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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน ศูนยบริหารทรัพยสิน

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน ≥5 >5 100

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบาย
เรงดวน

≥1 4 400

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ ก.พ.61)

รอยละ ≥80 48.71 60.89

• รอยละการบันทึกงานประจําวัน
ของพนักงาน

รอยละ สวนแผนฯ แจงใหรายงานตอนสิ้น
ปงบประมาณ

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 4.80 4.79 99.79
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน (บาท)  ผล (บาท) รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจําป
*หมายเหตุ สวนอาคารฯ ยังไมเรียก
เก็บคาไฟฟาซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ จึงยังไมไดตัดรายจายท่ี
เปนคาไฟฟาออก  
(ของโรงแรม หอพัก และโรงอาหาร)

รอยละ 31,319,555.00 2,862,574.22 9.14

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ

 - คาไฟฟา สวนอาคารยังไมแจงยอดคาไฟฟา (จะแจงเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ)

-  คาน้ํามัน 6,000.00 5,677.78 95

สรุปผลการดาํเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตวัช้ีวัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดาํเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตวัช้ีวัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวท่ีวัดท่ี 2, 3-3 รอยละของ

รายไดจากการบริหาร
สินทรัพยตองบเงินรายได

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ไม
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

≥ 5
(เมื่อเทียบ
กับรายไดป

ที่แลว)

ป 2561 (ครึ่งปแรก)
31,711,450.06 บาท

ป 2560 รายได 
9,420,857.46 บาท

336.61
 ผลการดําเนินงานในรอบตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 
ถึง วันที่ 22 มี.ค. 61 (รอบครึ่งปแรก) มียอด
รายได

 ตัวชี้วัดท่ี 4-5 จํานวน
โครงการ/กิจกรรมดานการ

ลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอกท่ี
สรางรายไดเพิ่มใหกับ

มหาวิทยาลัย

≥ 1 
โครงการ

4 โครงการ 400
1.โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชย
2.โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรศูนยการแพทย
3.โครงการรวมทุนโซลาฟารม
4.โครงการออกแบบผังแมบทโซนพื้นที่ธรุกิจ 
(เปนสวนหนึง่ของโครงการ WU Complex)

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 7 

โครงสรางบุคลากรศูนยบริหารทรัพยสนิโครงสรางบุคลากรศูนยบริหารทรัพยสนิ



17/07/61

4

ขอมูลรายได คาใชจาย และกําไร ตั้งแตปวันที่ 1 ต.ค. 60 – 22 มี.ค. 61

หมายเหตุ : ค่าสาธารณูปโภคของหอพักนักศกึษาฯ จะคิดเมื�อสิ �นปี (ข้อมูลปี 60 ≈ 6.5 ลบ.)
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ฝายกิจการหอพกันกัศกึษาและบคุลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการสุขาภิบาลอาหาร รุนที่ 1 

ผูเขาอบรม 87 คน สอบครั้งที่ 1 ผาน 80 คน ครั้งที่ 2 ผาน 7 คน
หลักสูตร: หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการดานอาหาร สุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัส
อาหาร และกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับผูสัมผัสอาหาร
อบรมเชิงปฏิบัติการ: วิธีการลางผัก วิธีการลางมือ การเลือกและลางภาชนะ เทคนิคการตรวจทางดานชีวภาพ และดานเคมี

โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและการควบคุมคุณภาพสุขาภิบาลอาหาร 

- เกณฑมาตรฐานการตรวจสุขาภิบาลอาหาร (แบบสํารวจรานอาหาร และแผงลอย)
- แผนการตรวจประเมิน ปละ 4 ครั้ง เริ่มครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2561
- มอบรางวัลและปายรานอาหารปลอดภัย
- คูมือมาตรฐานโรงอาหาร เดือนกรกฎาคม 2561 

ฝายกิจการหอพกันักศกึษาและบุคลากร
• งานซอมบํารุงหอพักนักศึกษา

• งานภูมิทัศนหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา 1-5,7,10-11,13,16-18 จํานวน 13 อาคาร
แจงซอมผานระบบแจงซอม และ Line ซอมบํารุงหอพัก WU  

รอบอาคารหอพักนักศึกษา 1-5,7,10-11,13,16-18 จํานวน 13 
อาคาร
รวมโรงอาหารศูนยอาหารกลางคืน พื้นที่จํานวน 127 ไร
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ฝายโรงแรมและนันทนาการ
งานจัดเลี้ยงตางๆ
เรือนวลัยรับจัดเลี้ยงในงานตางๆ อาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยสามารถจัดไดตาม
งบประมาณที่แตละหนวยงานมี  
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ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• มีหนังสือทางวิชาการครอบคลุมทุกสํานักวิชาที่เปดสอน และทุกสํานักพิมพในระดับอุดมศึกษา

• มีสินคาที่หลากหลาย พรอมสําหรับใชในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สาขาวิชาที่ตองใชอุปกรณพิเศษ เชน สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เปนตน

• ผลิตสินคาที่ระลึกตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ ท้ังตามแบบปกติและตามโอกาสตางๆ เชน 
การผลิตเสื้อครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบรอบ 26 ป เปนตน

• รับผลิตเสื้อหนวยงาน และของที่ระลึก 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2561
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• ตัวชี้วัด
มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยสินตามโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (อาทิ หอพัก ศูนยบริการธุรกิจที่
รองรับการเปดใหบริการศูนยการแพทย)
เปาหมายท่ีกําหนด  แผนท่ีวางไว : ตองมีโครงการ

 สรุปผลการดําเนินงาน
มีการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดรายได โดยมีโครงการรวมทุน ทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก 

1.โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. โครงการรวมทุนหอพักบคุลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศนูยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3. โครงการรวมทุนโซลาฟารมมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
4. โครงการออกแบบผงัแมบทโซนพื้นที่ธุรกิจศนูยการแพทยฯ ซี่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ WU 

Complex
 

• ตัวชี้วัด
มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยสินตามโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (อาทิ หอพัก ศูนยบริการธุรกิจที่
รองรับการเปดใหบริการศูนยการแพทย)
เปาหมายท่ีกําหนด  แผนท่ีวางไว : ตองมีโครงการ

 สรุปผลการดําเนินงาน
มีการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดรายได โดยมีโครงการรวมทุน ทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก 

1.โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. โครงการรวมทุนหอพักบคุลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศนูยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3. โครงการรวมทุนโซลาฟารมมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
4. โครงการออกแบบผงัแมบทโซนพื้นที่ธุรกิจศนูยการแพทยฯ ซี่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ WU 

Complex
 

ยุทธศาสตรที่ 7

การดําเนินงานในโครงการรวมทุนตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยการดําเนินงานในโครงการรวมทุนตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย
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โครงการออกแบบผงัแมบทพื้นท่ี WU Complexโครงการออกแบบผงัแมบทพื้นท่ี WU Complex

สรุปผลการดําเนินงาน (ตอ)
มีการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการใหมีรานอาหารวางและเคร่ืองดืม่เพื่อบริการภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ อาคารสถาปตยกรรมฯ จํานวน 2 ราน

2. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ระหวางอาคารเรียนรวม 5 – 7 และ 3 – 1 จํานวน 2 ราน

3. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ ดานขาง รพ.สัตวเล็ก จํานวน 1 ราน (อยูระหวางการประกาศรับ
สมัคร)

4. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ สนามกีฬาฟุตซอล จํานวน 1 ราน (อยูระหวางการประกาศรับ
สมัคร)

 (รอยละความสําเร็จ 100 )

สรุปผลการดําเนินงาน (ตอ)
มีการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการใหมีรานอาหารวางและเคร่ืองดืม่เพื่อบริการภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ อาคารสถาปตยกรรมฯ จํานวน 2 ราน

2. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ระหวางอาคารเรียนรวม 5 – 7 และ 3 – 1 จํานวน 2 ราน

3. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ ดานขาง รพ.สัตวเล็ก จํานวน 1 ราน (อยูระหวางการประกาศรับ
สมัคร)

4. รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ สนามกีฬาฟุตซอล จํานวน 1 ราน (อยูระหวางการประกาศรับ
สมัคร)

 (รอยละความสําเร็จ 100 )

ยุทธศาสตรที่ 7
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รานอาหารวางและเครื่องดื่ม

โครงการอื่น ๆ นอกเหนือแผนยุทธศาสตร
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
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• โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สรุปผลการดําเนินงาน

- ดําเนินการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลความตองการในการเปดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- อยูระหวางการรวบรวมและจัดทําขอมูลประกอบการศึกษาความเปนไปไดของโรงเรียน
สาธิตฯ

 โครงการวิหารกลางน้ํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- นายชางสถาปนิกจากกรมศิลปากรลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอมูล และอยูระหวางการออกแบบ 
เพื่อสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาพรอมท้ังการถอดแบบ BOQ

• โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สรุปผลการดําเนินงาน

- ดําเนินการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลความตองการในการเปดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- อยูระหวางการรวบรวมและจัดทําขอมูลประกอบการศึกษาความเปนไปไดของโรงเรียน
สาธิตฯ

 โครงการวิหารกลางน้ํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- นายชางสถาปนิกจากกรมศิลปากรลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอมูล และอยูระหวางการออกแบบ 
เพื่อสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาพรอมท้ังการถอดแบบ BOQ

โครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ศูนยบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(Walailak Property Management Center)

โทร. 075 673859 - 60


