happy Worklife)

พ.ค.60

- กิจกรรมด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain)

6 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

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

ไตรมาสที่ 1

เม.ย.60

หน่วยนับ

- กิจกรรมด้านสังคมดี (Happy Society)

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
9,267,100 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพ และมีความสุขในการทํางาน
2. มีการพัฒนาระบบการทํางานให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทํางาน
3. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร เพื่อนําไปสู่รูปแบบการค้นหาวิธีการพัฒนาใหม่ๆ ระหว่า
กันมากขึ้น
4. พนักงานมีความตระหนักในค่านิยม วัฒนธรรม และความสามารถขององค์กรเพื่อการทุ่มเทในการทํางาน มีสํานึกในหน้าที่ และมีความ
ภักดีต่อองค์กร
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้นําพื้นที่อําเภอท่าศาลา เป็นสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อปี 2535 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของอําเภอ
ท่าศาลาให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 13,247 ไร่ ได้ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัย 9,000ไร่ ที่เหลือ 3,653ไร่ จัดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และต้องอพยพออกจากพื้นที่ 9,000ไร่ ซึ่งมีราษฎรประมาณ 800 กว่าราย
เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ 4 ผืน คือ ทุ่งคลองปุด ทุ่งบ่อนิง ทุ่งหาดทรายขาว ทุ่งบ้านไผ่ ราษฎรเหล่านี้มาจากพื้นที่ 10 หมู่บ้าน
3 ตําบลของอําเภอท่าศาลา จากความหลากหลายของราษฎร 10 หมู่บ้าน
แต่จากการดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้นับตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจให้กับชุมชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องชุมชนสาธิตยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะให้ชุมชนแห่งนี้
เป็นชุมชนสาธิตและชุมชนคู่เคียงกับมหาวิทยาลัย เพราะจากการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้ตอบสนองตรงความจําเป็นเร่งด่วนที่ชาวชุมชนเผชิญอยู่ได้
เพราะชุมชนมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่ คือ การหารายได้มาเลี้ยงปากท้องในแต่ละวัน จึงทําให้การพัฒนาของทุกภาคทุกส่วนที่ผ่านมา ขาดการร่วมมือจาก
ชุมชนและทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่จะทําให้ชุมชนมองเห็นอนาคตนั้นมีน้อยมาก
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่เป็นต้นทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่แล้วคือที่ดิน 5 ไร่ และชุมชนเองก็มีความรู้และ
ประสบการณ์เดิมด้านเกษตรอยู่แล้ว และในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการพัฒนาและการใช้พื้นที่อยู่เนืองๆ เช่น การก่อสร้างอาคาร ปัญหาสัตว์เลี้ยง ปัญหาของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินสูญหาย และปัญหา
การบุกรุกทีดี่ ินทีนี่ ับวันั จะเพิมิ่ มากขึนึ้ จากปัปัญหาดัังกล่า่ ว ยัังไม่
ไ ม่ ีแผนการแก้ป้ ัญหา และผู้รับผิดิ ทีี่ชัดเจนอย่่างจริิงจัังและต่่อเนืื่อง เพืื่อให้
ใ ป้ ัญหา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เพื่อทําหน้าที่แก้ปัญหาที่ดิน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปอย่างรวดเร็วยั่งยืน และมหาวิทยาลัย
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ตามพันธกิจอื่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อบริหารจัดการและประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและมหาวิทยาลัยด้วยหลักการทางรัฐศาสตร์
4. เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ดูแลและพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินอันชอบธรรมและถูกต้องตามกฏหมายของมหาวิทยาลัย
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- แก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์
พัฒนาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พัฒนาชุมชนสาธิตฯ ให้เป็นชุมชนที่มีความสุข
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง *
- คุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- จํานวนผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
- จํานวนผู้เข้าร่วมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิ
งเวลา
เชงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก

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

ราย

<62/ (N/A)

<62/ (N/A)

< 62

< 62

< 62

< 62

เรื่อง

>18/ (N/A)

>18/ (N/A)

>18

>18

>18

>18

เรื่อง
หน่วยงาน

>10/ (N/A)
>10/ (N/A)

>10/ (N/A)
>10/ (N/A)

>10
>10

>10
>10

>10
>10

>10
>10

300

คน

ร้อยละ
ร้อยละ

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

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

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (58.76) >80/ (63.86)

> 80

> 80

> 80

> 80

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (0.0)

5

5

5

5

หน่วยงาน

>4/ (N/A)

>4/ (N/A)

>4

>4

>4

>4

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

- โครงการบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน จ่ายค่าน้ําประปา/น้ําดื่ม/อุปกรณ์

14 กิจกรรม

6 หน่วยงาน/

นักศึกษา/ราย

- จัดโครงการบริหารจัดการและอํานวยโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ เช่น เข้าร่วมงานศพภายใน กิจกรรม/ราย

ครัวเรือน/ราย

- จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

หอ

- จัดโครงการขยายหอกระจายข่าวชุมชน (ต่อเนื่อง)
ครัวเรือน

ราย

- จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

- จัดโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (ต่อเนื่อง)

ครอบครัว

ราย

- จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ชาวชุมชนใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง

- จัดทําโครงการธนาคารขยะในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

8 กิจกรรม

-

- เงินเดือน
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ารับรอง
- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

-

- บริหารจัดการกลาง

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.59

ก.ย.59

ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ

650,000

รวมอยู่ใน นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

500,000

963,600
10,000
10,000
15,000

983,600

998,600

1,498,600

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

1,498,600

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งบประมาณ

3,502,200

(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 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
3,520,800

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ราย

- จัดกิจกรรมฟันดี มีสุขให้กับเด็กและเยาวชนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

นักเรียน/ราย

- ส่งเสริมการออกกําลังกาย (ว่ายน้ํา) ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

กิจกรรม/ราย
3 กิจกรรม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติทีดีระหว่างมหาวิทยาลัย

ต.ค.59

ก.ย.59

รวมอยู่ใน นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

ผู้รับผิดชอบ

- องค์กรชุมชนวลัยลักษณ์สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

งบประมาณ

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธ์มาศ

ราย

ราย

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

ระยะเวลาดําเนินการ

- สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จํากัด

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันพิเศษทางศาสนพิธี

- ปรับปรุงสํานักสงฆ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

- สํานักสงฆ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

- สนับสนุนระบบการจัดทําและจัดเก็บระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย

(1.สุขภาพ (ฟันสวย) 2.พัฒนาการ 3.จริยธรรม 4.สังคม)

- ส่งเสริมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรม

ราย

- ปองกนและแกไข
ป้ ั
้ไ ภาวะเสีีย่ งภายในโรงเรี
ใ โ ยี น เชน่ ปญหายาเสพติ
ปั
ดิ ปญหาทางเพศ
ปั
และอืนื่ ๆ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ราย

- พัฒนาสุขภาพอนามัย

- ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล

ครัวเรือน/ราย

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โรงเรียนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)

- ปรับปรุงห้องน้ําคนพิการ

ราย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

หน่วยนับ

ราย

กิจกรรม

- ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยในชุมชนสาธิตฯ

- สถานีอนามัยชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

458

กิจกรรม
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2,003,600

2. จัดสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน

1. จัดทําแปลงผัก

วลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบ มวล.

2,003,600

ก.ย.59

ก.ย.59

ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ

นายอุทัย แกล้วกล้า

นายอุทัย แกล้วกล้า

500,000 และนายอุทัย แกล้วกล้า

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต

ต.ค.59

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

2,003,600

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

แผนงานรอง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

- คณะทํางานลงพื้นที่

ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก คุ้มครองป้องกัน และดูและพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินอันชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

- จ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้างในการสํารวจแนวเขตที่ดิน

- จ่ายค่าตอบแทนในการลงพื้นที่ของคณะทํางาน

จ่ายค่าอํานวยการในการอพยพราษฏร์ที่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย
- จายคาอานวยการในการอพยพราษฏรทยนยอมยายออกจากพนทมหาวทยาลย

- จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เช่น ค่าพิมพ์แผนที่จานดาวเทียมจาก สปก. และอื่นๆ

- จ่ายค่ารับรอง

- จ่ายค่าเบี้ยประชุม

และมหาวิทยาลัยด้วยหลักการทางรัฐศาสตร์

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

- สนับสนุนการเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนของชุมชนและชุมชนรายรอบ

- จัดกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบ

- ส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมวันสําคัญ เช่น สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ

กับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน

ก.ย.59

12 000
12,000

งาน/โครงการ งานพฒนาบุ
งานพัฒนาบคลากร
คลากร
ต.ค.59

12,000

600

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

6,000

ก.ย.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ

6,600
6,600
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

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

-

หน่วยนับ

18,600

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

5. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามโครงการ

4. จัดสื่อเผยแพร่องค์ความรู้

3. ศึกษาดูงาน

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

460

461

5. งบประมาณรวม
3,520,800 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้พัฒนาระบบการจัดการ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาพอเพียง
2. ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการและประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและมหาวิทยาลัยด้วยหลักการทางรัฐศาสตร์
4. ได้คุ้มครอง ป้องกัน ดูแลและพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินอันชอบธรรมและถูกต้องตามกฏหมาย

462

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เป็นเป้าหมายหลักที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้ประสบผลสําเร็จดังกล่าว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะและนําผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเข้าสู่
กระบวนการเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานเหล่านั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง
2. วัตถุประสงค์
1. ประสานและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมวิจัย
ยกระดับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
2. ดําเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มจํานวนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตบนพื้นฐานการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
4. ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีความแข็งแกร่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างยั่งยืน
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- จํานวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง) *
- การถ่ายทอด/อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์
- แสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
- ประกวด Bussiness Concept ของผลงานนวัตกรรม

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

เรื่อง

7/ (6)

6/ (6)

5

5

5

5

สัญญา

2/ (0)

2/ (N/A)

2

2

2

2

คน
ผลงาน

15/ (9)
10/ (9)

15/ (N/A)
15/ (N/A)

30
15

30
20

30
20

30
20
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล.
- จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
โครงการ
อุตสาหกรรมไทย มวล. ที่ได้รับอนุมัติเริ่มต้นโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- UBI
- มี Start-up Company เกิดขึ้น
บริษัท
- มีการ Spin-off ไปดําเนินกิจการเต็มรูปแบบ
บริษัท
- TBI
- จํานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ
ราย
- โครงการวิจัยจากผู้ประกอบการ
โครงการ
- โครงการวิจัยและพัฒนาที่พัฒนาไปสู่การบ่มเพาะ
โครงการ
- มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน
โครงการ
จากโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
หน่วยออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
- ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ชิ้น
- ออกแบบและดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์
ชิ้น

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

18/ (15)

18/ (N/A)

40

40

45

45

3/ (5)
2/ (1)

3/ (N/A)
2/ (N/A)

3
2

3
2

3
2

3
2

7/ (6)
5/ (N/A)
3/ (2)
1/ (2)

5/ (N/A)
5/ (N/A)
2/ (N/A)
1/ (N/A)

5
5
3
1

7
5
3
1

7
5
3
1

7
5
3
1

25/ (14)
15/ (13)

25/ (N/A)
15/ (N/A)

25
15

25
15

25
15

25
15

5

5

5

5

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

>90

>90

>90

>90

(Talent Mobility)
- จํานวนบุคลากรด้าน วทน. ในสถาบันอุดมศึกษา

คน

ไปปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในรูปแบบโครงการ Talent Mobility

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ร้อยละ
ร้อยละ

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

ร้อยละ

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

ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
-ร้อยละของจํานวนโครงการที่แล้วเสร็จในระยะเวลา

85/ (N/A)
86 - 95

ที่กําหนด
เชิงต้นทุน
>80
>80
>80
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม
ร้อยละ >80/ (80.98) >80/ (97.64) >80
แผนการใช้จ่ายเงิน
5/ (+9.7) 5/ (+0.91)
5
5
5
5
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หมายเหตุ 1. ไม่มีโครงการใหม่เนื่องจากอยู่ในช่วงของการประเมินผลระยะแรกของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) เพื่อเตรียมการในระยะที่ 2
2. ตัวเลขแผนของปี 2556-2560 จะยังคงเท่ากัน เนื่องจากจํานวนพนักงานเท่าเดิม แต่จะมีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น เช่นในปี 2558 จะมีกิจกรรมย่อยเพิ่ม
ได้แก่ การดําเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้ (ABI) การดําเนินการร่วมกับ IS Software (ซึ่งจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก)
* นําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

30 ราย
5 เรื่อง
5 ครั้ง
5 ราย
2 ราย
3 ครั้ง

- บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรและบุคคลภายนอก

- ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

- ดําเนินการเพื่อประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

- ให้ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับผู้ติดต่อ

- ถ่ายทอด/อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

- จัดอบรม/สัมมนา/บรรยาย ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์

- ให้บริการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

- ให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
50 รายการ

4 ฉบับ

- จัดทําการประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิครายปักษ์

กิจกรรมหลัก จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1 ฉบับ

- จัดทํารายงานประจําปี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มวล.

1

1

1

5

10

ต.ค.59

1

1

1

1

1

1

1

1

7

12

1

1

1

1

8

12

1

1

2

2

2

10

15

ก.ย.60

1

1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

200,000 น.ส.พรรษกร นางนวล

200,000

(เข้ามาระหว่างปี)

วิทยาศาสตร์ภ์ าคใต้
ใ้

จากโครงการอุทยาน

ได้รับงบสนับสนุน

30,000

-

939,650

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

ก.ย.60

909,650 น.ส.พรรษกร นางนวล

ต.ค.59

ผู้รับผิดชอบ

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

สู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

1,139,650

งาน/โครงการ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

1,139,650

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

1,139,650

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย

หน่วยนับ
1,154,750

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

464

15 ผลงาน
35 คน

- ประกวด Bussiness Concept ของผลงานนวัตกรรม

- บรรยาย เสวนาหัวข้อที่น่าสนใจของนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (นักวิจัย นักธุรกิจ)

5 ครั้ง
4 โครงการ

- วินิจฉัย

- ดําเนินการ

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

4 โครงการ
2 ครั้ง
4 ครั้ง

8 ครั้ง

- First Visit

- ประเมินและติดตาม
- แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และเอกชนในพื้นที่

8 บริษัท

12 ครั้ง

- First contact

- ประชาสัมพันธ์โครงการ iTAP
- พัฒนาชีคความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ : IRTC

12 โครงการ

- ปิดโครงการ (เบิกเงินอุดหนุนให้บริษัทแล้ว)

30 ครั้ง

- โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาขั้นต้น (Prelim)
18 โครงการ

30 ครั้ง

- โครงการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First Visit)

- โครงการที่รับเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษา (Aprroval)

40 บริษัท

- ประเมินโครงการที่สนใจเบื้องต้น (First contact)

- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล. iTAP

กิจกรรมหลัก ร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison, OIL)

15 ผลงาน

หน่วยนับ

- แสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

- ให้บริการเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม

กิจกรรม

3

3

5

8

8

10

ต.ค.59

3

3

5
3

3

5

8

8

7
7

10

6

5

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

10

20

3

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

2

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ

3

3

3

7

7

10

ก.ย.60

15

9

5

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.โชติญา มีเพียร

นายไกรสร นิลอาสน์

น.ส.โอปอลล์ สิวะสุธรรม

น.ส.นัฎถพร วุฒิสิทธิ์

นายไกรสร นิลอาสน์

จาก ITEP, สวทช. น.ส.โอปอลล์ สิวะสุธรรม

ได้รับงบสนับสนุน น.ส.นัฎถพร วุฒิสิทธิ์

น.ส.แสงนภา ตันสกุล

50,000 น.ส.พรรษกร นางนวล

งบประมาณ
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3 โครงการ
300 คน
2 โครงการ

- Start-up Compamy เกิดขึ้น

- นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ

- Spin-off company ไปดําเนินการเต็มรูปแบบ

5 โครงการ

- โครงการวิจัยจากผู้ประกอบการ

15 ชิ้น
2 ครั้ง

- ออกแบบและดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์

- สัมมนา อบรมและบรรยายด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์

80 คน
60 คน
20 คน

จํานวนไม่น้อยกว่า และพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการจํานวน

ไม่น้อยกว่า

- สํารวจข้อมูลด้านบุคลากร วทน. ที่เกษียณอายุราชการแต่มีความพร้อมที่จะ

ภาคใต้ (อุปทาน) เพื่อให้เชื่อมกับส่วนกลางที่สมัครเป็นสมาชิกของโครงการ

- กิจกรรมสํารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร วทน.ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

- สํารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการบุคลากร วทน.ในสถานประกอบการ (อุปสงค

(Talent Mobility)

และสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในภาคเอกชน
60 บริษัท

25 ชิ้น

- ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย

30 ครั้ง

- ให้คําแนะนํา ปรึกษา

กิจกรรมหลัก ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

5 ราย

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

- หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)

3 รายการ

หน่วยนับ

- Pre-Incubatee

- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (UBI)

กิจกรรมหลัก บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUBI)

กิจกรรม

4

15

20

15

ต.ค.59

1

3

6

7

ต.ค.59

4

15

20

15

4

6

7

200

1

1

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

4

15

20

15

1

4

7

8

1

1

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

4

15

20

15

ก.ย.59

4

6

8

ก.ย.60

2

100

1

1

ก.ย.59

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.โชติญา มีเพียร

โต๊ะหมาด)

นวัตกรรม ((คณไชยยั
ุ
นต์

หน่วยออกแบบผลิตภัณฑ์

(เข้ามาระหว่างปี) คุณเรณู มิสิทธิ์

จาก สวทช. สกอ. คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

ได้รับงบสนับสนุน น.ส.ธีติมา ฉ้วนเจริญ

งบประมาณ

466

12,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
ก.ย.60

12 000
12,000

แผนงานรอง แผนงานพฒนาองคกรและบุ
แผนงานพัฒนาองค์กรและบคลากร
คลากร
ต.ค.59

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

600

2,500

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ก.ย.60

3,100

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ก.ย.60

2

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

3,100

1

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

1

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

15,100

-

5 คน

หน่วยนับ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรูปแบบโครงการ Talent Mobility

- นําร่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน.ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า

ปฏิบัติงานสอนทดแทนบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

467

468

5. งบประมาณรวม
1,154,750 บาท และได้งบประมาณสนันสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จาก สวทช. สมอ. และ มวล.
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีการพัฒนากิจกรรมวิจัย
2. เพิ่มจํานวนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตบนพื้นฐานการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจํานวนเพิ่มขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ดีข้นึ
3. มีการนําทรัพย์สินทางปัญญาและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับงานทางทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
4. เป็นการส่งเสริมการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มีความแข็งแกร่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
อุทยานพฤกษศาสตร์เป็นหนึ่งในอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ตลอดชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์เด่นของประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ เและยังเป็นแหล่งจัดเก็บ ปลูกลงแปลง และเรียนรู้สมุนไพร
ตามหลักสาธารณสุขมูลฐานให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน
นักศึกษา และบุคคลสนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของการอนุรักษ์พืชพรรณชนิดต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป
รวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มี การประสานพันธกิจร่วมกับสํานักวิชาต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เช่น สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
วิชาเภสัชเวช สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมีจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนมากในแต่ละเทอม
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ที่มีการบูรณาการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งบริการที่พักให้แก่นักเรียน
โครงการโอลิมปิควิชาการที่ต้องเข้ามาเรียนวิชาการใน มวล.ของทุกปี แล้วยังมีการต้อนรับค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั่วภาคใต้ที่จัดกิจกรรม
โดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริการที่พัก ห้องประชุม ลานกิจกรรม (camp ground)
ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ รายรอบมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
1. จัดหาและจัดเก็บพืชตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างอ้างอิง
2. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืช โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์
3. เพื่อพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลและค้นคว้างานทางด้านพืช
4. พัฒนาพื้นที่สํารวจ จัดหาพรรณไม้เพื่ออนุบาล
5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
6. บริการที่พักแบบใกล้ชิดธรรมชาติ และผู้ที่เข้าชมอุทยานและทํากิจกรรมนันทนาการ
7. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร ตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริการการเรียนการสอนและ
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอัธยาศัย
8. เพื่อร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
9. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการ ที่ประสานพันธกิจกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
- รวบรวมพรรณไม้เขตร้อน โดยจัดแบ่งเป็นพืชวงศ์ต่างๆ
- จํานวนพรรณไม้และพืชสมุนไพรที่รวบรวมได้ในแต่ละปี
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

1,000/ (2,668)

2,000

2,000

2,000

2,000

โครงการ
ชนิด

2/ (N/A)
-

1,000/
(4,200)
2/ (2)
-

2
70

2
70

2
70

2
70

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (90.0)
86 - 95
/ (N/A)

85/ (90.0)
86 - 95
/ (90.0)

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90

>80/ (96.0) >80/ (92.05)

> 80

> 80

> 80

> 80

85
85
85
85
86 - 95 86 - 95 86 - 95 86 - 95

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้ ร้อยละ
จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
งบประมาณ
- เงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อการพัฒนาอุทยานการศึกษา ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (-16.15)

5

5

5

5

5/ (N/A)

5/ (N/A)

5

5

5

5

10,000 นางรวมพร และนายสุรินทร์
140,000 นายสุรินทร์ นางจีรังกานต์
10,000 นางรวมพร คงจันทร์
140,000 นางรวมพร นายสุรินทร์
15,000 นายสุรินทร์ นางรวมพร
80,000 นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร
25,000 นายสุรินทร์ นางจีรังกานต์
10,000 นางรวมพร นายสุรินทร์

- ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- บริหารจัดการโรงเรือน พันธุ์ไม้ และปรับปรุงโรงเรือนขยายพันธุ์

- ป้ายชื่อพรรณไม้เขตการศึกษา (บริเวณอาคารบริการต่างๆ) และป้ายสมุนไพร

- ทําเส้นทางจักรยานรอบริมอ่างน้ํา ระยะที่ 4

- อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชไม้ประจําถิ่นภาคใต้

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม หน้าอาคารพักรับรอง ลาน camp ground

- บริหารจัดการโรงเรือนสมุนไพรและปรับปรุงภูมิทัศน์รายรอบโรงเรือน

- ขยายพันธุ์พชื เพื่อการบริการวิชาการ

650,000
,
140,000 นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร

ก.ย.60

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน สวนพฤกษชาติหมุนเวียน (จัดซื้อเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ไม้จัดสวน)

ต.ค.59

40,000

143,000

14,000

80,000 นางรวมพร นางจีรังกานต์

10 กิจกรรม

2 รายการ

-

2,192,400

ผู้รับผิดชอบ

- บํารุงและรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่

กิจกรรมหลัก งานโรงเรือนและขยายพันธุุ์พืช

- โครงการศึกษาพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์เฉลิมกาญจนา

- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการพทย์

- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

- บริหารจัดการกลาง

2,389,400

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

3,439,400

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

3,439,400

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

3,439,400

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
4,638,000

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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15,000 นางรวมพร คงจันทร์

- พัฒนาสวนพรรณไม้วงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ชมพู่ (Mrytaceae) วงศ์พุทรา (Rhamnaceae)

10,000 นางรวมพร คงจันทร์
143,000 นางรวมพร คงจันทร์

-งานรวบรวมพืชวงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) เพื่อการประดับและตกแต่งสวน

- งานห้องเก็บตัวอย่างและพิพิธภัณฑ์พืช และงานกล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษา

3,700
3,700

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

5,000 นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

งานห้องเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

15,000 นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

- รวบรวมพืชสมุนไพรรักษาอาการทั่วไป

27,700

10,000 นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

- รวบรวมพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาอาการระบบทางเดินหายใจ

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

20,000 นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

- ศึกษาดูงานด้านอุทยานพฤกษศาสตร์

ส่วนประกอบและโครงสร้างพืช

72,000 นางรวมพร คงจันทร์

- งานรวบรวมจัดสวนกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆ (Rosaceae - hybrid) และระบบน้ํา

วงศ์มะลิ(oleaceae)
วงศมะล(oleaceae)

10,000 นางรวมพร คงจันทร์

300,000

- พัฒนาสวนกล้วยตามสายพันธุ์ (ต่อเนื่อง)

ก.ย.60

20,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

- จัดนิทรรศการสมุนไพร ภายในสวนสมุนไพร
ต.ค.59

20,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

- จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์-ไวนิล-บอร์ด

กิจกรรมหลัก รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืชในสวนพฤกษศาสตร์

10,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

- นิทรรศการบูธความรู้ทางพฤกษศาสตร์ งานเกษตรแฟร์วลัยลักษณ์

ผู้รับผิดชอบ

20,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

100,000

งบประมาณ

- จัดโครงการประกวดภาพถ่ายพันธุ์ไม้ในอุทยานพฤกษศาสตร์วลัยลักษณ์-โปสการ์ด

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

20,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

- จัดนิทรรศการถาวร พันธุ์ไม้แห้ง -ดอง -เส้นใยธรรมชาติ-โมเดลส่วนประกอบพืช

9 กิจกรรม

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

10,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์

6 กิจกรรม

หน่วยนับ

- จัดนิทรรศการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของอุทยานพฤกษศาสตร์

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
12 โครงการ
พระเทพรัตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี
- โครงการรวบบรวมพืชสมุนไพรที่เป็นยาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
- โครงการสวนกล้วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- โครงการสวนนิทรรศการพันธืพืช วงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae exhibition pilot garden)
- โครงการอุทยานต้นไม้มงคลประจํารุ่นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของพื้นสกุลขมิ้น
(Curcuma) วงศ์ขิงข่าในพื้นที่ภาคใต้
- โครงการจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ. - มวล.
- โครงการนักพฤษศาสตร์ท้องถิ่น
- โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. - มวล.
ต.ค.59

ก.ย.60

ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

25,900 คณะกรรมการ อพ.สธ. - มวล.
120,000 นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์
40,000 ศูนย์บรรณสารฯ

50,000 นางรวมพร คงจันทร์
227,500 ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
105,500 อ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
262,000 ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

1,170,900
1,170,900
1,170,900
1,170,900
1,170,900
95,000 อ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
60,000 อ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
45,000 นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

24,000

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

-

24,000

1,200

2,500

งบประมาณ

งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

24,000

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

ต.ค.59

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

473

- บริหารโครงการส่วนกลาง

- โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

กิจกรรม

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60- มี.ค.60)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

100,000 ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

ภาคใต้ตอนบน

40,000 เครือข่าย อพ.สธ.C11

งบประมาณ

474

475

5. งบประมาณรวม
4,638,000 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ให้มีพื้นที่การศึกษามากขึ้น
2. เป็นแหล่งจัดเก็บพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ มากขึ้น
3. สร้างพื้นที่สําหรับการพักผ่อนให้แก่บุคคลในชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. เป็นแหล่งพักแรมและทําค่ายกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โครงการ
(ด้านบริการที่มีรายรับ)

476

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
1. หลักการและเหตุผล
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาและพนักงาน ตลอดจน
ประชาชนโดยทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ บนพื้นที่ 150 ไร่ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ อาคารกีฬาในร่ม อาคารวิทยาศาสตร
การกีฬา สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส สระว่ายน้ํามาตรฐานพร้อมสระฝึกซ้อม สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามเปตอง สนามไดร์กอล์ฟ เป็นต้น
โดยเน้นนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลานามัยที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความมีวินัย
การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและเกิดแรงจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข พร้อมทั้งเป็น "ศูนย์กีฬาแห่ง
ภาคใต้ตอนบน" ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ นักกีฬานําพาสู่วิถีชีวิต
ที่สมบูรณ์ และนานาชาติในอนาคต ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และ
บุคลากรทางด้านกีฬาไว้บริการ นักศึกษา พนักงานและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดภายใต้การดําเนินงานของ
"สถานกีฬาและสุขภาพ" ตามปรัชญา ปณิธาน นักศึกษา พนักงาน ประชาชน ให้มีสุขภาพดี ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีวินัยและน้ําใจ
2. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ
จตใจ
อารมณ์ สงคม
สังคม สติ
สตปญญา
ปัญญา มวนยและมนาใจนกกฬาโดยใชกฬาและการออกกาลงกายเปนสอ
มีวินัยและมีน้ําใจนักกีฬาโดยใช้กีฬาและการออกกําลังกายเป็นสื่อ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิชาการ และการบริการเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การทํากิจกรรมทางกีฬาและการออก
กําลังกายของนักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเยาวชนและประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานสถานกีฬาและสุขภาพให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นผู้มีศักยภาพ สามารถทํางานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นเยี่ยมในการบริการ
4. เป็นศูนย์กีฬาแห่งภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการอํานวยความสะดวกด้านการกีฬาและออกกําลังกายให้มีมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย และง่ายต่อการใช้บริการของนักศึกษา พนักงาน เยาวชนและประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์และประชาชน ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เป็นเครือข่าย
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย พื้นที่หน่วยงานและชุมชนของตนเอง
6. ศึกษาวิจัยร่วมกับสํานักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้ใช้บริการ (ที่พัก/ ห้องประชุม/ อาคาร/
และสนามต่างๆ)
- จํานวนผู้ใช้บริการ (ที่พัก/ สถานที่)
- หน่วยงานภายใน
- หน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและ
นันทนาการ
- จํานวนการประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SRE)
- จํานวนผู้เข้ารับการประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SR
- จํานวนการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการและวิจัยกีฬา
- จํานวนการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารกีฬา
- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
- จําํ นวนกิิจกรรมส่ง่ เสริิมการตลาด
- จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมเมืองจราจรจําลอง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ผู้ใช้บริการที่พัก/ห้องประชุม/ อาคารและสนาม
- รายวิชากีฬากีฬาและนันทนการ (SRE)
- กิจกรรมการประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SRE)
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

103,000
/ (250,513)
100/ (N/A)
80/ (N/A)
20/ (N/A)
1,900
/ (1,435)
(5)

103,000
/ (312,415)

270,500

104,500

106,000

107,500

4,000

4,000

4,000

4,000

5
2,500
18
5
15
130,000
8
3,500

5
2,500
20
5
15
13,500
10
3,500

5
2,500
20
5
15
13,500
10
3,500

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (N/A)
88/ (88.2)
88/ (86.6)
88/ (86.3)

85/ (N/A)
88/ (N/A)
88/ (N/A)
88/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

88
88
88
88
86 - 95

88
88
88
88
86 - 95

90
90
90
90
86 - 95

90
90
90
90
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (N/A)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

>80/ (96.27) >80/ (94.83)

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

ราย
ครั้ง

คน
ครั้ง
ราย
โครงการ
ชิ้นงาน
โครงการ
ราย
โ
โครงการ
คน

ตัวบ่งชี้ 1.3

- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน ร้อยละ
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน

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

1,900
/ (N/A)
10/ (N/A)
2,500/ (2,830) 2,500/ (N/A)
6/ (1)
5/ (N/A)
7/ (6)
7/ (N/A)
30/ (17)
30/ (N/A)

5
2,500
15
5
15
13,000/ (604) 13,000/ (N/A) 130,000
8/ (1)
8
8/ (N/A)
20000/ (N/A) 3,300

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (-3.12)

บาท

4,888,800/

4,900,000/ 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

(2,211,704)

(3,927,965)

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ

ร้อยละ

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

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

(-44.17)

(+77.59)

-

-

-

-

กิจกรรม

1 กิจกรรม
1 เครื่อง

- จัดหาครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

4 ครั้ง

2 ครั้ง/1,200 ราย

- จัดอบรมทักษะกีฬา

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาบุคลากร สกอ.

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศึกษา

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานมหาวิทยาลัย

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตัวแทนมหาวิทยาลัย

- จัดประเมินผลสุขภาพและการเรียนการสอน

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานวิชาการด้านกีฬา

ต.ค.59

ต.ค.59

3 สนาม

- จ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกการให้บริการสนามและอุปกรณ์

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 4

ก.ย.60

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

กิจกรรมหลัก ให้บริการสนามและอุปกรณ์
- จัดหาวัสดุเคมีเพื่อสนับสนุนการบริการสระว่ายน้ําและห้องเซาว์น่า
- จัดหาวัสดุให้บริการ
- จัดพิมพ์คูปองจําหน่ายการให้บริการรายครั้ง

6 สนาม

-

หน่วยนับ

- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานดูแลการให้บริการนอกเวลา

- บริหารจัดการกลาง
- จัดหาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง ส่วนพัสดุเท่านั้น)

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ

แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

แผนงานหลัก แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสนามและอุปกรณ์

สมพร สงวนทอง

สมพร สงวนทอง

ณัชธัญนพ สุขใส

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

- แข่งขันฟุตซอลวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจําปี 2559

- แข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์ ประจําปี 2559

- กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (จัดแข่งขันภายใน/ภายนอก)

- ส่งเสริมกีฬาประชาชนทั่วไป

- แข่งขันบาลเกตบอลวลัยลักษณ์แชมเปี้ยนชิพ

- แข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเรียน sre-100 (3 ภาคเรียน)

- แข่งขันฟุตบอลระหว่างนักศึกษากับบุคลากร

- แข่งขันเปตองประเพณี (บุคลากร/นักศึกษา)

- เปตองอินแคมปัส

- แข่งขันฟุตบอล 7 คน วลัยลักษณ์แชมเปี้ยนชิพ

- แข่งขันฟุตซอลวลัยลักษณ์แชมเปี้ยนชิพ

- แข่งขันเทนนิส(บุคลากร/นักศึกษา)

ิ ั ป
- แขงขนแบดมนตนประเพณ
ี (บุ
( คลากร/นกศกษา)
/ ั ึ )
่ ั

- กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (จัดแข่งขันภายใน)

- แอโรบิกเพื่อสุขภาพ

- เทนนิสเพื่อสุขภาพ (ทุกวันพุธ)

- ฝึกทักษะเทนนิสสําหรับบุคลากร นักศึกษา และทั่วไป

- ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับบุคลากร/นักศึกษา

- ฝึกซ้อมนักกีฬาแบดมินตันเพื่อเข้าร่วมกีฬาบุคลากร

- ฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

- กีฬาขั้นพื้นฐาน

- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสําหรับบุคลากร/นักศึกษา

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

8 กิจกรรม

12 กิจกรรม

9 กิจกรรม

6 กิจกรรม

15 กิจกรรม

27 กิจกรรม

หน่วยนับ
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

หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

- ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

- จัดหาวัสดุถาวรให้บริการที่พัก

กิจกรรมหลัก ให้บริการด้านสถานที่และที่พักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม/อื่นๆ

- ส่งเสริมรายได้ค่าบริการเหมาจ่าย (หน่วยงาน)

- ส่งเสริมรายได้ค่าบริการเหมาจ่าย (รายบุคคล)

- จัดทําของที่ระลึกเพื่อจําหน่าย

- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์

- จัดทําบัตรสมนาคุณผู้ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านต่างๆ

- จัดกิจกรรมสมนาคุณสําหรับผู้ใช้บริการประจํา

- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ

- จดกจกรรมหกรรมกฬาเพอสุ
ั ิ
ี ื่ ขภาพ

- แข่งขันเทนนิสเชื่องมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

- แข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสัมพันธ์

- แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

- กีฬาเพื่อมวลชน

- แข่งขันว่ายน้ําวลัยลักษณ์สปริ้น ประจําปี 2559

- แข่งขันเปตองวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจําปี 2559

- แข่งขันบาสเกตบอลวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจําปี 2559

- แข่งขันฟุตบอล 9 คน วลัยลักษณ์โอเพ่น ประจําปี 2559

- แข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจําปี 2559

- แข่งขันฟุตบอล 7 คน วลัยลักษณ์โอเพ่น ประจําปี 2559

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

150 ครั้ง

7 กิจกรรม

4 กิจกรรม

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ต.ค.59

16 ธ.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

ธนากร ชลเดช

หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

- จัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

- รับรองวิทยกรเมืองจราจรจําลอง (อาหารและน้ําดื่ม)

- ผลิตเอกสาร

- บํารุงรักษาและซ่อมแซมจักยาน และอื่นๆ

- จ่ายค่าล่วงเวลา

- ทุนทํางานพิเศษ (นักศึกษา)

- ผลตสอประชาสมพนธ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก ให้บริการเมืองจําลอง

- ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการที่พัก

- จ่ายค่าขนย้ายอุปกรณ์ประจําสนาม

- จ่ายค่าจัดเตรียมสนาม (กรณีมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม)

- จ่ายค่าจ้างซักอุปกรณ์เครื่องนอนและผ้าปูโต๊ะ

- จ่ายค่าตอบแทนแม่บ้าน (เฉพาะวันหยุด)

- จ่ายค่าถุงดํา และน้ํายาในห้องน้ํา (นอกเหนือภารกิจมหาวิทยาลัย)

- จ่ายค่าขนย้ายขยะ (เฉพาะสนามกีฬากลาง กรณีนี้นอกเหนือจากภารกิจมหาวิทยาลัย)

- จ่ายค่าขนย้ายขยะ (นอกเหนือจากภารกิจมหาวิทยาลัย)

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

27 รายการ/ ภาคเรียน

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ก.ย.60

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

หัวหน้างาน

สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ต.ค.59

14 คน

ต.ค.59

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

ต.ค.59

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าจ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

-

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

- ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 4

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

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

ต.ค.59

-

นศ. 4,000 คน

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

- ภาคเรียนที่ 1/2560

- ภาคเรียนที่ 3/2559

- ภาคเรียนที่ 2/2559

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

งานบริการสนามและอุปกรณ์

ส่วนอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ
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5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน
2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปรู้เข้าใจถึงเรื่องการออกกําลังกาย และสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการให้
กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา และเพื่อสนับสนุนสํานักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งฟาร์มมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และสํานักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีศักยภาพในด้านพื้นที่ที่กว้างขวางสําหรับรองรับฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งรายได้
อีกทางหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/แปรรูปจากฟาร์มมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแหล่งในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
การเกษตรและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของนักศึกษาในสาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. สนับสนุนโครงการวิจัยและการเรียนรู้ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
3. เป็นแหล่งถ่ายทอดและบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
4. เป็นแหล่งบริการวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและสํานักวิชาต่างๆ
5. หารายได้จากการให้บริการด้านต่างๆ
6 ดารงไวซงศลปและวฒนธรรม
6.
ดํารงไว้ซึ่งศิลปและวัฒนธรรม ความสั
ความสมพนธทดระหวางองคกรและชุ
มพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชมชน
มชน
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- ผลิตลูกสุกร
- ผลิตลูกแพะ
- ผลผลิตปาล์มน้ํามัน
- ผลิตข้าว
- ผลผลิตยางพารา
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

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)

800/ (921) 800/ (340)
ตัว
10/ (23)
15/ ( - )
ตัว
280/ (865.61) 500/ (112.4)
ตัน
20/ (21.5)
20/ ( - )
ตัน
7,000/ ( - )
กิโลกรัม

แผน

แผน

แผน

แผน

720
15
850
20

1,000
15
900
30

1,000
15
1000
30

1,000
15
1000
30

ร้อยละ
ร้อยละ

85/ (86)
86 - 95
/ (86)

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

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

ร้อยละ

>90/ (95)

>90/ (N/A)

>90

>90

>90

>90

486
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ

หน่วยนับ

ร้อยละ

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)

>80/ (90.84) >80/ (85.84)

ร้อยละ

5/ (+1.65)

5/ (+0.73)

บาท

10,000,000/

9,675,000

(6,554,391) (6,601,218.50)
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

(-15.61)

(+0.17)

แผน

แผน

แผน

แผน

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

7,535,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

กิจกรรม

28 ไร่
16 ไร่
500 ไร่
150 ไร่
409 ไร่
18 ไร่
12 ไร่
12 ไร่
21 ไร่
346 ไร่

- แปลงปาล์มน้ํามัน PO 02

- แปลงปาล์มน้ํามัน PO 03

- แปลงปาล์มน้ํามัน PO 04
- จัดการสวนยางพารา
- แปลงยางพาราง PR01
- แปลงยางพาราง PR02
- แปลงยางพาราง PR03
- แปลงยางพาราง PR04
- แปลงยางพาราง PR05

649 ไร่

- แปลงปาล์มน้ํามัน PO 01

- จัดการสวนปาล์มน้ํามัน

6 กิจกรรม

15 ตัว

- ผลิตลููกแพะ

กิจกรรมหลัก วิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย (พืช)

720 ตัว

- เลี้ยงลูกสุกร

3 กิจกรรม

-

- พัฒนาระบบบัญชีฟาร์ม

กิจกรรมหลัก วิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย (ปศุสัตว์)

-

หน่วยนับ

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

งาน/โครงการ งานฟาร์มมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

นักวิชาการ (สัตวบาล)

ผู้รับผิดชอบ
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2 โครงการ
5 รายวิชา
2 โครงการ
2 โครงการ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมทางการตลาด
- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
- วันเด็ก
- งานวันเกษตรแฟร์
- งานวันรับปริญญา
- งานเทศกาลเดือนสิบ
- ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก บริการด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมหลัก บริการด้านการวิจัย

กิจกรรมหลัก บริการด้านการบริการวิชาการ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

72 ไร่/ ? ตัน

133 ไร่
83.5 ไร่
8.5 ไร่
15 ไร่
60 ไร่
7 ไร่

กิจกรรมหลัก โครงการผลิตข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง
- ผลิตข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- จัดการสวนสนประดิพัทธ์
- จัดการแปลงพืชเศรษฐกิจ
- การจัดการแปลงจําปา
- การจัดการแปลงกระถิน
- การจัดการแปลงมะพร้าว
- จัดการแปลงเศรษฐกิจพอเพียง
- ปลูกพืชผักปลอดภัย

กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59

ต.ค.59
ม.ค.60

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

ก.ค.60

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60
ก.ย. - ต.ค.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
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ต.ค.59

งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน
-

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก

/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

- ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรม

หน่วยนับ

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

489

490

5. งบประมาณรวม
- บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสร้างผลผลิตและมีรายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
2. เตรียมแปลงยางพาราเพื่อจะให้ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3. เตรียมพื้นที่ปลูกสนเพื่อใช้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป
4. มีโรงแปนรูปน้ํานมที่ได้มาตรฐานด้านการผลิต และสามารถลดการสูญเสียระหว่างการผลิตน้ํานม
5. สามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยในอนาคต ตลอดจนมีความรู้
จนถึงระดับถ่ายทอดได้

491

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรือนวลัย
1. หลักการและเหตุผล
โครงการเรือนวลัย สังกัดสํานักวิชาการจัดการ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการด้านที่พักแก่แขกของมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้มาติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาประจําหลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ทําให้ปัจจุบันโครงการประสบปัญหาสภาพวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ ชํารุด ฉีกขาด ตามอายุการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพักของผู้ที่จะมาใช้บริการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์
จะส่งแขกของหน่วยงาน หรืออาจารย์พิเศษมาเข้าพักกับทางโครงการ ที่ปัจจุบันมีภาพลักษณ์ที่ดูเก่า เสื่อมสภาพ อีกทั้งไม่มีการบริการอาหาร
ในช่วงกลางวันและเย็น ซึ่งจะไม่สะดวกกับอาจารย์พิเศษและผู้เข้าพักที่ไม่มีรถส่วนตัว เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ห่างไกลจากร้านค้า
ดังนั้น การปรับปรุงห้องพัก ห้องอาหาร และส่วนอื่นๆ จะส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ตลอดจนภาพลักษณ์ของสถานที่
ในการรับรองแขกของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีปริมาณการใช้บริการที่พักของโครงการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้โครงการมีศักยภาพในการสร้าง
รายได้ส่งกลับสู่มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
2 สร้างความพึงพอใจแกผู
2.
พอใจแก่ผ้มาใช้บริการทีพ่ ัก
3. สนับสนุนการเรียนการสอนของรายวิชาและโครงงานต่างๆ ของหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- จํานวนรายวิชาที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
- จํานวนห้องพักที่ขายได้
ห้อง
- จํานวนแขกที่มาใช้บริการห้องพัก
คน
- อัตราการเข้าพัก
- จํานวนการขอใช้บริการห้องประชุม/จัดเลี้ยง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 1.3

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

6/ (NA)
(2,894)
5,250
/ (5,228)
40/ (21.01)
23/ (10)

6/ (NA)
5,513
(5,983)
27/ (NA)
16/ (NA)

6
3,454
5,513

6
3,627
5,788

6
3,808
6,078

6
3,999
9,381

27
16

31
18

35
20

40
22

85/ (NA)
86 - 95
/ (NA)

85/ (NA)
86 - 95
/ (NA)

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

85
86 - 95

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
- ให้บริการที่พักตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
- สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม
แผนงบประมาณ
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ

หน่วยนับ

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

แผน/ (ผล)

แผน/ (ผล)

แผน

แผน

แผน

แผน

วัน
ร้อยละ

365/ (NA)
90/ (NA)

365/ (NA)
90/ (NA)

365
90

365
90

365
90

365
90

ร้อยละ

80/ (83.17)

80/ (94.5)

80

80

80

80

ร้อยละ

5/ (+25.13)

5/ (+2.35)

5

5

5

5

บาท

2,000,000/

1,500,000/

(1,595,280) (1,664,025)
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เมื่อเทียบจากแผน

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ร้อยละ

(79.77)

(110.94)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2,320,000 2,800,000 3,380,000 4,080,000

- ผู้จัดการโครงการฯ

-

770,000

770,000

999,430

455,200
455,200

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

999,430 ผู้จัดการโครงการฯ

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

455,200

6 รายวิชา

1 ต.ค.59

1 ต.ค.59

แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กิจกรรมหลัก การใช้และสาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจที่พักเพื่อการฬึกษา
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2559

- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559

- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาปฏิบัติระดับปริญญาตรี

16 ครั้ง

-

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

- ห้องประชุม/จัดเลี้ยง

-

5,513 คน

-

- จ่ายค่าซักรีดและทําความสะอาด

- บริการห้องพัก

กิจกรรมหลัก ดําเนินการเรือนวลัย (จัดให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก)

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

- บริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

1,769,430

งาน/โครงการ งานเรือนวลัย

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

1,769,430

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานบริการที่มีรายรับ

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

1,769,430

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการที่มีรายรับ

หน่วยนับ
2,224,630

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

เรือนวลัย

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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1 ต.ค.59

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

1 ต.ค.59

ไตรมาสที่ 2
(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสมาชิกรายปีศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หน่วยนับ
1 ต.ค.59

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

98,400

1,800

355,000

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

494

495

5. งบประมาณรวม
2,224,630 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่มหาวิทยาลัยจากการให้บริการที่พักแก่ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ลดต้นทุนของมหาวิทยาลัยจากการเลือกใช้บริการที่พักภายนอกของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการห้องพักและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่อาจารย์พิเศษ ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป
4. ตอบสนองและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสถานที่เรียนภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะกลุ่มวิชา
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจภัตตาคารและห้องครัว และธุรกิจจัดนําเที่ยว
5. สร้างประสบการณ์ทํางานจริง รวมถึงรายได้พิเศษแก่นักศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6. เพิ่มระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกด้านที่พักของมหาวิทยาลัย
7. ปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านการบริการที่พักของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อาศรมยาวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิชาชีพซึ่งสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ ต้องเตรียม
ความพร้อมในการฝึกทักษะของนักศึกษาและจัดหาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ จึงจําเป็นต้องจัดตั้งสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์) ซึ่งเปิดดําเนินการเมื่อ 30 มีนาคม 2554 เพื่อเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษา ในการฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และพัฒนาเป็น "ร้านยาคุณภาพ" ตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม
เมื่อ 18 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นต้นแบบร้านยาที่มีการดําเนินการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการตามเกณฑ์ 5 ด้าน
ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 การบริการเภสัชกรรมที่ดี
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
มาตรฐานที่ 5 การให้บริการและการส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้ความรู้ คําปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงเป็นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษา คณาจารย์และบุุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันจะนํามาซึ่งโจทย์วิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบร้านยาในการพัฒนา
สู่ "ร้านยาคุณภาพ" ให้แก่ร้านยาอื่นๆ ได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2. ให้บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
3. ให้บริการคําปรึกษาปัญหาด้านการใช้ยา และสุขภาพ โดยไม่เลือกเชื่อชาติ ศาสนา เพศ และฐานะ
4. เพื่อเป็นแหล่งค้นหาโจทย์วิจัยและเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารด้านยา
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการ
- จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ โครงการ
การเรียนการสอน
- จํานวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
คน
- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของ
วิชา
อาศรมยาวลัยลักษณ์
- จํานวนโครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภา โครงการ
ของคนในชุมชน
- จํานวนชุมชน/หน่วยงานที่ได้รับความรู้จากสถานปฏิบัติการ ชุมชน/
เภสัชกรรมชุมชนฯ ได้นําความรู้ไปใช้/ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หน่วยงาน
- จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ หรือปัญหาพิเศษทาง
ชิ้นงาน
เภสัชกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยความร่วมมือของ
อาศรมยาวลัยลักษณ์
- จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพ
ครั้ง
- อัตราเพิ่มขึ้นของลูกค้า
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะเภสัชกรรมชุมช ร้อยละ
ในระดับไม่ต่ํากว่าดี (คะแนน 4 ใน 5)
- คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษษเกี่ยวกับทักษะ
คะแนน
เภสัชกรรมชุมชนโดยความร่วมมือของอาศรมยาวลัยลักษณ์
(ภาพรวม) คะแนนเต็ม 5
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสถานปฏิบัติ ร้อยละ
การเภสัชกรรมชุมชนฯ ต่อสถานที่ การให้บริการ เภสัชกร
และการให้คําปรึกษาในระดับดี
- คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
หรือผลงานสร้างสรรค์ในชุมชน (ประเมินแบบ 360 องศา)
คะแนนเต็ม 5
- ระดับความพึงพอใจต่อทักษะเภสัชกรรมชุมชนโดยการ
ประเมินจากอาจารย์/สถาบันผู้รับผิดชอบ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

6/ (N/A)
-

6/ (4)
2/ (2)

4
2

4
2

4
2

4
2

70
-

30/ (N/A)
2/ (2)

10
2

10
2

10
2

10
2

-

2/ (2)

2

2

2

2

3/ (3)

3

3

3

3

6
-

2/ (1)

2

2

2

2

-

0
5/ (-58.95)

0
6

0
7

0
8

0
9

85/ (95)

80

80

80

80

>4.0

>4.0

>4.0

85

85

85

>4.5/ (4.65) >4.0

>4.0

>4.0

>4.0

>4.5/ (4.75) >4.0

>4.0

>4.0

>4.0

>4.5/ (4.04) >4.0

85/ (N/A)

86 - 95
/ (N/A)

85/ (92.95)

86 - 95
/ (N/A)

85

86 - 95 86 - 95

86 - 95 86 - 95

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

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

>90

>90

>90

>90
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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)

เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

แผน/ (ผล)

>80/ (76.89) >80/ (65.89)

ร้อยละ

5/ (-4.09)

5/ (+0.99)

บาท

1,500,000/

1,050,000

(743,812)

(444,122)

12.00/
(-23.33)

5.00
(-57.70)

ร้อยละ

ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
แผน

แผน

แผน

แผน

> 80

> 80

> 80

> 80

5

5

5

5

1,000,000 1,157,325 1,215,509 1,215,509

5.00

5.00

5.00

5.00

ก.ย.60

- เตรียมการ

- โครงการอาศรมยาสัญจร

3 ครั้ง

50,000 สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

ต.ค.59

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

4 โครงการ

50,000
50,000
50,000 ผู้จัดการฯ, เภสัชกร, คณาจารย์, นักศึกษา

1,000,000 อ.ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่

349,240

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

- ค่าล่วงเวลา

- จ่ายค่าภาษีป้าย

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

- จ่ายค่าประกันภัยทรัพย์สินภายในร้าน
- ต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

- จ่า่ ยค่่าปประกัันภััยตััวอาคาร

- จ่ายค่าวัสดุสํานักงาน

- จ่ายค่าเช่าร้าน

- จัดหาสินค้าเพื่อจัดจําหน่าย

- ดําเนินงานร้านยา

- บริหารจัดการกลาง

1,349,240

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

1,399,240

งาน/โครงการ อาศรมยาวลัยลักษณ์

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

1,399,240

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

1,399,240

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
1,399,240

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

อาศรมยาวลัยลักษณ์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
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- ประเมินผลโครงการ

- ให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์

- เตรียมการ (ร่างโครงการ, ติดต่อสถานีวิทยุุ, เตรียมเนื้อหาสําหรับจัดสปอตวิทยุุ)

- โครงการให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบสปอตวิทยุ

- ตั้งจุดคัดกรองพร้อมให้คําปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
- ประเมินผลโครงการ
- โครงการอาศรมยาอาสาพาเลิกบุหรี่
- เตรียมการ
- จัดกิจกรรมบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี (Smoking cessation)
- ประเมินผลโครงการ

- เตรียมการ

- ให้ความรู้ด้านยาหรือทํากิจกรรม ณ ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ
- ประเมินผลโครงการ
- โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

กิจกรรม

200 ครั้ง

20 ครั้ง

100 คน

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60- มี.ค.60)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59- ธ.ค.59)

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500

501

5. งบประมาณรวม
1,399,240 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอน/การฝึกปฏิบัติงานที่อาศรมยาวลัยลักษณ์มีทักษะเภสัชกรรมชุมชน
2. ชุมชนรายรอบมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเอง
3. อาศรมยาวลัยลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คลินิกกายภาพบําบัด
1. หลักการและเหตุผล
วิชาชีพกายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉกัย และการบําบัดความบกพร่องของร่างกาย
ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ การป้องกัน การแก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด
หลักสูตรกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัด
ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือทางกายภาพบําบัดที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับได้ทั้งทางการเรียนการสอนและการให้บริการแก่ประชาชน
รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางกายภาพบําบัด อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบําบัดให้รองรับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในชั้นคลินิกที่เน้นการฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง อันได้แก่ การตรวจประเมิน การวินิจฉัยโรค การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
การให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรกายภาพบําบัดจึงมีโครงการจัดตั้งคลินิกกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ข้นึ ตั้งแต่ พ.ศ.2555 และได้เริ่มเปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้วยความรู้ด้านกายภาพบําบัด เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและรักษาแก่ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อนําความรู้และความสามารถของคณาจารย์มาใช้ในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
3 เพอเผยแพรชอเสยงและงานบรการวชาการของมหาวทยาลยวลยลกษณใหเปนทรู
3.
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รจ้ กมากขน
ักมากขึ้น
4. เพื่อส่งเสริมการทําวิจัยทางคลินิกกายภาพบําบัด
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในปัจจุบัน คือ เครื่องมือทางกายภาพบําบัดได้มากขึ้น
3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ภารกิจพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้ใช้บริการ
- จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- จํานวนโครงการวิจัยทางกายภาพบําบัด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3

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

1,600/ (1,892)

2,000

2,200

2,400

2,400

โครงการ
โครงการ

1/ (2)
1/ (0)

1,800
/ (2,034)
1 / (2)
1 / (0)

1
1

1
1

1
1

1
1

ร้อยละ
ร้อยละ

>80/ (98.4) >85 / (96.2) > 85
> 85
> 85
> 85
86 - 95
87 - 95 86 - 95 86 - 95 86 - 95 86 - 95
/ (N/A)
/ (N/A)

503
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/ (100) >90/ (100)

>90

>90

>90

>90

ร้อยละ

>80/ (58.18) >80/ (88.5)

>80

>80

>80

>80

5

5

5

5

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5/ (0.0)

5/ (+0.98)

บาท

700,000/

700,000/

(738,530)

(860,372)

ร้อยละ

10/ (+4.80) 10/ (+16.5)

700,000 700,000 700,000 700,000

10

10

10

10

1 โครงการ

90,000 อ.พัชราวดี ศรีรักษ์

- จัดหาวัสดุถาวร

- ประเมินผลการดําเนินงาน

- ดําเนินโครงการ

และสถานที่)

- เตรียมการ (ร่างโครงการ, จัดทําแบบสอบถาม, จัดทําแบบประเมิน,ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย

- สํารวจปัญหาและให้การรักษาทางกายภาพบําบัดเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์คลินิก

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน

อ.อรชุมา เมืองสอน

อ.ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล และ

10,000

- ประชาสัมพันธ์คลินิกกายภาพบําบัด

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

5,000

100,000
,

ุ ่องมือทางกายภาพบําบัด
- รักษาบํารงเครื

- จัดทําบอร์ดให้ความรู้

20,000

275,000 อ.ดร.ประภัสสร คลังสิน

- จัดหาวัสดุสํานักงาน

ก.ย.60

50,000

ต.ค.59

403,100

- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง

กิจกรรมหลัก พัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด

- บริหารจัดการกลาง

403,100 อ.ดร.ประภัสสร คลังสิน

ก.ย.60

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป

ต.ค.59

678,100

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ พัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด

(ก.ค.60-ก.ย.60)

งบประมาณ

678,100

(เม.ย.60- มิ.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

(ม.ค.60- มี.ค.60)

(ต.ค.59- ธ.ค.59)

ไตรมาสที่ 3

678,100

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
678,100

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

คลินิกกายภาพบําบัด

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

504

505

5. งบประมาณรวม
683,100 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด ตามข้อกําหนดของสภากายภาพบําบัด
2. สามารถให้บริการวิชาการทางด้านกายภาพบําบัดที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
3. สามารถค้นหาโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

506
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในด้านระบบบริการสุขภาพ การบริหารองค์กรสาธารณูปโภค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินการของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต จึงจะดําเนินการ เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระยะที่ 1 เพื่อให้บริการประชาชน นักศึกษา บุคลากรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกและมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน นักศึกษา บุคลากร
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการทํางานวิจัยทางการแพทย์ พบาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และระบบสาธารณสุขในด้านต่างๆๆ
3. เพื่อเป็นการวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริง
เมื่ออาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ
4.เพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
5. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต
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

เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้ใช้บริการ
- คลินิกทั่วไป
- คลินิกพิเศษ (ผิวหนังและความงาม)

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
- ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน

คน/วัน
คน/วัน

50
15

ร้อยละ
ร้อยละ

65
85 - 95

ร้อยละ

>90

ตัวบ่งชี้ 1.3

เชิงเวลา
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ร้อยละ
ร้อยละ

(30.01)

>80
5

แผน

แผน

แผน

ไตรมาสที่ 3

2,000,000 คณะอนุกรรมการฝ่ายระบบครุภัณฑ์ฯ

34,382,100 คณะอนุกรรมการฝ่ายระบบครุภัณฑ์ฯ

- จัดหาครุภัณฑ์

- ปรับปรุงอาคาร

5 339 700 คณะอนุ
5,339,700
คณะอนกรรมการฝ่
กรรมการฝายระบบยาและเวชภณฑ
ายระบบยาและเวชภัณฑ์

- คาวสดุ
ค่าวัสดเวชภั
เวชภณฑและอนๆ
ณฑ์และอื่นๆ
36 รายการ

1 ครั้ง

- ปฐมนิเทศบุคลากร

- เปิดให้บริการการตรวจรักษา (ตรวจโรคทั่วไป คลินิกเฉพาะทาง คลินิกพิเศษ)

47 อัตรา

1,500,000 คณะกรรมการโรงพยาบาลฯ

- ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

- รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานกลุ่มแรก

15,900,000

ผู้รับผิดชอบ

- บริหารจัดการกลาง

59,121,800

กิจกรรมหลัก การให้บริการศูนย์บริการสุขภาพ

ก.ย.60

59,121,800

งาน/โครงการ ศูนย์การแพทย์
ต.ค.59

59,121,800

งบประมาณ

แผนงานรอง แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ

(ก.ค.60-ก.ย.60)

ไตรมาสที่ 4

59,121,800

-

ไตรมาสที่ 2

(ต.ค.59- ธ.ค.59) (ม.ค.60- มีม.ค.60)
.ค.60) (เม.ย.60- มิม.ย.60)
.ย.60)

ไตรมาสที่ 1

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ
59,121,800

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

507

508
5. งบประมาณรวม
59,121,800 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน นักศึกษา บุคลากร
3. สามารถวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริง
เมื่ออาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ

509

ผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้กํากับดูแลส่วนแผนงาน

จัดทําโดย

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและประเมินผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและประเมินผล

จํานวนพิมพ์

160 เล่ม

ปีที่พิมพ์

พ.ศ.2559

