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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

สวนแผนงานและยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ
ผลสําเร็จ

รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ 85.94

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
- งานบริหารแผนยุทธศาสตรและแผน
งบประมาณ (คลิก)

- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (คลิก)
- งานบริหารความเสี่ยง (คลิก)
- งานควบคุมภายใน (คลิก)

กิจกรรม 67.16

-  ภารกิจยุทธศาสตรและ
นโยบายเรงดวน

กิจกรรม 76.92
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 70.79

รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่
1/61)

รอยละ 97

รอยละผลสําเร็จการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัตกิารประจําป

รอยละ 52.81
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐานและตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐานและตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 
ขอมูลสารสนเทศ

33.33  

 ตัวชี้วัดที่ 2  
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 200

 

จัดสรรทุนวิจัยสถาบัน 8 โครงการ ภายใต
งบประมาณเดิม ตามเงื่อนไขจัดสรรทุนละไมเกิน 
50,000 บาท จึงบริหารจัดการไดเกินเปา  
รายละเอียด 8 โครงการ (คลิก)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

4

8

1. รายงานภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 ( 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา) 
2. รายงานภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 ( 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา) 
3. ขอมูลสารสนเทศประกอบรายงานประจําป 2560
4. ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปการศึกษา 2560
5. รายงานประจําป 2560

15
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ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 3  
รอยละของบุคลากรที่เขารวม
โครงการถายทอดแผน
ยุทธศาสตรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มข้ึน

50
จากการสํารวจความคิดเห็นผูเขารวมโครงการประชุม
ชี้แจงนโยบายการจัดทําแผนและงบประมาณ ประจําป 
2562 เม่ือวันที่ 25 ธ.ค.2560 พบวา ผูเขารวมประชุม
ไดรับความรู ความเขาใจดานแผนและงบประมาณเพิ่มข้ึน
จํานวน 6 คน จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 15 คน

ตัวชี้วัดที่ 4  
รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงบประมาณ

70 พัฒนาระบบการบันทึกผลการดําเนินงาน
เพื่อใหหนวยงานเขาไปบันทึกผลไดแลว

ตัวชี้วัดที่ 5
มีระบบการควบคุมภายในและ
ไดรับการตรวจสอบจากหนวย
ตรวจสอบภายในเปนประจํา
ทุกป

50 มีระบบควบคุมภายในแลว แตปนี้ยังไมไดรับ
การตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

100

70

มี มี

80

40



17/07/61

4

ตัวชี้วัด
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดท่ี 6
รอยละความสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ผลผลิตของ
หนวยงาน

85.94 คํานวณจากผลรวมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 กิจกรรม จําแนกเปน

- ภารกิจหลักของหนวยงาน 67 กิจกรรม : ดําเนินการแลว 
45 กิจกรรม 

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4 ตัวชี้วัด : ดําเนินการแลว 2 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดเรงดวนตามนโยบายอธิการบดี 9 ตัวชี้วัด :

ดําเนินการแลว 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดท่ี 7
รอยละของการใช
จายงบประมาณที่
เปนไปตามแผนการ
ใชจายเงิน

62.09 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 6.97 ลานบาท 
มีการใชจายไปแลว 3.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.67
เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่มีแผนการดําเนินงานในชวงไตรมาส 
3-4 อาทิ โครงการควบคุมภายใน การทบทวนแผนยุทธศาสตร 
มวล. 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

>80

49.67

86-95

68.75

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจ 

ยุทธศาสตร

   

ตัวท่ีวัดท่ี 1 
WU4-1-3 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําตรงสาขา

108
จากการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,056 คน
จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,261 คน
คิดเปนรอยละ 83.7 
รายละเอียด

1. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา จําแนกตามสํานัก
วิชา (คลิก)

2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือสามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 
ป (คลิก)

หมายเหตุ* สวนแผนงานฯ เปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล
เทานั้น

 ตัวชี้วัดที่ 2  
WU4-1-4 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานดวยตนเอง
ภายในระยะเวลา 1 ป

109

90

96.9

90

98.2
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สรุปผลการดําเนนิงานตวัชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

1. ตัวชี้วัด  : แผนปฏิบัติการประจําป 2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมวล.และงบประมาณประจําป 2561 
สรุปผลการดําเนินงาน : จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยเชื่อมโยงแผนของแตละหนวยงานเขากับแผนยุทธศาสตร
มวล.ระยะ 20 ป และจัดพิมพรูปเลมสงมอบใหทุกหนวยงานเรยีบรอยแลว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ตัวชี้วัด  : แผนทบทวนแผนปฏิบตัิการกลางป

สรุปผลการดําเนินงาน : จะดําเนินการแจงหนวยงานทบทวนปรบัแผนในวันชี้แจงผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ตัวชี้วัด  :  แนวทางการของบประมาณป 2562 ที่มีความพรอม โดยเฉพาะงบลงทุนการกอสรางอาคาร
วิชาการ 10 อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทย
สรุปผลการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตั้งกรอบวงเงินตามคําขอไปที่สํานักงบประมาณ 5,201 ลานบาท เปนงบบุคลากร 1,026 ลานบาท 
งบดําเนินงาน 177 ลานบาท งบลงทุน 2,360 ลานบาท และเงินอุดหนุน 1,638 ลานบาท ปรับเพิ่มจากฐานเดิม 
314%
-  ไดประสานกับสวนอาคารและสถานที่ และศูนยการแพทย เพื่อจัดทําขอมูลความพรอมของรายการอาคารวิชาการ 
10 อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทย และสงขอมูลใหสํานักงบประมาณตามกําหนดเวลา

1. ตัวชี้วัด  : แผนปฏิบัติการประจําป 2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมวล.และงบประมาณประจําป 2561 
สรุปผลการดําเนินงาน : จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยเชื่อมโยงแผนของแตละหนวยงานเขากับแผนยุทธศาสตร
มวล.ระยะ 20 ป และจัดพิมพรูปเลมสงมอบใหทุกหนวยงานเรยีบรอยแลว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ตัวชี้วัด  : แผนทบทวนแผนปฏิบตัิการกลางป

สรุปผลการดําเนินงาน : จะดําเนินการแจงหนวยงานทบทวนปรบัแผนในวันชี้แจงผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ตัวชี้วัด  :  แนวทางการของบประมาณป 2562 ที่มีความพรอม โดยเฉพาะงบลงทุนการกอสรางอาคาร
วิชาการ 10 อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทย
สรุปผลการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตั้งกรอบวงเงินตามคําขอไปที่สํานักงบประมาณ 5,201 ลานบาท เปนงบบุคลากร 1,026 ลานบาท 
งบดําเนินงาน 177 ลานบาท งบลงทุน 2,360 ลานบาท และเงินอุดหนุน 1,638 ลานบาท ปรับเพิ่มจากฐานเดิม 
314%
-  ไดประสานกับสวนอาคารและสถานที่ และศูนยการแพทย เพื่อจัดทําขอมูลความพรอมของรายการอาคารวิชาการ 
10 อาคารวิชาการ 6 และศูนยการแพทย และสงขอมูลใหสํานักงบประมาณตามกําหนดเวลา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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4. ตัวชี้วัด  : ผลการใชจายงบลงทุนที่บรรลุเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 98 (งบครุภัณฑบรรลุรอยละ 
100) 
สรุปผลการดําเนินงาน : ดําเนินการจัดซื้อจัดหาแลวรอยละ 98.42 จํานวนทั้งสิ้น 138 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวม 621,851,200 บาทจากที่จัดสรรไว 139 รายการ วงเงินงบประมาณ 631,851,200 บาท  
โดยมี 1 รายการที่ยังไมดําเนินการคือการปรับปรุงศูนยอาหารกลางคืน 10 ลานบาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ตัวชี้วัด  :  ผลการวิเคราะหตนทุนการศกึษาของทุกหลักสูตรที่สอดคลองกบัความเปนจริง 
โดยมีการเปรียบเทียบกับสถาบนัการศึกษาในระดับเดียวกัน
สรุปผลการดําเนินงาน : ไดมีการกําหนดแนวทางในการคํานวณตนทุนสูตรนานาชาติ ที่นํามาคิดคาธรรมเนียม

ปกติและคาธรรมเนียมพิเศษ คิดเปนความสําเร็จประมาณ 100% ทําใหมีการอนุมัติคาธรรมเนียมของหลักสูตร
นานาชาติหลายหลักสูตรเรียบรอยแลว ในสวนการคํานวณตนทุนการศึกษาของทุกหลักสูตรประจําปงบประมาณ 
2561 อยูในระหวางการเก็บขอมูลรายจายประเภทตางๆ เชน เงินเดือนบุคลากร FTES เปนตน ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยในไตรมาสที่ 3

4. ตัวชี้วัด  : ผลการใชจายงบลงทุนที่บรรลุเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 98 (งบครุภัณฑบรรลุรอยละ 
100) 
สรุปผลการดําเนินงาน : ดําเนินการจัดซื้อจัดหาแลวรอยละ 98.42 จํานวนทั้งสิ้น 138 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวม 621,851,200 บาทจากที่จัดสรรไว 139 รายการ วงเงินงบประมาณ 631,851,200 บาท  
โดยมี 1 รายการที่ยังไมดําเนินการคือการปรับปรุงศูนยอาหารกลางคืน 10 ลานบาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ตัวชี้วัด  :  ผลการวิเคราะหตนทุนการศกึษาของทุกหลักสูตรที่สอดคลองกบัความเปนจริง 
โดยมีการเปรียบเทียบกับสถาบนัการศึกษาในระดับเดียวกัน
สรุปผลการดําเนินงาน : ไดมีการกําหนดแนวทางในการคํานวณตนทุนสูตรนานาชาติ ที่นํามาคิดคาธรรมเนียม

ปกติและคาธรรมเนียมพิเศษ คิดเปนความสําเร็จประมาณ 100% ทําใหมีการอนุมัติคาธรรมเนียมของหลักสูตร
นานาชาติหลายหลักสูตรเรียบรอยแลว ในสวนการคํานวณตนทุนการศึกษาของทุกหลักสูตรประจําปงบประมาณ 
2561 อยูในระหวางการเก็บขอมูลรายจายประเภทตางๆ เชน เงินเดือนบุคลากร FTES เปนตน ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยในไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

6. ตัวชี้วัด  : แผนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการและปฏิบตัิการ โดยเฉพาะ
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
สรุปผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการคํานวณแหลงที่มาของรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพือ่นํามา
พิจารณาจัดสรรเปนคาพัฒนาบุคลากรโดยอยูระหวางการประสานงานกับ ทมอ. ในการดําเนินการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ตัวชี้วัด  : แผนบริหารความเสี่ยงมวล.ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัและ
คําแนะนําของคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยอยูระหวางการคํานวณแหลงที่มาของรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือนํามาพิจารณาจัดสรรเปนคาพัฒนาบุคลากรโดยอยูระหวางการประสานงาน
กับ ทมอ. ในการดําเนินการง
สรุปผลการดําเนินงาน : ไดดําเนินการจัดทํา Risk Map เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
กับแผนบริหารความเสี่ยง , ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาํคัญ (KRI) , ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 
และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงแลว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ตัวชี้วัด  : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบาย
เรงดวน ปละ 2 ครั้ง
สรุปผลการดําเนินงาน : จัดประชุมแลว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานรอบครึ่ง
ปงบประมาณ 2561 ในระหวางวันที่ 2-4 เม.ย. 61

6. ตัวชี้วัด  : แผนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการและปฏิบตัิการ โดยเฉพาะ
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
สรุปผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการคํานวณแหลงที่มาของรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพือ่นํามา
พิจารณาจัดสรรเปนคาพัฒนาบุคลากรโดยอยูระหวางการประสานงานกับ ทมอ. ในการดําเนินการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ตัวชี้วัด  : แผนบริหารความเสี่ยงมวล.ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัและ
คําแนะนําของคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยอยูระหวางการคํานวณแหลงที่มาของรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือนํามาพิจารณาจัดสรรเปนคาพัฒนาบุคลากรโดยอยูระหวางการประสานงาน
กับ ทมอ. ในการดําเนินการง
สรุปผลการดําเนินงาน : ไดดําเนินการจัดทํา Risk Map เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
กับแผนบริหารความเสี่ยง , ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาํคัญ (KRI) , ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 
และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงแลว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ตัวชี้วัด  : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบาย
เรงดวน ปละ 2 ครั้ง
สรุปผลการดําเนินงาน : จัดประชุมแลว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานรอบครึ่ง
ปงบประมาณ 2561 ในระหวางวันที่ 2-4 เม.ย. 61

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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9. ตัวชี้วัด  : แผนงบประมาณการพัฒนาศูนยการแพทย 
(งบกอสราง งบตกแตงภายใน งบครุภัณฑ งบบุคลากรและงบการบริหาร)
สรุปผลการดําเนินงาน : ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวโดยรวมกับศูนยการแพทย 
และ ทมอ. ในการจัดทําแผนงาน แผนเงิน และแผนคน สําหรับศูนย
การแพทยถึงป พศ.2569 ที่รองรับผูปวยได 750 เตียง

9. ตัวชี้วัด  : แผนงบประมาณการพัฒนาศูนยการแพทย 
(งบกอสราง งบตกแตงภายใน งบครุภัณฑ งบบุคลากรและงบการบริหาร)
สรุปผลการดําเนินงาน : ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวโดยรวมกับศูนยการแพทย 
และ ทมอ. ในการจัดทําแผนงาน แผนเงิน และแผนคน สําหรับศูนย
การแพทยถึงป พศ.2569 ที่รองรับผูปวยได 750 เตียง

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

รายละเอียดการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

รายละเอียดการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน
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งานบริหารแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ
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งานบริหารแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ ไดกําหนดแผนงาน 35 กิจกรรม 
ซึ่งในครึ่งปงบประมาณแรก 2561 ไดดําเนินการแลว 26 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 74.29 อาทิ
• จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป 2561 / แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 

2561
• จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 / จัดทําแผนประกอบคําขอตั้งงบประมาณ 2562
• วิเคราะหอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการประจําปงบประมาณ 2561 และประชุม

คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังพนักงานและลูกจางมวล.
• ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาตามการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ.2558 และวิเคราะหขอมูลผลการรับนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน
ปรับแผนการรับนักศึกษา เสนอตอผูบริหาร

• ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2561
• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการรอบสิ้นปงบประมาณ 

2560
• พัฒนาระบบ E-Budgeting โดยจัดอบรมการใชงานระบบแกทุกหนวยงาน
• จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มวล. ครั้งท่ี 2/2560 
• จัดสัมมนาหัวขอ “กลยุทธการกาวสูสากลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ขึ้น ในระหวาง

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมประสานสุข วิลลา บีช รีสอรท อ. สิชล 
    จ.นครศรีธรรมราช

กลับ

• เลมแผนปฏิบัติการประจําป 2561 (เลม 1-2)
• เลมแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 
• เลมแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
    ปงบประมาณ 2561 – 2564 (2 เลม) 
• เลมคูมือตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ภาพผลงาน

กลับ
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สัมมนากลยุทธการกาวสูความเปนสากล ระหวางวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมประสานสุข 
วิวลา รีสอรท อําเภอสิชล นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

กลับ

ตอนรับคณะจากสํานักงบประมาณ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560

ภาพกิจกรรม

กลับ
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ประชุมเตรียมการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ หองประชุม4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ ระยะที่ 1-3 ประจําปงบประมาณ 2561 

วันที่ 22 , 29 , 30 พฤศจิกายน , 13  
ธันวาคม 2560 ณ หองประชุม e-testing 
4 อาคารคอมพิวเตอร

กลับ

ประชุมชี้แจงแผนการดาํเนินงานประจําป 2561 
(สํานักวิชา)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมโม
คลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ หองประชุม 1 อาคารเอสเอม็ 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
หองประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 

ประชุมชี้แจงแผนการดาํเนินงานประจําป 2561 
(ศูนย/สถาบัน)

กลับ
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ไดกําหนดแผนงาน 16 กิจกรรม 
ซึ่งในครึ่งปงบประมาณแรก 2561 ไดดําเนินการแลว 9 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 56.25 
ไดแก
1. รายงานภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
     (3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา) 
2. รายงานภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
    (1 ปหลังสําเร็จการศึกษา) 
4.พัฒนาระบบนักศึกษาใหมออนไลน โดยประสานเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กนศ.

ในการเก็บขอมูลแลว
5. จัดทําขอมูลสารสนเทศประกอบในรายงานประจําป 2560
6. จัดทําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปการศึกษา 2560
7. จัดทํารายงานประจําป 2560
8. ประสานและจัดสรรทุนวิจัยสถาบันป 2561 ตามนโยบายบริหาร จํานวน 8 

โครงการ
9. ติดตามผลการจัดทํารายงานวิจัยสถาบนัตามสญัญาวิจัยสถาบันป 2560 จํานวน 

7 โครงการ และโครงการที่ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันป 2559 ซึ่ง
กันเหลื่อมปมาดําเนินการป 2560 จํานวน 3 โครงการ กลับ

จัดสรรทุนวิจัยสถาบัน 8 โครงการ ไดแก  

1. การพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาดวยการปฏิบัติงานที่หองปฏิบัติการแปรรูปน้ํานม ศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2. การเตรียมความพรอมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกาวสูฐานขอมูลอาเซียน

3. ตลาดแรงงานดานรัฐประศาสนศาสตร

4. ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยเชิงพื้นที่ของคณาจารย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5. การรูดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

6. การศึกษาความเปนไปไดในการเปด-ปดอุปกรณกระจายสัญญาณของระบบเครือขายไรสายใน
บางชวงเวลาเพื่อการอนุรักษพลังงานไฟฟาและผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณ

7. การศึกษาความพรอมทางดานสารสนเทศพื้นฐานในหองเรียนเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning

8. ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอการ
ใหบริการของโครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ กลับ
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รายงานประจําปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2560

ภาพผลงาน

กลับ

การบริหารความเสี่ยง
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งานบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดแผนงาน 9 กิจกรรม ซึ่งในครึ่งปงบประมาณแรก 2561 ได
ดําเนินการแลว 7 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.88 ไดแก

1.ปรับปรุงตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (KRIs) ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. การจัดทํา Risk map เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.พัฒนาและจัดทําขอมูลลงเว็บไซต http://risk.wu.ac.th 
4.รวบรวมขอมูลความคืบหนาผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ตามกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงป 2561ของหนวยงาน
5.อยูระหวางรวบรวมขอมูลการระบุความเสี่ยงจากหนวยงานตางๆ เพื่อทบทวนแผน

บริหารความเสี่ยงทุกครึ่งปงบประมาณ
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ธันวาคม 

2560 และ ครั้งที่ 1/2561 วันท่ี 11 เมษายน 2561
7.ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 5/2560 วันท่ี 12 

ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560
8. กิจกรรม CRO พบผูบริหารหนวยงาน เพื่อเตรียมจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง ป 

2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กลับ
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งานควบคุมภายใน ไดกําหนดแผนงาน 7 กิจกรรม ซึ่งใน
ครึ่งปงบประมาณแรก 2561 ไดดําเนินการแลว 2 กิจกรรม 
คิดเปนรอยละ 28.57 ไดแก
1. รวบรวม/วิเคราะหรายงานผลการประเมินองคประกอบการ

ควบคุมภายในและรายงานการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับ
หนวยงาน (แบบ ปย.1 และ ปย.2)

2. จัดทํารายงานการควบคมุภายในระดับมหาวิทยาลัย ปอ.3 โดย
วิเคราะหจากรายงานปย.1 และปย.2 ของหนวยงาน

กลับ
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รอยละของการไดงานทําตรงสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษา

ประจําปการศึกษา 2559

กลับ
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รอยละของการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

กลับ

Thank you


