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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

● รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน รอยละ ≥80

หนวยประสานงานฯ ไดดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไวครอบคลุมทุกกิจกรรม
(สามารถรายงานผลรอบสิ้นปงบประมาณ)

-

● รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

รอยละ 100
ผลสําเร็จการใชระบบ WU e-Office 
ของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 100

95.83

● รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ คร้ังที่ 1/2561)

รอยละ 90 คะแนนประเมิน 4.89 คะแนน 97.8

● รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ขอมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 30 เม.ย. 61)

รอยละ ≥80
หนวยประสานงานฯ ไดรับจัดสรร
งบประมาณจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
6,562,500 บาท และมีการเบิกจายไปแลว
ทั้งสิ้น 3,016,661.06 บาท

55.24
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

บริการงานประชุม 200 งาน
50 หนวยงาน

220 งาน
49 หนวยงาน

100
98

 
 1. ควบคุมดูแลอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณงานประชุม จํานวน 269 ครั้ง 
      - หนวยงานภายใน จํานวน 220 ครั้ง
      - หนวยงานภายนอก จํานวน 49 ครั้ง
 2. รับรอง จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับที่ประชุมตางๆ 
     ของหนวยงานภายใน จํานวน 135 ครั้ง (831 ชุด)
 3. รับรอง จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับที่ประชุมตางๆ 
     ของหนวยงานภายนอก จํานวน 28 ครั้ง (1,841 ชุด)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

สนับสนุนการเรียนการสอน 180 ครั้ง
5 หนวยงาน

78 ครั้ง
6 หนวยงาน

43.3
100

 
 1. ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการเทคโนโลสารสนเทศ
    - เปนกรรมการคุมสอบ จํานวน 7 รายวิชา
    - รับคํารองตางๆ จํานวน 28 ครั้ง
    - เบิกจายคาใชจายตางๆ จํานวน 27 ครั้ง จํานวนเงิน 63,874 บาท
    - จัดทํารายงานและเอกสารตางๆ ของหลักสูตร จํานวน 148 ครั้ง
 2. สนับสนุนการดําเนินงานวิทยาลัย/หลักสูตร ที่มีสํานักงานชั่วคราว 
    ณ หนวยประสานงานฯ
   2.1 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
         - ประสานงานประชุมตางๆ ของวิทยาลัย จํานวน 28 ครั้ง
         - เบิกจายคาใชจายตางๆ ของวิทยาลัยจํานวน 7 ครั้ง 
           จํานวนเงิน 27,728 บาท
         - จัดทํารายงานและเอกสารตางๆ ของวิทยาลัย จํานวน 75 ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

สนับสนุนการเรียนการสอน (ตอ) 180 ครั้ง
5 หนวยงาน

78 ครั้ง
6 หนวยงาน

43.3
100

   2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต (นานาชาติ)
         - ประสานงานประชุมตางๆ ของหลักสูตร จํานวน 6 ครั้ง
         - เบิกจายคาใชจายตางๆ ของหลักสูตรจํานวน 8 คร้ัง 
           จํานวนเงิน 347,230.79 บาท
         - จัดทํารายงานและเอกสารตางๆ ของหลักสูตร จํานวน 45 ครั้ง
   2.3 หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
         - จายคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง จํานวนเงิน 36,000 บาท

- ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร จํานวน 50 ครั้ง
         - จัดทํารายงานและเอกสารตางๆ ของหลักสูตร จํานวน 4 ครั้ง
   2.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
         - ประสานงานประชุมตางๆ ของหลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง
         - ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรจํานวน 37 ครั้ง
3. สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับ ทุกสํานักวิชา 
    

 

จํานวน 6 หลักสูตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

สถานท่ี 150 ครั้ง
20 หนวยงาน
500,000 บาท

49 ครั้ง
6 หนวยงาน

162,500 บาท

32.6
30

32.5

 1. ใหบริการสถานที่แกหนวยงานภายนอกที่มาใชบริการ จํานวน 49 ครั้ง 
     และมีรายไดเขามหาวิทยาลัยเปนเงิน 162,500 บาท

ยานพาหนะ 250 รายการ 382 รายการ 100  1. ใหบริการยานพาหนะ จํานวน 382 รายการ
 2. หนวยประสานงานฯ ไดดําเนินการตรวจรับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
    

   

จํานวน 6 ครั้ง เปนเงิน 58,360.88 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ประชาสัมพันธ
             

150 งาน 91 งาน 60.6  1. สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยจํานวน 13 คร้ัง
 2. บันทึกภาพและเขียนขาวเพื่อประชาสัมพันธหนวยงานและ
     มหาวิทยาลัยจํานวน 62 ครั้ง
 3. สนับสนุนงานดานสื่อมวลชน จํานวน 10 ครั้ง
 4. ออกแบบ/จัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 6 ชิ้นงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 



17/07/61

5

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

สารบรรณและอํานวยการ 400 ครั้ง

1,300 คร้ัง

7 ครั้ง

10 ครั้ง

600 ครั้ง

280 ครั้ง

777 ครั้ง

9 ครั้ง

12 ครั้ง

456 ครั้ง

70

59.76

100

100

76

 1. รับ-สงเอกสารโดยรถทัวร, เครื่องบิน, ไปรษณียและอื่นๆ จํานวน 280 
    คร้ัง รวม 1,630 รายการ จํานวน เงิน 31,700 บาท
 2. ปดประกาศ เวียนแจ งและใหขอมูลการรับสมัคร จํานวน 630 ครั้ง 
    

   

รับสมัครพนักงาน จํานวน 60 ครั้ง และทํารายงานการรับสมัครงาน  
    จํานวน 

 

87 ครั้ง
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจาง ณ หนวยประสานงานฯ 
    

   

จํานวน 9 ครั้ง
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นและรับหนังสือรับรองการทําวีซาใหกับ
    

   

บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้ง
 5. เสนอเรื่องผูบริหาร รับรอง อํานวยความสะดวกผูบริหาร และ
    ประสานงานทั่วไปกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 456 เรื่อง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

การเงิน 250 ฉบับ
100 ครั้ง
200 ฉบับ

60 ฉบับ

128 ฉบับ
85 ครั้ง

139 ฉบับ

45 ฉบับ

51.2
85

69.5

75

 1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในนามมหาวิทยาลัย จํานวน 128 ฉบับ
 2. ทําธุรกรรมทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 85 ครั้ง
 3. บริการจายเช็คใหกับบริษัท/หางรานตางๆ แทนสวนการเงินและบัญชี
     จํานวน 139 ฉบับ
 4. เบิกจายเงินสํารองจายใหกับหลักสูตร/วิทยาลัยที่มีการดําเนินงาน ณ
     หนวยประสานงานฯ จํานวน 45 ฉบับ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

โสตทัศนูปกรณและเครือขาย 150 ครั้ง 78 คร้ัง 52  1. ควบคุมดูแลอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณงานการเรียนการสอน
     ผานระบบ  VDO Conference จํานวน 78 ครั้ง
 2. อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ จํานวน 347 ครั้ง

ประสานงานทั่วไป 15,000 ครั้ง 11,102 ครั้ง 74.01  1. ติดตอประสานงานทั่วไปและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงาน
    ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 11,102 ครั้ง
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

งานปรับปรุงและซอมแซม
บํารุงครุภัณฑ/อาคาร/
ระบบสาธารณูปโภค
และทรัพยสิน

10 1 10  1. ซอมแซมและบํารุงระบบสาธารณูปโภค เปนเงิน 9,737 บาท

     

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุขยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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ประมวลภาพประมวลภาพ

สนับสนุนการประชมุของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในตาง ๆสนับสนุนการประชมุของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในตาง ๆ
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สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการสวสัดีปใหมและการเยีย่มเยือนในโอกาสอืน่ ๆ  (25 คร้ัง)สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการสวสัดีปใหมและการเยีย่มเยือนในโอกาสอืน่ ๆ  (25 คร้ัง)

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดพิธีลงนามความรวมมือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดพิธีลงนามความรวมมือ
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สนับสนุนงานรายการ “บายนี้มีคําตอบ” (4 คร้ัง)สนับสนุนงานรายการ “บายนี้มีคําตอบ” (4 คร้ัง)

ซอมอพยพหนีไฟ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร (15 พฤศจิกายน 2560)ซอมอพยพหนีไฟ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร (15 พฤศจิกายน 2560)
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กิจกรรมสงทายปเกาตอนรบัปใหมหนวยประสานงานฯ “ปารตี้หรรษา...มาลานําสุข” กิจกรรมสงทายปเกาตอนรบัปใหมหนวยประสานงานฯ “ปารตี้หรรษา...มาลานําสุข” 

รับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2560 (คะแนนประเมนิ 4.89 คะแนน)รับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2560 (คะแนนประเมนิ 4.89 คะแนน)
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Thank you
for your attention.


