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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

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

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80 84.37 105

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 90 77.12 86

• รอยละการบันทึกงานประจาํวันของ
พนักงาน

รอยละ รายงานรอบ
สิ้น
ปงบประมาณ

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

รอยละ 5 4.53 91
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิ
การประจําป

รอยละ >80 *57.49 72

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ รายงานรอบ
สิ้น

ปงบประมาณ

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

* หมายเหตุ : รอยละการใชจายงบประมาณ คิดสัดสวนจากการใชงบประมาณทัง้ป 2561* หมายเหตุ : รอยละการใชจายงบประมาณ คิดสัดสวนจากการใชงบประมาณทัง้ป 2561

3

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง

ตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง

ตอการพัฒนาประเทศ

5

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชน

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชน
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ตัวชี้วัดพื้นฐานตัวชี้วัดพื้นฐาน

7

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
จํานวนการวิเคราะห
ทดสอบ

950 568 60  วิเคราะหทดสอบ 568 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 2  
ความแมนยําในการวินิจฉัย 100 100 100  การวิเคราะหทดสอบมีความแมนยาํในการวินจิฉัย 

รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 3
รายไดจากการบริการ
วิเคราะหทดสอบ  

2,500,00
0

1,721,78
9

69  รายไดจากการบริการวิเคราะหทดสอบ วงเงิน 
1,721,789 บาท
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แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ งานอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ
                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ งานอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ
                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

9

ตัวชี้วัดยุทธศาสตรตัวชี้วัดยุทธศาสตร
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โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

1. โครงการอบรมการปลูก
เลี้ยงกลวยไมในเชิงอนุรักษ

50 50 100      ดําเนินการโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ กระถาง วัสดุปลูก
และจัดโครงการอบรมในชวงงานวลัยลักษณเดย ระหวางวันที่ 
23 - 31 มีนาคม 2561 โดยปรับกิจกรรมเปนการอบรม ทุก
วัน เวลา 13.30 - 15.30 น. เปนการใชประโยชนจริงจาก
ผูสนใจ/นักศึกษา/บุคลากร

11

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

2. โครงการเยาวชนรุนใหมกับ 
ขนมไทยพื้นบานนครศรีธรรมราช

40 75 188    ดําเนินการโครงการโดยหาขอมูลขนมไทยพื้นบาน
นครศรีธรรมราชจากวิทยากรชาวบาน และทดลองทําขนม
พื้นบานนครศรีธรรมราช 5 ชนิด ไดแก ขนมดวง ขนมปะดา 
ขนมหัวครกราดน้ําผึ้ง ขนมขี้มอด และขาวเหนียว ใบกระพอ 
จากนั้นไดประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา จํานวน 6 โรงเรียน และดําเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําขนมไทยพื้นบานนครศรีธรรมราช 4 ชนิด 
ไดแก ขนมดวง ขนมหัวครกราดน้ําผึ้ง ขนมปะดา และขนม
ขี้มอด โดยจัดอบรมแลวจํานวน 4 รุน มีนักเรียนเขาอบรม 
จํานวน 106 คน สงผลใหมีเยาวชนและผูสนใจตองการใหมีการ
จัดอบรมอีก
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โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

3. โครงการสํารวจและประเมิน
มูลคาของยานลิเภาในการนํามาใช
ประโยชนและกลุมจักสาน

60 50 83    ดําเนินการโครงการโดยรวบรวมพันธุพืชจากพ้ืนที่อําเภอทา
ศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพระพรหม และ
อําเภอพรหมคีรี สํารวจภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจาก
ยานลิเภาและปลูกยานลิเภาในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จัดใหมีการสาธิตการทําหัตกรรม
ยานลิเภาโดยใหนักเรียนฝกทํากําไลยานลิเภา และแสดง
ผลิตภัณฑยานลิเภา ในงานวลัยลักษณเดย รวมทั้งจัดปลูกใน
กระถางเพื่อใชเปนไมประดับเพื่อการนํามาใชในการตกแตงสวน 
ตกแตงบาน

13

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
                  ของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง   แผนงานบริหารจัดการกลาง

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
                  ของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง   แผนงานบริหารจัดการกลาง

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง

15

ตัวชี้วัดพื้นฐานตัวชี้วัดพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

85 89.63 105  ผูใชบริการในการการเรียนการสอน การบริการวิเคราะห
ทดสอบ และการบริการวิชาการ มีความพึงพอใจรอยละ 89.63

17

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
                 ของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
                 ดานพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรฯ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร
                 การพัฒนาองคกรฯ

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
                 ของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย
                 ดานพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรฯ

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร
                 การพัฒนาองคกรฯ
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตรตัวชี้วัดยุทธศาสตร

19

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
WU2-2-3 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (นักศึกษา 
บุคลากรและประชาชน)

≥80 89.63 112  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน) จากการใหบริการการเรียนการสอน การบริการ
วิเคราะหทดสอบ และการบริการวิชาการ มีความพึงพอใจรอย
ละ 89.63

20
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ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวทิยาการสมัยใหม

เพื่อมุงสูความเปนสากล

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวทิยาการสมัยใหม

เพื่อมุงสูความเปนสากล

21

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง   แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ
                  วิทยาการสมัยใหม

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง   แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ
                  วิทยาการสมัยใหม
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ตัวชี้วัดพื้นฐานตัวชี้วัดพื้นฐาน

23

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
บริการเพ่ือการเรียนการสอน
และการวิจัย (ทาง
หองปฏิบัติการ) แก
   - นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

   - อาจารย

100

65

35

156

127

29

156

195

83

 ใหบริการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย (ทาง
หองปฏิบัติการ) จํานวน 156 วิทยานิพนธ/งานวิจัย
 - ใหบริการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย แกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 127 วิทยานิพนธ
 - ใหบริการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย แกอาจารย 
จํานวน 29 งานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2  
จํานวนวัสดุและครุภัณฑที่เกิด
จากการพัฒนา

>15 4 27  วัสดุและครุภัณฑที่เกิดจากการพัฒนา 4 รายการ

24
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แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการ
      ที่ตอบสนองยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
      และวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการปฏิรูป
                  การเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสู
                  ความเปนสากล

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบายดานพัฒนาวิชาการ
      ที่ตอบสนองยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
      และวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการปฏิรูป
                  การเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสู
                  ความเปนสากล

25

ตัวชี้วัดยุทธศาสตรตัวชี้วัดยุทธศาสตร

26
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
WU3-4-19 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.01 4.40 110  คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนจากนักศึกษา
และอาจารย มีความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 88.07

27

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

28
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แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

29

ตัวชี้วัดพื้นฐานตัวชี้วัดพื้นฐาน

30
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ≥3.51 4.40 125  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย เฉลี่ยรอยละ 88.07

31

ผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน

32
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งานบริการวชิาการแก่ชุมชน

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล

กิจกรรมหลัก : บริการวิเคราะหทดสอบ
 - บริการวิเคราะหทดสอบ แบงเปน
     - วิเคราะหทดสอบตัวอยาง 950 ครั้ง/ป 568 ครั้ง วิเคราะหทดสอบ 568 ครั้ง
     - วิเคราะหทดสอบดานเคมี 218 ครั้ง วิเคราะหทดสอบดานเคมี 218 ครั้ง
     - วิเคราะหทดสอบดานกายภาพและ
วิศวกรรม

323 ครั้ง วิเคราะหทดสอบดานกายภาพและวิศวกรรม 323 ครั้ง

     - วิเคราะหทดสอบไม 27 ครั้ง วิเคราะหทดสอบไม 27 ครั้ง
   - รายไดจากการใหบริการวิเคราะหทดสอบ 2,500,000 บาท 1,721,789 บาท ไดรับรายไดจากการใหบริการวิเคราะหทดสอบ วงเงิน 1,721,789 บาท
   - ความพึงพอใจของผูใชบริการวิเคราะหทดสอบ รอยละ 85 รอยละ 90.42 ผูรับบริการวิเคราะหทดสอบมีความพึงพอใจรอยละ 90.42
   - ความแมนยําในการวินิจฉยั         รอยละ 100 รอยละ 100 การใหบริการวิเคราะหทดสอบมีความแมนยําในการวินิจฉัย รอยละ 100
   - รายงานบริการวิเคราะหทดสอบเสร็จทันตาม
กําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 100 รายงานบริการวิเคราะหทดสอบเสร็จทันตามกําหนด รอยละ 100

33

งานบริการวชิาการแก่ชุมชน
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

แผน ผล
กิจกรรมหลัก : การบริการวิชาการ
โครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
พื้นฐานและการใหบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคมฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ
     - จํานวนโครงการของการใหบริการ 15 โครงการ 32 โครงการ   ใหบริการวิชาการ จํานวน 32 โครงการ
     - จํานวนครั้งของการใหบริการ  70 ครั้ง 75 ครั้ง   ใหบริการวิชาการ จํานวน 75 ครั้ง
     - จํานวนคนของผูรับบริการ 7,000 คน 2,802 คน   ใหบริการวิชาการ จํานวน 2,802 คน
     - ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 รอยละ 90.41   ผูใชบริการวิชาการมีความพึงพอใจ รอยละ 90.41

     - ความพรอมของการเตรียมการใหบริการ รอยละ 100 รอยละ 100
  การเตรียมความพรอมของการเตรียมการใหบริการ รอยละ 
100

     - รายไดจากการบริการวิชาการ
1,000,000 

บาท
1,286,673 บาท

  ไดรับรายไดจากการบริการวิชาการ วงเงิน 1,286,673  
บาท

34
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งานบริการวชิาการแก่ชุมชน
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

แผน ผล
 เผยแพรและนําเสนอผลงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

     จัดกิจกรรมสาธิตการทดลองทางดาน
วิทยาศาสตร

1 ครั้ง 1 ครั้ง

ดําเนินการจัดกิจกรรมหองเรียนวิทยาศาสตรสัญจร ครั้งท่ี 15 ระหวาง
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนรัษฎาประดิษฐอนุสรณ จ.ตรัง  
ผูเชารวมเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 – 6  มีคะแนนความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 92.44  จากจํานวนผูเขารวมทั้งหมด 110 
คน ท้ังนี้ไดเพิ่มกิจกรรม การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณชวง
พักกลางวันใหแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

35

พนักงานศูนย์เครื�องมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมงานวจิัยกับคณาจารย์ จํานวน 11 คน จํานวน 8 โครงการ

บุคลากร ผลการดําเนินงาน

  นายนิติธร  ชูศรี

  - รวมงานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน ศิริพัธนะ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โครงการวิจัยเร่ือง  “Biodiesel 
Production using supercritical fluid technology”
  - รวมงานวิจัยกับ อาจารย ดร. อาวุธ พรหมรักษา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โครงการวิจัยเร่ือง   “สกัดวิตามินเอและอีจาก
กากใยปาลมดวย super critical เทคโนโลยี”
  - รวมงานวิจัยกับ อาจารย ดร. นิรัติศรัย รักมาก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โครงการวิจัยเร่ือง   “การหาผลเลิศของการ
สกัดวิตามินเอและอีจากสวนตางๆของปาลมน้ํามัน”

  นายทวีศิลป วงศพรต
  รวมงานวิจัยกับ รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โครงการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาระบบ
ควบคุมการอัดน้ํายาและระบบควบคมุการอบสําหรับการผลิตไมยางแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

  นายสมโชค นาคปน
   รวมงานวิจัยกับ รองศาสตราจารย  ดร.นิรันดร มาแทน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โครงการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาระบบ
ควบคุมการอัดน้ํายาและระบบควบคมุการอบสําหรับการผลิตไมยางแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

  นายวัชรินทร  คงสวัสดิ์ 
  รวมงานวิจัยกับ รองศาสตราจารย  ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สํานักวิชาวิทยาศาสตร โครงการวิจัยเร่ือง “Development of Plasma 
Gasification/pyrolysisfor Disposal of Medical Wastes”

  นางราตรี นิตยเดชพัฒน   รวมงานวิจัยกับ ศาสตราจารย  ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยปาลมน้ํามนั”
36
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พนักงานศูนย์เครื�องมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมงานวจิัยกับคณาจารย์ จํานวน 11 คน จํานวน 8 โครงการ

บุคลากร ผลการดําเนินงาน

  นางชลิดา จันทรทิน   รวมงานวิจัยกับ ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยปาลมน้ํามัน”

  นางอุบล ทองกุล   รวมงานวิจัยกับ ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยปาลมน้ํามัน”

  นางพรศรี บุญเติม   รวมงานวิจัยกับ ศาสตราจารย  ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยปาลมน้ํามนั”

  นางสาวหทัยรัตน  หงส
พฤกษ 

 รวมงานวิจัยกับ อาจารย ดร.อยูเย็น  นาคฉุย สํานักวิชาแพทยศาสตร โครงการวิจัยเร่ือง “ผลของการออกกําลังกายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตอภาวะหลอดเลือดแดงสวนปลายตบีในกลุมเสี่ยงเบาหวานใน ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

  นางคอลีเยาะ  สาแมง 
  รวมงานวิจัยกับ อาจารย ดร.อยูเย็น  นาคฉุย สํานักวิชาแพทยศาสตร โครงการวิจัยเร่ือง “ผลของการออกกําลังกายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตอภาวะหลอดเลือดแดงสวนปลายตบีในกลุมเสี่ยงเบาหวานใน ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

  นางสาวโปติกา  โชติพงศ 
 รวมงานวิจัย กับ รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  พันธสวัสดิ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร โครงการวิจัยเร่ือง “ความชุกของหนอนพยาธิและโปร
โตซัวในลําไสเด็กนักเรียน ขั้นประถมศึกษาในเขตอําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปท่ี 2”

37

งานปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

  กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการ
ดาน
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  - จัดหาครุภัณฑ 
19 รายการ 

14,651,900 บาท
19 รายการ

14,628,400 บาท
99.83

  ดําเนินการออกใบขอซ้ือแลว 19 รายการ
  ไดรับงบประมาณ 14,651,900 บาท
  งบประมาณใชไป 14,628,400 บาท
  คิดเปนรอยละ 99.83

38
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กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

  กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการ
ดาน
  วิทยาศาสตรสุขภาพ

  - จัดหาครุภัณฑ
9 รายการ

8,073,800 บาท
9รายการ

8,073,800 บาท
100

  ดําเนินการออกใบขอซ้ือแลว 9 รายการ
  ไดรับงบประมาณ 8,073,800 บาท
  งบประมาณใชไป 8,073,800 บาท
  คิดเปนรอยละ 100

39

งานปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

  กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการ
ดานการผลิตแพทยเพิ่ม

  - จัดหาครุภัณฑ 
51 รายการ

20,284,400 บาท
51 รายการ

20,191,400 บาท
99.43

  ดําเนินการออกใบขอซ้ือแลว 51 
รายการ   ไดรับงบประมาณ 
20,284,400 บาท งบประมาณใชไป 
20,191,400 บาท คิดเปนรอยละ 99.43

  - งบปรับปรุงหองปฏิบัติการโครงการแพทย
1 รายการ

2,052,650 บาท
1 รายการ

1,576,650 บาท
81.18

  ดําเนินการออกใบขอซ้ือแลว 1 รายการ
  ไดรับงบประมาณ 2,052,650 บาท
  งบประมาณใชไป 1,576,650 บาท
  คิดเปนรอยละ 81.18

40

งานปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่
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การจัดการทั�วไป

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล

  กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป

  - การประชุมเพื่อการบริหารศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร
    และเทคโนโลยี

11 ครั้ง 11 ครั้ง

  - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 6 ครั้ง
  - ประชุมผูบริหารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีบหัวหนาฝาย จํานวน 
3 ครั้ง
  - ประชุมรองอธิการบดีฝายบริหารพบคณะกรรมการบริหารงานศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ครั้ง

  - ประชุมพนักงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
    และเทคโนโลยี

3 ครั้ง 3 ครั้ง
  - ประชุมพนักงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 3 ครั้ง

41

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล

  กิจกรรมหลัก  การจัดหาวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและการเรียน
การ
  สอนสวนกลาง

  - จัดใหบริการการเรียนการสอนหองปฏิบัติการ

    - ระดับปริญญาตรี
23 หลักสูตร 25 หลักสูตร   ใหบริการระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร

500 รายวิชา 312 รายวิชา   ใหบริการระดับปริญญาตรี 312  รายวิชา

    - ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 8 หลักสูตร   ใหบริการหองปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 หลักสูตร

    - ระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร   ใหบริการระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร (ผูชวยพยาบาล)

    - ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา รอยละ 85 รอยละ 88.27   ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา รอยละ 88.27

    - ผลการประเมินความพึงพอใจจากอาจารย รอยละ 85 รอยละ 87.88   ผลการประเมินความพึงพอใจจากอาจารย รอยละ 87.88
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งานปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมัยใหม่
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งานบริหารจดัการกลาง
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

แผน ผล

     - พัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ตลอดป ตลอดป

  - มีระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรักษาการและปฏิบัติหนาท่ีประจํากลุมอาคารศนูยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง 
  - มีระบบการลงลายมือชื่อการเขา - ออก กลุมอาคารศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงนอกเวลาทําการเพื่อรักษาความปลอดภัย 
และปองกันทรัพยสินสูญหาย
  - มีกลองวงจรปด พรอมระบบบันทึกแบบ Real time และสามารถดู
ยอนหลังไดที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ฝงแพทยศาสตร 
ชั้น 1 และ ชั้น 2
  - มีระบบการลงบันทึกการเบิก - คืน กุญแจ ที่โตะพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย 
  - มีระบบปองกันอัคคีภัยในบริเวณตางๆ ในกลุมอาคารศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน จัดใหมีถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงเบื้องตน 
สายดับเพลิงประจําอาคาร อุปกรณดักจับควัน
 43

งานบริหารจดัการกลาง
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

แผน ผล

     - พัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ตลอดป ตลอดป

  - มีตูดูดไอสารเคมีภายในหองปฏิบัติการของกลุมอาคารศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย เพื่อ
ปองกันผูปฏิบัติงานจากอันตรายของสารเคมีหรือสารระเหยระหวางการ
ทํางาน ไมวาจะเปนจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือทางการหายใจ
  - มีระบบการจัดการสารเคมี เพื่อบริหารจัดการในการจัดซื้อการใช สามารถ
จัดเก็บสารเคมีไดอยางปลอดภัย และถูกตอง
  - มีระบบการจัดการของเสีย แยกของเสียจากหองปฏิบัติการ ทําการโดย
แบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมที่สามารถกําจัดไดเอง โดยหนวยจัดการของ
เสียติดเชื้อไดแก ขยะติดเชื้อ เชน สัตวทดลอง สําลี ผากอซ ถุงมือ ที่ปนเปอน 
เข็มฉีดยา เปนตน และกลุมที่ไมสามารถกําจัดไดเอง จะทําการจัดแยกตาม
ประเภท รวบรวมจัดเก็บ ในหอง Waste รอสงกําจัดภายนอก
   - มีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal protective equipment) 
พื้นฐานไวบริการสําหรับหองปฏิบัติการทํางานเก่ียวของกับสารเคมี  ไดแก 
แวนตาปองกันสารเคมี ถุงมือ เปนตน
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งานบริหารจดัการกลาง
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

แผน ผล

     - พัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ตลอดป ตลอดป

  - จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน กรณีผูปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ
     ขณะปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เชน
  - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน ประกอบดวย น้ํายาลางแผล ยาใสแผลสด ยาแก
ปวด ยาบรรเทาอาการจากแผลไฟไหมหรือน้ํารอนลวก ผาพันแผล กรรไกร 
สําลี
   - ฝกบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower wash)
   - อุปกรณลางตาฉุกเฉิน (Emergency Eye wash)

45

งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

กิจกรรม
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล

กิจกรรมหลัก  ซอมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและ
ทรัพยสิน

 -  ซอมแซมบํารุงอาคาร/ครุภัณฑ/เครื่องมือ / วัสดุเพื่อการ
ซอมแซม

600 งาน/ป 461 งาน  - ซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/ วัสดุเพื่อการซอมแซม 461 งาน
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

47

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

เพื่อมุงสูความเปนสากล
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แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู
แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร
                 ดานการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
                 สมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล
งาน/โครงการ งานสงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการปฏิรูปการเรียน
       การสอน โดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม
       เพื่อมุงสูความเปนสากล

49

กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

  - โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 รายการ
36,250,000 

บาท

1 รายการ
36,250,000 

บาท
100

  
  ดําเนินการออกใบขอซือ้แลว 1 รายการ
  ไดรับงบประมาณ 36,250,000  บาท
  งบประมาณใชไป 36,250,000 บาท
  คิดเปนรอยละ 100
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• โครงการปรับปรุงหองปฏิบตักิารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• งบประมาณ 36,250,000 บาท แบงการปรับปรุง 2 phase ประกอบดวย

            1. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
phase 1 ประกอบดวย 
 1.1) ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 – 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8

1.2) ปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6
 1.3) ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7
 1.4) งานกอสรางหองออกกําลังกาย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8
 1.5) ปรับปรุงหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด
 1.6) ปรับปรุงหองปฏิบัติการฝกทักษะคลินิกทางการพยาบาล อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8
  1.7) ปรับปรุงหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร

 

• โครงการปรับปรุงหองปฏิบตักิารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• งบประมาณ 36,250,000 บาท แบงการปรับปรุง 2 phase ประกอบดวย

            1. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
phase 1 ประกอบดวย 
 1.1) ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 – 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8

1.2) ปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6
 1.3) ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7
 1.4) งานกอสรางหองออกกําลังกาย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8
 1.5) ปรับปรุงหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด
 1.6) ปรับปรุงหองปฏิบัติการฝกทักษะคลินิกทางการพยาบาล อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8
  1.7) ปรับปรุงหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
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2. งานปรับปรุงหองปฏบิัตกิารศนูยเครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
phase 2 ประกอบดวย

 2.1) ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 – 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8
2.2) ครุภัณฑหองปฏิบัติการพยาบาลศาสตร

 2.3) ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7
 2.4) ครุภัณฑหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด และหองออกกําลังกาย
 2.5) ครุภัณฑหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
 

 

2. งานปรับปรุงหองปฏบิัตกิารศนูยเครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
phase 2 ประกอบดวย

 2.1) ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 – 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8
2.2) ครุภัณฑหองปฏิบัติการพยาบาลศาสตร

 2.3) ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7
 2.4) ครุภัณฑหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด และหองออกกําลังกาย
 2.5) ครุภัณฑหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค

 แผน ผล

งานกอสรางหองปฏิบัติการของ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน

รอยละ 
10

รอยละ 
5

 1. งานร้ือถอนพื้นและผนังเดิมในสวนของ
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด 
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
แลวเสร็จรอยละ 90
 2. งานกอผนังอิฐมวลเบา หองปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตรแลวเสร็จ รอยละ 100
 3. งานเชื่อมโครงสรางหลังคาหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 7 แลวเสร็จรอยละ 60
 

 1. ไมสามารถสงมอบพื้นท่ีกอสรางใหผูรับจางได       
ในสวนของการปรับปรุงหองปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 2 
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
 2. มีการยายตําแหนงกอสรางหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1-2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 8 เนื่องจากพื้นที่กอสรางปดทับระบบ
บําบัดน้ําเสียจึงตองมีการปรับแบบ       มีงานเพ่ิม-งาน
ลด จึงไมสามารถดําเนินการได
 3. มีการปรับแบบของหองปฏิบัติการอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 และอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 
จึงยังไมสามารถดําเนินการได
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