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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยทุธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสาํเร็จของหนวยงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสาํเร็จของหนวยงาน
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86-95 60 66.66

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน 7 7

- ภารกิจยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวน 4 4

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ WU e-Office (ณ กพ.61) รอยละ 100 64.50 64.50

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส (ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61) รอยละ 5 4.79 95.8

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 100 60 60

•รอยละของการประหยัดพลังงาน (ตลอดปงบประมาณ2561) รอยละ 10 2.82% 28.20
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วดัยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วดัยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดพื้นฐาน

เชิงปริมาณ หนวย แผน  ผล 
 - ศึกษาการจัดทําผังแมบทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เลม 1 กําลังดําเนินการ
เชิงคุณภาพ หนวย แผน  ผล 
 - จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบและอุปกรณภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
หนวยงานภาครัฐ

รอยละ 100 77 

 - รอยละของระดับความพึงพอในของผูรับบริการ   รอยละ 85  - 
 - รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86-95 60 

เชิงเวลา  หนวย แผน ผล
 - รอยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กําหนด รอยละ >90 60 
เชิงตนทุน  หนวย แผน ผล
 - รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผนการใชจายเงิน รอยละ >80 60 

 -  รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รอยละ 5  - 
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ-
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จําแนกออกเปน 6 กลุม 

กลุมที่ 1 เครื่องปรับอากาศ VRF จํานวน 10 ชุด 
ติดตั้งที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7

ความกาวหนาติดตั้งแลวเสร็จ จํานวน 6 ชุด คิดเปน 70%

เรียนรวม 5 ห้อง 5301 ห้อง 5310 ห้อง 5209 ห้อง 5201 ห้อง 5217

เรียรรวม 7 ห้อง 7310 ห้อง 7301 ห้อง 7209 ห้อง 7201 ห้อง 7217
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กลุมที่ 2 อุปกรณปรับความเร็วรอบ (VSD) 
จํานวน 29 ชุด  
ติดตั้งที่ ศูนยบรรณสารฯ 21 เครื่อง อาคารบอบําบัดนํ้าเสีย 4 เครื่อง 
โรงผลิตนํ้าประปา 4 เครื่อง 

ความกาวหนา ติดตั้งแลวเสร็จ จํานวน 27 ชุด คิดเปน 93%  
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กลุมที่ 3 เครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูง Chiller 
จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ ศูนยบรรณสารฯ

ความกาวหนา Material on Site ทั้งหมดกําลังติดตั้ง ความกาวหนาใน
การดําเนินงาน คิดเปน 60 %
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กลุมที่ 4 เครื่องกําเนิดโอโซน จํานวน 1 เครื่อง 
ติดตั้งที่ศูนยบรรณสารฯ 

ความกาวหนา ดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ คิดเปน 85 %
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กลุมที่ 5 หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) 
ติดตั้งที่ศูนยบรรณสารฯ

ความกาวหนา Material on Site ติดตั้งระบบภายในแลว
เสร็จคิดเปน 80 %
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กลุมที่ 6 โปรแกรมจัดการพลังงานไฟฟาฯ ติดตั้งที่ศูนยบรรณสารฯ

ความกาวหนา เดินสายติดตั้งแลวเสร็จคิดเปน 90 %

ทั้งโครงการ
• มีความกาวหนาตามแผนงาน คิดเปน 67 % 
• ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินงานได 77 % 
• ซึ่งผลงานมากกวาแผนที่วางไวถึง 10 %

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  หนวย แผน ผล

WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมิน
ของ UI Green Metric  โดยมีเกณฑการประเมิน 
6 ดาน 

ไดรับการจัดอันดบัมหาวทิยาลัยสีเขียว 1ใน17 ของ
ประเทศ

อยูในระหวางการ
ดําเนินโครงการตางๆ
ในปงบประมาณ 
2561และจะมีการสง
ขอมูล เขารวมการจัด
อันดับในเดือน 
ตุลาคม 2561 

WU5-4-5 รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจ
และมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม                                

 รอยละ >80 ใชแผนการฝกอบรม
ของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ 

ในชวงเดือนมิถุนายน 
2561
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

ตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
หนวย  แผน ผล

1.มีแผนการใช้รถไฟฟ้าแทน
รถจกัรยานยนต์

ร้อยละ 100 80

2.โครงการอื�นๆ ร้อยละ 100 80



17/07/61

11

1.โครงการจ้างเหมาบริการ รถขนส่งภายในที�ขับเคลื�อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการจางเหมาบริการ รถขนสงภายในที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟา (Electric Shuttle Bus) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ

อยูในขั้นตอนของการลงนามในสัญญาจางเหมา  
ผูชนะจากกระบวนการ E-bidding คือ บริษัท โกลบอล คอรปอเรชั่น จํากัด 
โดยกําหนดใหผูรับจางดําเนินงาน 60 วัน  นับจากวันที่ลงนามในสญัญา 
กําหนดการสงมอบรถ 2 กรกฎาคม 2561
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2.โครงการอื�นๆ
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2.1. รายงานผลการประหยัดพลังงาน 
ตามนโยบายลดการใชพลังงานลง 10 %

1. การเปด-ปดไฟแสงสวาง
และเครื่องปรับอากาศ

ชวงเวลาพักเที่ยง(12.00-
13.00 น.)

2. การปรับลดโคมไฟถนน
และการปด-เปดเปนเวลา

3. การติดตั้งอุปกรณตรวจวัด
การใชพลังงานไฟฟาใน
หองเรียนและสํานักงาน

4. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศท่ีเปนInvertor 
ภายใตโครงการปรับเปลี่ยน

เคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable 
speed/Invertor ของโซโจ เดนกิ

5. ดําเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัด
พลังงาน ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ
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เปรียบเทียบรายงานผลการประหยัดพลังงาน

•• ปงบประมาณ 2560 

มีแผนลดคาไฟฟาอยูท่ีรอยละ
10 เมื่อเทียบกับป2559 

• ผลการลดลงของคาไฟฟา
คิดเปนรอยละ 9.44

•• ปงบประมาณ 2561

มีแผนลดหนวยการใชไฟฟา 10 %
จากหนวยการใชเมื่อเทียบกับป
2560         

• ผลการลดหนวยการใชไฟฟา
ปจจุบัน 6 เดือน อยูท่ี 2.82 %
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มีประเด็นเกณฑการ
ประเมินผลการ

ประหยัดพลังงาน 
ดังนี้

สรุป ทุกหนวยงานจึงตองรวมมือกันลดหนวยการใชพลังงานลงใหไดไมนอยกวารอยละ 10 ในป 2561 เมื่อเทียบ
กับป 2560 ซึ่งทุกหนวยงานจะมีผลคะแนนการประเมินการประหยัดพลงังานไฟฟาเทากันทุกหนวยงาน 

พื �นที�ใช้
สอยของ
อาคาร

หน่วยการ
ใช้ไฟฟ้า

เทียบกับ

) 

เทียบกับ
ค่า SEC 
(ประสิทธิ
ภาพการ

ใช้
พลังงาน

kWh/
m2) 

พบว่าอาคารกลุ่มเป้าหมายที�ใช้
พลังงานสูงจะผ่านเกณฑ์

แตละหนวยงานอาจมีความ
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน

2.2 โครงการออกแบบและติดตั �งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะ
สาํหรับควบคุมเครื�องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

โดย อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง สํานักวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
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ติดตั้งอุปกรณในหองเรียนและหองประชุม
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2.3 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอื ระหวาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับ                
การไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันพุธ  ที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 

ณ หองประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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2.4 โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable 
speed/Invertor
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โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด 
Variable speed/Invertor

• จํานวนในโครงการมีทั้งหมด 227 ชุด ติดตั้งไปแลวเสร็จ 80 ชุด
• เหลืออีก 147 ชุด กําลังดําเนินการติดตั้งใหแลวเสร็จ
• ทั้งนี้โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จคิดเปน 35.87 %

โดยเครื่องปรับอากาศที่เหลืออยู จะมีการปรบัเปลี่ยนพื้นท่ีติดตั้งใหสอดคลองกบัความ
ตองการโดยทั้งนี้จะตดิตัง้ที่หองเรยีน 35 และ70 ที่น่ัง ท่ีอาคารเรียนรวม 5 และ 7 
ทั้งหมด 

สรุปภาพรวม ความก้าวหน้าในการดาํเนินโครงการปรับเปลี�ยน
เครื�องปรับอากาศชนิด Variable speed/Invertor
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