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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยทุธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

สวนกิจการนักศึกษา

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

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80 รายงาน
ผลสิ้นป

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ก.ย.- มี.ค.61)

รอยละ 90 65.47  

• รอยละการบันทึกงานประจําวัน
ของพนักงาน

รอยละ รายงาน
ผลสิ้นป

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 4.82
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 100 46 

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ

 - คาไฟฟา รายงาน
ผลสิ้นป

-  คาน้ํามัน รายงาน
ผลสิ้นป

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU1-3-7 จํานวนผลงาน/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
(Data Owner : อาศรมวัฒนธรรม
ฯ)

10 6 60  1. รวมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา ครั้งท่ี 18 เมื่อวันที่ 
7-9 ก.พ. 61 ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม                                                         
2. การแสดงชมรมนาฎศิลปและสาํนักวิชา ในงานวลัยลักษณเดย
และงานเกษตรแฟร เมื่อวันที่ 25-31 มี.ค. 61 ณ ม.วลัยลักษณ        
3. จัดประกวดวงดนตรีสากล เนื่องในงานวันวลัยลักษณเดย ชิง
ถวยรางวัล ฯพณฯพลเอกเปรม ตินสูลานนท
4. การแสดงชมรมนาฎศิลป พิธีเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณระยะแรก   เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560                                                                
5. การแสดงงชมรมนาฎศิลป พิธีเปดโรงพยาบาลสัตวเล็กและ
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ครบปที่ 26 เมื่อ
วันที่  29 มี.ค. 61     
6. ฝกสอนนาฎศิลปแกนกัศึกษาตางชาติ(อินโดนีเซีย) สํานักวิชา
ศิลปศาสตร จํานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 2/2560

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU1-3-8 จํานวนผลงาน/
กิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธ
หรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ  

10  2 1. จัดโครงการ 5ส  เพื่อสรางเสริมใหนักศึกษาหอพักมี
ระเบียบวินัย มีสุขลักษณะที่ดี
2. จัดโครงการอบรมและรณรงคการประหยัดพลังงาน เพ่ือให
นักศึกษาหอพักรวมกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรของ
สวนรวม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU1-3-10 รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการเสริมสราง
ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหม
ที่สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนา
ประเทศ 

90  1. ผลการประเมินโครงการ 5ส ที่หอพัก  เมื่อวันที่ 1 - 22 
พ.ย.2560 นักศึกษาที่เขารวมการอบรม 2,199 คน มีความพึงพอใจ
ตอประโยชน ความรูที่ไดรับจากการอบรม   ระดับมาก 4.15  และ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนา 5ส ที่หอพัก  4,217 คน  มีความ
พึงพอใจ ระดับมาก 4.22 
2.ผลประเมินโครงการอบรมการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2561 มีนักศึกษาเขารวม 1,604  คน มีความรู ความเขาใจ

ดานการอนุรักษพลังงาน ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.10 และรณรงค
ประหยัดไฟฟา ต.ค. 60 - ก.พ. 61 คาไฟฟาลดลงมากกวา 10 %  
จํานวน 10 หอพัก
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU4-1-1  รอยละของนักศึกษา
ที่มีคะแนน passport ความดี
ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 รายงานผลสิ้นป  (ผลคะแนนสะสมนักศึกษา ชั้นปที่ 1)

WU4-1-2 รอยละของนักศึกษา
ที่ทําผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

5 นักศึกษากระทําผิดวินัยจราจร 688 ราย ความผิดอื่นๆ 3 ราย 
รวมทั้งสิ้น 691 ราย คิดเปนรอยละ 8.82 จากนักศึกษาทั้งหมด 
7,834 ราย

WU4-3-7 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทาง
วิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา                      

≥250 115  จัดโครงการเสริมสรางทักษะทางสังคม ในดานกีฬา  
นันทนาการ  ศิลปะและวัฒนธรรม  บําเพ็ญประโยชน  วิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคณุภาพบณัฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคณุภาพบณัฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
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สถิติการกระทําความผดิวนัิยจราจรของนักศึกษา ตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

129 130

206

119

50 54

 ตุลาคม 2560  พฤศจิกายน 

2560

 ธันวาคม 

2560

 มกราคม 

2561

 กุมภาพันธ 

2561

 มีนาคม 

2561

จํานวน 688 คน
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สถิติการกระทําความผดิวนัิยจราจรของนักศึกษา ตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

สํานักวิชา จํานวน (คน)

• การจัดการ 121

• เทคโนโลยีการเกษตร 26

• พยาบาลศาสตร 9

• แพทยศาสตร 4

• เภสัชศาสตร 5

• รัฐศาสตรและนิติศาสตร 91

• วิศวกรรมศาสตรและ
ทรัพยากร 139

• ศิลปศาสตร 97

• สถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ 36

• สหเวชศาสตร 28

• สาธารณสุขศาสตร 54

• สารสนเทศศาสตร 78
688

121

26 9 4 5

91

139

97

36 28
54

78

แยกตามสํานักวิชา

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

1.จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
นักศึกษา

>240 115 47.92 จัดโครงการสงเสริมพัฒนานักศึกษาดานกีฬา  นันทนาการ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  บําเพ็ญประโยชน  วิชาการ  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.จํานวนนักศึกษา(ระดับปริญญา
ตรี) ที่ไดรับทุน 

4,800 คน 3,304 68.83

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

3.จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

65    รายงานผลสิ้นป

4. ความพึงพอใจของผูใชบริการ : คาเฉลี่ย ≥3.51 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริการของสวน
กิจการนักศึกษา  จํานวน 3,331 คน มีคาเฉลี่ย 3.91

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU5-2,3-2 รอยละของนักศึกษาที่
มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 
Happinometer ตั้งแต 75 
คะแนนขึ้นไป 

> หรือ =
รอยละ 80

 อยูระหวางดําเนินการจัดเก็บขอมูล

WU5-4-4 รอยละของนักศึกษาที่
มีความเขาใจและมีสวนรวม
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม                                 

 > หรือ =
รอยละ 

80

. จัดโครงการอบรมการประหยัดพลังาน เมื่อวันที่ 18.ตุลาคม 
2561 มีนักศึกษาเขารวม 1,604  คน ผลการประเมิน
นักศึกษามีความรู ความเขาใจในดานการอนุรักษพลังงาน 
ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.10

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุขยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก                        
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก                        
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU6-3-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความรวมมือกับศิษยเกา 

≥5 7 1. ศิษยเกามวล.รวมใจปลูกตนไมถวายพอ    เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2560
2. สมาคมศิษยเการวมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดแสงแรง 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560        
3.  กิจกรรม “รานคาศิษยเกาสัมพันธ วันลอยกระทง” 
รายไดเปนทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย          
4. ประชุมศิษยเกาและเยี่ยมนองนักกีฬา แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต
5. ประชุมจัดทําแผนงานสมาคมศิษยเกา
6. ชมรมศิษยเกามุสลิมพบปะและมอบทุนการศึกษา
7. คัดเลือกรางวัลศิษยเกาดีเดน                                          
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
 1.การใหบริการนักศึกษาและดูแล
นักศึกษาที่เสมือนญาติในครอบครัว                                       

1.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการดูแลชวยเหลือและใหบริการนักศึกษา
ดุจญาติมิตร เพื่อเรียนรูการสื่อสาร การใหบริการ ความรู ความเขาใจ
ในอารมณ ความรูสึก ความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน  เมื่อวันที่ 18-
19 มกราคม 2561 โดยคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

2.การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจํานวน 3,331 คน 
   2.1 บริการดวยความเปนมิตร คะแนนเฉลี่ย 3.97
   2.2 ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส คะแนนเฉลี่ย 
3.88
   2.3. ใหบริการนักศึกษาดวยความเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ คะแนน
เฉลี่ย 3.88
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                   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
2.กิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษา
เปนคนดี

มี มี จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมินกัศึกษาเปนคนดี 
1. การพัฒนาระเบียบวินัย ไดแก โครงการสงเสริมวินัยจราจรและอบรมการขบัขี่
ปลอดภัย โครงการ 5ส   
2. การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไดแก คายหนุมสาวเขาใจชีวิต กิจกรรมทําบุญ
เดือนเกิด 
3. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการประหยัดพลังงาน  โครงการ
จัดการขยะ
4. การมีจิตสาธารณะ  ไดแก กิจกรรมอาสาพัฒนา บําเพ็ญประโยชน
5. การมีความรับผิดชอบ  ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน(Plus Center)   
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
6. การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีความสามารถและความประพฤติดีเดน ไดแก 
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  รางวัลศึกษิตแหง
ปที่วลัยลักษณ รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําปการศึกษา การยกยองชื่นชมนักศึกษาท่ี
ทําความดีในโอกาสตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

3.กิจกรรมรณรงคให
นักศึกษามีวินัยในการขับขี่
จักรยานยนต

มี มี 1. จัดอบรมใหความรูกฏหมาย วินัยจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย และขบวน
คาราวานรณรงคสวมหมวกนิรภัย รวม 6 ครั้ง มีนักศึกษาเขารวม 1,706 คน                                              
2. ประสานงานรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจกวดขันการสวมหมวกนิรภัย 
ทางเขาออกมหาวิทยาลัยและหอพัก โดยบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษา

4.กิจกรรมรณรงคให
นักศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนโยบาย 5ส 
ของมหาวิทยาลัย

มี มี จัดโครงการ 5ส นักศึกษาหอพัก ดังนี้                             
     1.อบรม 5ส จํานวน 2,199 คน ผลการประเมินความรู ความเขาใจใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 
      2. อบรมTraining ผูตรวจ 5ส หอพัก  จํานวน 125 คน ผลประเมินความรู 
ความเขาใจเกณฑและมาตรฐานการตรวจ 5ส ที่ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45                                                          
     3. กิจกรรม 5สหอพัก  กิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 4,127 คน 
ผลประเมินความพึงพอใจที่ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
5.คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของนักศึกษาหอพัก

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการอาศัยในหอพัก  จํานวน 3,331 
คน ผลประเมินความพึงพอใจ มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินในป
การศึกษาที่ผานมา
        คําถาม                       ปการศึกษา 2559      ปการศึกษา 2560
1.ความเปนอยูที่หอพัก
มีความสุข สบายและปลอดภัย            3.92                   4.01 
2.การจัดพื้นที่มีเพียงพอ                    3.73                  3.82
สําหรับนักศึกษาทํากิจกรรม 
พบปะ สังสรรค หรือทํางานรวมกัน
3.ความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
หนาที่ของที่ปรึกษาประจําหอพัก           3.88                  3.91

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
 6.ผลสํารวจดานการซอม
บํารุงหอพัก

มี มี 1.จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหอพัก ประชุมทุกเดือน เพ่ือ
ติดตามความคืบหนาการปรับปรุงซอมบํารุงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ประสานกับศูนยบริหารทรัพยสินและสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ออกแบบปรับปรุง (Renovate)  หอพักนักศึกษา
3. สํารวจรายการพัสดุ ครุภัณฑและตรวจสอบสภาพภายในหองพัก แจงศูนย
บริหารทรัพยสิน เพื่อเรงรัดการซอมบํารุงใหพรอมเปดบริการนักศึกษาใหม

7.มีผลการศึกษาดานระบบ
การจัดการหอพักของ
มหาวิทยาลัย ออกซฟอรด

มี มี เดินทางไปศึกษาดูงานระบบการจัดการหอพักของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ
มาเลเซีย ไดแก Universiti of Malaya   Universiti Putra Malaysia และ 
University of Nottingham Malaysia Campus  เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ 
2561  โดยจะนําระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพักมาปรับใชในการดูแลนักศึกษาใน
ปการศึกษา 2561  
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สวนกิจการนักศึกษา
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวท่ีวัดท่ี 1 
จํานวนผูเขารับการประเมินผล
สุขภาพ (รายวิชา SRE) 

2,500 1,350 54
สนับสนุนการเรียนการสอน การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย SRE 100 และ GEN60 - 131  ปการศึกษา 2560 
ภาคเรียนท่ี 2  ตามชนิดกีฬา ไดแก บาสเก็ตบอล 
วอลเลยบอล กอลฟ นันทนาการ เปตอง เทนนิส เดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ แอโรบิค เทเบิลเทนนิส การละเลนพื้นบาน 
ฟุตซอล 

 ตัวชี้วัดท่ี 2  
จํานวนกิจกรรมสงเสริมกีฬา
และสุขภาพ 

18
โครงการ/
กิจกรรม

13 72

 1. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกทักษะกีฬาเทนนิส
สําหรับนักศึกษาบุคลากร  ผูเขารวมจํานวน 90 ราย 
2. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกศิลปะปองกันตัว
(มวยไทย) นักศึกษา ผูเขารวมจํานวน 39 ราย 

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 
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ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดท่ี 2  ( ตอ )
จํานวนกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพ 

 3. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกซอมนักกีฬา
แบดมินตันเพื่อความเปนเลิศ ผูเขารวมจํานวน 20 ราย 
 4. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปนเลิศ/
มวลชน : โยคะสรางสุข ผูเขารวมจํานวน 450 ราย
 5. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปนเลิศ/
มวลชน : แขงขันแอโรบิควลัยลักษณ
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ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดท่ี 2  ( ตอ )
จํานวนกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพ 

6.กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปนเลิศ/
มวลชน : แขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
7.รวมจัดการแขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)คร้ังที่ 2/61 
ผูเขารวมจํานวน 450 ราย
8.จัดการแขงขันวอลเลยบอล Walailak Day 2018 
ผูเขารวมจํานวน 450 ราย

ยุทธศาสตรที่ ......... ยุทธศาสตรที่ ......... 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดท่ี 2  ( ตอ )
จํานวนกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพ 

9.จัดการแขงขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณเดย ประจําป 
2561ผูเขารวมจํานวน 500 ราย
10.จัดการแขงขัน "เซปกตะกรอ Walailak Open 2018" 
ผูเขารวมจํานวน 57 ราย
11.จัดการแขงขันแบดมินตันวลัยลักษณเดย 2561 
ผูเขารวมจํานวน 350 ราย
12.ฝกทักษะวายน้ําใหแกนักศึกษาสํานักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร จํานวน 50 ราย
13. .ฝกทักษะวายน้ําใหแกนักเรียนจากศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนในอําเภอทาศาลา จํานวน 100 ราย
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวท่ีวัดท่ี 3 
สนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชากีฬาและนันทนาการ

4,000 1,454 36
1. สนับสนุนการเรียนการสอน การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย SRE 100 และ GEN 161 ปการศึกษา 2560 
ภาคเรียนท่ี 2   จํานวน 1,350 คน                                                         
2. สนับสนุนการเรียนการสอน SRE113 กีฬาแบดมินตัน 
ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 48 คน
3. สนับสนุนการเรียนการสอน SRE102 กิจกรรมกลุม
สัมพันธ  ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 56 
คน

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวท่ีวัดท่ี 1 
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขารวม
หรือไดรับ 

35 25 71

เขาแขงขันท้ังหมด 11 รายการ ไดรับรางวัลและทุน
จํานวน 10 รางวัล/ทุน
การแขงขัน 11 รายการ ไดแก
1.การแขงขันปญจักสีลัตชิงแชมป ชายแดนใต ครั้งท่ี 6 
ระหวางวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2560 ณ สถานบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตยะลา                                                                        
2. การแขงขันปญจักสีลัตกีฬากลุม คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กลุมอาเซียน ระหวางวันที่ 12 - 14 มกราคม 
2561 ณ รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย 

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1  ( ตอ )
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและ
สุขภาพที่นักศึกษาเขารวมหรือ
ไดรับ 

3. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 45 รอบคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม – 6พฤศจิกายน 2561 ณ 
ม.ทักษิณ จ.สงขลา
4. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ัง
ท่ี 45 รอบมหกรรม วันที่ 21-31มกราคม 2561 ณ มทร.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี
5. เขารวมการแขงขัน SURAT HALF MARATHON 
6. เขารวมการแขงขันสะเดาขรรคชัยฯ มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1 
วันที่ 10 ธันวาคม 60 ณ รร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ 
จ.สงขลา
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1  ( ตอ )
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขา
รวมหรือไดรับ 

7.เขารวมการแขงขันกีฬาสีประเภทบาสเกตบอลชาย 
ในวันที่ 12-18 กุมภาพันธ 61 ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล
8. เขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬาสีภายใน      
ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 16-25 ก.พ. 61 ณ 
สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ
9. แขงขันฟุตซอลกีฬาสี วันท่ี 20-24 ก.พ. 61 ชมรม
ฟุตซอล (องคกรอิสระ)
10. เขารวมการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชาย หญิง 
กีฬาสีภายใน ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17-24 
ก.พ. 61

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1  ( ตอ )
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขา
รวมหรือไดรับ 

รางวัล/ทุนท่ีไดรับ จํานวน 10 รางวัล/ทุน
1.รางวัลจากการแขงขันปญจักสีลัตชิงแชมป ชายแดน
ใต คร้ังที่ 6 ระหวางวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2560 
จํานวน 2 รางวัล ไดแก 
 - เหรียญเงิน 1 เหรียญ 
 - เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
2.รางวัลในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 45 วันท่ี 21-23 มกราคม 2561 กีฬาปนจัก
สีลัต ประเภทตอสู รุน B นํ้าหนักตองเกิน 50 กิโลกรัม 
และไมเกิน 45 กิโลกรัม บุคคลหญิง เหรียญทองแดง  1 
เหรียญ 
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ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1  ( ตอ )
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขารวม
หรือไดรับ 

3.รางวัลกีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุน
ท่ัวไปหญิง ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี ประจําป 2561 สนาม 1 
จํานวน 1 เหรียญทอง
4.รางวัลกีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุน
ท่ัวไปหญิง ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี ประจําป 2561 สนาม 2 
จํานวน 1 เหรียญทอง

ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1  ( ตอ )
WU9-1-1 จํานวนรายการ
แขงขันหรือรางวัลดานกีฬา
และสุขภาพที่นักศึกษาเขา
รวมหรือไดรับ 

7.นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณควา
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการเขารวม
แขงขันแบดมินตันรายการ “Colk Badminton 
Chumphon Open Championship 2018” ทัวร
นาเมนตในระดับภาคใต จํานวน 5 รายการ
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 2 
WU9-2-2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนใหนักศึกษา
สนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน 

10 6 60

1. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกทักษะกีฬาเทนนิส
สําหรับนักศึกษาบุคลากร 
2. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกศิลปะปองกันตัว
(มวยไทย)นักศึกษา 
3. อบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน : ฝกซอมนักกีฬา
แบดมินตันเพื่อความเปนเลิศ (จันทร พุธ ศุกร) 
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 2 ( ตอ )
WU9-2-2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนให
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและ
เลนกีฬาเปน 

4. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : โยคะสรางสุข 
5. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : แขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)พัฒนา
ศักยภาพ
6. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : แขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)คร้ังที่ 
2/61 

ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 2 ( ตอ )
WU9-2-2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมุงฝกฝนให
นักศึกษาสนใจเลนกีฬาและ
เลนกีฬาเปน 

4. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : โยคะสรางสุข 
5. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : แขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)พัฒนา
ศักยภาพ
6. กิจกรรม : สงเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อความเปน
เลิศ/มวลชน : แขงขันกีฬาปนจักสีลัต(ประลอง)คร้ังที่ 
2/61 
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 3
WU9-2-3 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด

80 60

สนับนุนกิจกรรมนักศึกษาดานกีฬาโดยองคกรนักศึกษา 
จํานวน 30 กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวท่ีวัดท่ี 4
WU9-3-4 รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

80 80

ความพึงพอใจผูใชบริการศูนยกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ สวนกิจการนักศึกษา)
ประจําปงบประมาณ 2561 ในชวง เดือนไตรมาส 1 
และ 2 คิดเปนรอยละ 80 อยูในระดับดีมาก (จากการ
สํารวจผูใชบริการจากสนามตาง ๆ)
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ยุทธศาสตรที่ 9ยุทธศาสตรที่ 9

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 5
WU9-3-5  จํานวนนักศึกษา
เขาใหมประเภทโควตา
นักกีฬา

10 9 90

นักศึกษา ยืนยันสิทธิ์การเขาเรียน ประเภทโควตา
นักกีฬา ในปการศึกษา 2561 ยืนยันสิทธิ์แลวจํานวน  
6 คน  และรอยืนยันสิทธิ์ 3 คน (ขอมูล จากศูนยบริการ
การศึกษา ณ วันท่ี 7 พ.ค.61) และงานสงเสริมกีฬา
และสุขภาพไดดําเนินการขยายเวลารับสมัครเพิ่ม โดย
ไดเจาะจงประชาสัมพันธเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ศูนยบริการการศึกษาดําเนินการ คือดําเนินการผาน
เครือขายทางดานกีฬา ไดแก ชมรม สมาคมกีฬาตาง ๆ 
มากขึ้น เพื่อใหไดกลุมเปาหมายตามท่ีวางแผนไว

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

1.มีผลสํารวจและปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใช
2.แผนซอมบํารุงสนามกีฬาที่ชํารุด
3.แผนกอสรางสนามกีฬาใหม
4.แผนการเขารวมกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 
5.แผนสงเสริมกีฬาที่นักศึกษาสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
6.แผนสงเสริมกิจกรรมกีฬานักศึกษารวมกับสมาคมศิษยเกา
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ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด 

       1.  มีผลสํารวจและปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใช

สรุปผลการดําเนินงาน

       มีการสํารวจสนามพรอมสรุปแผนการปรับปรุงสนามจํานวน 39 รายการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 35,233,700 บาท ประกอบดวย

ตัวชี้วัด 

       1.  มีผลสํารวจและปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใช

สรุปผลการดําเนินงาน

       มีการสํารวจสนามพรอมสรุปแผนการปรับปรุงสนามจํานวน 39 รายการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 35,233,700 บาท ประกอบดวย

ผลการดําเนินงาน

 สนามเทนนิส จํานวน 5 รายการ ประมาณการงบประมาณ 1,072,800บาท  สนามเทนนิส จํานวน 5 รายการ ประมาณการงบประมาณ 1,072,800บาท 
 สนามกีฬาในรม จํานวน 8 รายการ ประมาณการงบประมาณ 1,663,000 บาท
 สนามกอลฟ จํานวน 6 รายการ ประมาณการงบประมาณ 1,630,000 บาท 
 สนามกีฬากลาง จํานวน 5 รายการ ประมาณการงบประมาณ 23,000,000 บาท
 สนามฟุตบอลหนาสระวายนํ้า จํานวน 3 รายการ ประมาณการงบประมาณ 800,000บาท
 สนามเปตอง จํานวน 1 รายการ ประมาณการ จํานวน 67,900 บาท
 อาคารพลศึกษา จํานวน 7 รายการ ประมาณการงบประมาณ 6,000,000บาท
 ปรับปรุงสวนกลาง จํานวน 4 รายการ ประมาณการ 1,000,000บาท
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ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด 
2. แผนงานซอมบํารุงสนามกีฬาที่ชํารุด

สรุปผลการดําเนินงาน
            ในปงบประมาณ 2561  การดําเนินตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560  มีแผนการ
ดําเนินงานซอมบํารุง จํานวน 4 รายการ ไดแก 
 ลานจอดรถอาคารกีฬาในรม (รอยละความสําเร็จ 100 )
 สระวายน้ํา (รอยละความสําเร็จ 95)
 สนามกอลฟ  ( รอยละความสําเร็จ 10 ) 
 สนามกีฬากลาง (รอยละความสําเร็จ 100 )

ตัวชี้วัด 
2. แผนงานซอมบํารุงสนามกีฬาที่ชํารุด

สรุปผลการดําเนินงาน
            ในปงบประมาณ 2561  การดําเนินตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560  มีแผนการ
ดําเนินงานซอมบํารุง จํานวน 4 รายการ ไดแก 
 ลานจอดรถอาคารกีฬาในรม (รอยละความสําเร็จ 100 )
 สระวายน้ํา (รอยละความสําเร็จ 95)
 สนามกอลฟ  ( รอยละความสําเร็จ 10 ) 
 สนามกีฬากลาง (รอยละความสําเร็จ 100 )

ผลการดําเนินงาน

ลานจอดรถอาคารกีฬาในรม ผลการดําเนินปรับพืน้สําหรบัลานจอดและลานเอนกประสงครถบริเวณ
อาคารกีฬาในรม จํานวน 2 ลาน ใชงบประมาณในการดําเนิน 967,000 บาท  ดําเนินการรับมอบงาน
แลวเสร็จรรอยละ 100
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ผลการดําเนินงาน

สนามกีฬากลาง ผลการดําเนินงาน ทาสีอัฒจันทรทั้ง 2 ฝงสนาม ผานสวนอาคารสถานที่ ใช
งบประมาณ 40,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 100

สระวายนํ้า ผลการดําเนินปรับปรุงสระวายทั้ง 2 สระ  ใชงบประมาณจํานวน 2,921,423.15บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 95

ผลการดําเนินงาน



17/07/61

16

• สนามกอลฟ ผลการดําเนินงานปรับปรุง มีติตตั้งตาขายสนามไดรฟกอลฟ อยูในระหวางการ
ดําเนินงานจัดหาผูรับเหมาการติดต้ังตาขาย ดําเนินงานแลวเสร็จรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด 

         3. แผนงานกอสรางสนามกีฬาใหม : สนามฟุตบอลหญาเทียม

สรุปผลการดําเนินงาน

       การกอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม การดําเนินตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560 ความคืบหนาสนามหญา
เทียม ขึ้นโครงสรางสนามและหลังคาเปนท่ีเรียบรอยแลว อยูในระหวางงานบดอัดดิน ปูหญาเทียมพรอมตาขาย 
และเดินทอระบายน้ําดานขาง   สรุปภาพรวมการดําเนินงานสนามหญาเทียม 95 % ใชงบประมาณในการ
ดําเนินการ 7,320,000 อยูในระหวางรอตรวจสงมอบงานงวดสุดทาย

ตัวชี้วัด 

         3. แผนงานกอสรางสนามกีฬาใหม : สนามฟุตบอลหญาเทียม

สรุปผลการดําเนินงาน

       การกอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม การดําเนินตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560 ความคืบหนาสนามหญา
เทียม ขึ้นโครงสรางสนามและหลังคาเปนท่ีเรียบรอยแลว อยูในระหวางงานบดอัดดิน ปูหญาเทียมพรอมตาขาย 
และเดินทอระบายน้ําดานขาง   สรุปภาพรวมการดําเนินงานสนามหญาเทียม 95 % ใชงบประมาณในการ
ดําเนินการ 7,320,000 อยูในระหวางรอตรวจสงมอบงานงวดสุดทาย
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ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด 
         4. แผนการเขารวมกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการดําเนินงาน
 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
     วันท่ี 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังที่ 45 รอบมหกรรม วันท่ี 21-310มกราคม 2561 ณ มทร.

ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ไดรับเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากกีฬาปนจักสีลัต ประเภทตอสู รุน B น้ําหนักตองเกิน 50 กิโลกรัมและไมเกิน 55 กิโลกรัม 
จากนักศึกษาสํานักวิชาศิลปศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 9 
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ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด 
5. แผนสงเสริมกีฬาท่ีนักศึกษาสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดําเนินงาน
กีฬาปนจักสีลัต
 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปนจักสีลัตชิงแชมป ชายแดนใต คร้ังที่ 6 ระหวางวันท่ี 10 - 16 

ธันวาคม 2560 ณ สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
           รางวัลท่ีไดรับ   เหรียญเงิน 1 เหรียญ ,เหรียญทองแดง 1 เหรียญ  
 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปนจักสีลัตกีฬากลุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุมอาเซียน 

ระหวางวันท่ี 12 - 14 มกราคม 2561 ณ รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย 
          รางวัลท่ีไดรับ 1 เหรียญทองแดง                                                                                                    
ไดรับทุนการศึกษาทางดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงประเทศไทยจํานวน 4 ทุน

ตัวชี้วัด 
5. แผนสงเสริมกีฬาท่ีนักศึกษาสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดําเนินงาน
กีฬาปนจักสีลัต
 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปนจักสีลัตชิงแชมป ชายแดนใต คร้ังที่ 6 ระหวางวันท่ี 10 - 16 

ธันวาคม 2560 ณ สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
           รางวัลท่ีไดรับ   เหรียญเงิน 1 เหรียญ ,เหรียญทองแดง 1 เหรียญ  
 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปนจักสีลัตกีฬากลุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุมอาเซียน 

ระหวางวันท่ี 12 - 14 มกราคม 2561 ณ รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย 
          รางวัลท่ีไดรับ 1 เหรียญทองแดง                                                                                                    
ไดรับทุนการศึกษาทางดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงประเทศไทยจํานวน 4 ทุน
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ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 9 

สรุปผลการดําเนินงาน (ตอ)

กีฬาปนจักสีลัต

 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปญจักสีลัตประเภทตอสู รุน B น้ําหนักตองเกิด 50 กิโลกรัม และไม
เกิน ๕๕ กิโลกรัม บุคคลหญิง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 45 วันท่ี 21 – 31 มกราคม 
2561 จังหวัดปทุมธานี กีฬาจักรยาน

 รางวัลท่ีไดรับ  1 เหรียญทองแดง 

กีฬาจักรยาน

             สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนท่ัวไปหญิง ในการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี จํานวน 3 สนาม

รางวัลท่ีไดรับ   ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมปประเทศไทย รับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศจําป 2560 จากสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ ฯโดยไดเหรียญรางวัล จํานวน 3 เหรียญทอง

สรุปผลการดําเนินงาน (ตอ)

กีฬาปนจักสีลัต

 สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขารวมการแขงขันปญจักสีลัตประเภทตอสู รุน B น้ําหนักตองเกิด 50 กิโลกรัม และไม
เกิน ๕๕ กิโลกรัม บุคคลหญิง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 45 วันท่ี 21 – 31 มกราคม 
2561 จังหวัดปทุมธานี กีฬาจักรยาน

 รางวัลท่ีไดรับ  1 เหรียญทองแดง 

กีฬาจักรยาน

             สงเสริมและฝกฝนนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา ประภทครอสคันทรี รุนท่ัวไปหญิง ในการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ประเภทครอสคันทรี จํานวน 3 สนาม

รางวัลท่ีไดรับ   ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมปประเทศไทย รับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศจําป 2560 จากสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ ฯโดยไดเหรียญรางวัล จํานวน 3 เหรียญทอง
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ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 9 

ตัวชี้วัด 

         แผนสงเสริมกิจกรรมกีฬานักศึกษารวมกับสมาคมศิษยเกา

สรุปผลการดําเนินงาน

 การจัดการแขงขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธของสมาคมศิษยเกา ระหวางวันท่ี 28 - 29 ธ.ค. 60 ณ 
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ งบประมาณดําเนินการ 5,000 บาท กลุมผูเขารวม นักศึกษา 
มวล.นักศึกษา มอ.หาดใหญ/บุคลากร/ชมรมบาสเกตบอลทาศาลา/อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช ชมรม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 86 คน

ตัวชี้วัด 

         แผนสงเสริมกิจกรรมกีฬานักศึกษารวมกับสมาคมศิษยเกา

สรุปผลการดําเนินงาน

 การจัดการแขงขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธของสมาคมศิษยเกา ระหวางวันท่ี 28 - 29 ธ.ค. 60 ณ 
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ งบประมาณดําเนินการ 5,000 บาท กลุมผูเขารวม นักศึกษา 
มวล.นักศึกษา มอ.หาดใหญ/บุคลากร/ชมรมบาสเกตบอลทาศาลา/อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช ชมรม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 86 คน
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ผลการดําเนินงาน

 จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน นัดพิเศษ ในพิธีเปดงานกีฬาสี
ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 61  ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ  (งานศิษยเกา
สัมพันธ)

 รวมจัดการแขงขันฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีกับสวนสื่อสารองคกร ระหวางศิษยเกาพบศิษย
ปจจุบัน เนื่องในโอกาส 26 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2561 
เวลา 15.30-18.30 น. ณ อาคารพลศึกษา 

 จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน นัดพิเศษ ในพิธีเปดงานกีฬาสี
ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 61  ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ  (งานศิษยเกา
สัมพันธ)

 รวมจัดการแขงขันฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีกับสวนสื่อสารองคกร ระหวางศิษยเกาพบศิษย
ปจจุบัน เนื่องในโอกาส 26 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2561 
เวลา 15.30-18.30 น. ณ อาคารพลศึกษา 

ผลการดําเนินงาน
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