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สาระสําคญัของแผนปฏบิัตกิารเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือใช

เปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยยังคงยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและ       

ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และใชการจัดสรรงบประมาณเปน

เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตาม

แนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ 

(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 

       ทั้งน้ีการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรในปน้ียังคงเปนไปตามทิศทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย      

ตามแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธระยะกลาง 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ดังตอไปน้ี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

"เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล" 
 

พันธกิจยุทธศาสตร 
 

           มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย 

พัฒนาทุนมนุษยและสินทรัพยใหมีเอกลักษณและศักยภาพ พรอมรองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของ

โลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงตระหนักและใหความสําคัญในการสรางสังคมสุขภาวะและองคกรแหง

ความสุข บนพ้ืนฐานหลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอ 

การพัฒนาประเทศ  

2. การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง  

3. การปฏิรูปการเรยีนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูความเปนสากล  

4. การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  

5. การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  

6. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

7. การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน  

8. การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต  

9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 
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                         เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย กลยุทธ และผูรับผิดชอบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

                             เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. ผลงานวิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ชวยพัฒนาชุมชน 

ทองถิ่นและประเทศให

เขมแข็งและแขงขันได 

1. รอยละของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 70 1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่

ตอบสนองยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ ผานกลไก

ศูนยความเปนเลิศและชุด

โครงการที่มีผลกระทบสูง 
 

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 
2. รอยละของการอางอิงถึง

ผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

รอยละ 60 

  

2. ชุมชน ทองถิ่นไดรับ

ประโยชนจาก

ผลงานวิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม   

3. รอยละขององคความรูและ

สิ่งประดิษฐที่นําไปใชหรือ

แกไขปญหา ชุมชน  ทองถิ่น

ตอจํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 

รอยละ 35 2. เสริมสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางมหาวิทยาลัย

และชุมชน โดยเฉพาะการ

วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ

ความเขมแข็งของชุมชน 

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /ศูนยบริการ

วิชาการ /สํานักวิชา /

หนวยใหบริการวิชาการ 

/อุทยานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี 
3. มีการขับเคลื่อน

งานวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอบสนอง

ชุมชน ทองถิ่นและ

มหาวิทยาลยั 4.0 เพ่ือ

การพัฒนาประเทศ 

4. จํานวนขอเสนอ

โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ไดรับ

งบประมาณจากองคกร

ภายนอก 

>หรือ=      

40 โครงการ 

3. สรางเครือขายและพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจัยที่

ตอบสนองตอการพัฒนาเชงิ

พ้ืนที่และเชิงประเด็น 

 

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 5. รอยละของผูเขารับบริการ

ที่มีความรูเพ่ิมขึ้นจากการเขา

รับบริการ 

รอยละ 95 4. สงเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

ใหบริการแกสังคม เพ่ือการ

แกไขปญหาและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตของ

ทองถิ่นภาคใต  และการ

ใหบริการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ

และเอกชนใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

ศูนยบริการวิชาการ /

สํานักวิชา /หนวย

ใหบริการวิชาการ 
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เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

 
6. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกร

ที่รับบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ตอประโยชนจากการ

บริการ 

รอยละ 90 
  

 
7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมทีม่ี

การเผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

10 กิจกรรม 5. เปนศูนยกลางของการ

ทํานุบํารุง รักษาและการ

เผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคใต 

รวมถึงสงเสรมิความสัมพันธ

หรือวิถีชีวิตแบบใหมที่

สอดคลองกับการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

อาศรมวัฒนธรรม 

วลัยลักษณ/ สวนกิจการ

นักศึกษา/ สํานักวิชา  

/หนวยงานที่เก่ียวของ  

 
8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่

เสริมสรางความสัมพันธหรือ

วิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลยัหรือพัฒนา

ประเทศ 

10 กิจกรรม 

  

 
9. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอ

ประโยชนของการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 90 
  

 
10. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอ

ประโยชนของการเสริมสราง

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบ

ใหมที่สอดคลองกับนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ

พัฒนาประเทศ 

รอยละ 90 
  

 
11. รอยละของนักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รอยละ 95 6. จัดหลักสูตรการศึกษา

ศิลปะและวัฒนธรรม

อาเซียนในระดับบัณฑิต 

ศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่

เนนการทําวิทยานิพนธเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถ 

สํานักวิชาศิลปศาสตร /

สํานักวิชาอ่ืน ๆ /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและ

การสอน /อาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณ  
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เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

นะในการคนควาวิจัยดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

อาเซียนใหลุมลึกยิ่งขึ้น 

4. มีการพัฒนาอาจารย

ดานตําแหนงทาง

วิชาการรวมถึงพัฒนา

นักวิจัยและกลไก

สนับสนุนการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ 

12. รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รอยละ 20 7. สงเสริมความพรอมและ

สนับสนุนทุนในการทํางาน

วิจัยและการเขยีนตํารา  

รวมถึงปรับปรุงกลไกการ

พิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและนวัต 

กรรม /สํานักวิชา /   

สถาบันวิจัยวิทยาการ 

สุขภาพ /อุทยานวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี /

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร 
 

13. รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทางวิชา 

การของอาจารยประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

รอยละ 40 
  

 
14. รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รอยละ 60 

  

 
15. รอยละของอาจารยที่ทํา

วิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 

>หรือ=  

รอยละ 80 

8. เสริมสรางบรรยากาศ

วิชาการและขับ เคลื่อนการ

วิจัยโดยนักวิชาการ ผาน

กลไกสภานักวิจัย 

สถาบันวิจัยและนวัต 

กรรม /สํานักวิชาวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยา การ

สุขภาพ /อุทยานวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลย ี
 

16. จํานวนครั้งของวารสาร 

วิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพ

ในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล 
TCI/ACI/ Scopus/ISI) 

2 ครั้ง 9. สงเสริมใหผลงานวิชาการ

และนวัตกรรมของ       

มหาวิทยาลยัเปนที่ประจักษ

ชัดในวงกวาง ผานวารสาร 

ฐาน ขอมูลและสื่อตางๆ ที่

หลาก หลายและสอดคลอง

กับบรบิทยุคสมัย 

สถาบันวิจัยและนวัต 

กรรม / สํานักวิชาวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยานวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลย ี/

สวนสื่อสารองคกร 

 
17. จํานวนผลงานวิจัยที่

ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอ

ยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

>หรือ=   

3 เรื่อง 

10. พัฒนางานวิจัยและผลติ 

ผลงานวิจัย รวมกับภาคเอก 

ชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมบน

ฐานนวัตกรรม โดยมีอุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนกลไกประสาน 

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /สถาบันวิจัย

และนวัตกรรม /สํานัก

วิชา /สถาบันวิจัยวิทยา 

การสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. มหาวิทยาลัยไดรับการ

ยอมรบัใหเปนองคกร

สมรรถนะสูง 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสํานักวิชา  

คะแนนเฉลี่ย 

4.51 

1. พัฒนากลไกการสงเสริม

และกํากับระบบและ

กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั เพ่ือให

มหาวิทยาลยัเปน

มหาวิทยาลยัคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

ศูนยนวัตกรรมการเรยีน

และการสอน / สํานัก

วิชา /หนวยงานที่

เก่ียวของ  

 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย 

4.51   

 
  2 .  ส ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ ก า ร

ตรวจสอบภายในให เปน

เครื่องมือในการบริหาร 

งานของทุกหนวยงานของ

มห าวิท ยาลัย ด วย คว าม

โปร งใสและตรวจสอบได 

เ พ่ือใหมหาวิทยาลัย เปน

องคการธรรมรัฐ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

/สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร  

 
  3. ปรับปรุงการบริหารความ

เสี่ยงใหเปนเครื่องมือในการ

สงสัญญาณการเตือนภัยแก

ผูบริหารไดอยางทันการและ

สามารถลดความเสี่ยงไดตาม

เปาหมายของหาวิทยาลัย 

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร  

 
  4 . ป รั บ ป รุ ง ตั ว ชี้ วั ด

ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ

แนวทางการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยในยุค

ข อ ง ก า ร เ ร ง รั ด ก า ร

เปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึง

ความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด 

ในการวัด 

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร 

- 5 -



เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

 
  5. ปรับปรุงขอบังคับฯว า

ดวยการบริหารงานบุคคล

เ พ่ื อ ใ ห ส อ ด  ค ล อ ง กั บ

ห ลั ก ก าร บ ริ ห าร บุ ค ค ล

สมั ย ให ม  แ ล ะส ง เ ส ริ ม

บุคลากรใหมีความกาวหนา 

มีความมั่นคง และมคีวามสขุ

ในการทํางาน 

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร 

2. ผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจตอการใหบริการ   

3. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (นักศึกษา 

บุคลากรและประชาชน)   

>หรือ=    

รอยละ 80 

6. ใชหลักการบริหารแบบมี

ส ว น ร ว ม  ( Participative 

Management) เปนกลไก

สําคัญในการเสริมสรางพลัง

ความสามัคคีของบุคลากร

ทุกภาคสวนของประชาคม

มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร /ทุก

หนวยงาน 

3. มีการบริหารจัดการงาน

ที่รวดเร็ว ทันสมยัและ

มุงเนนผลงาน 

4. รอยละของหนวยงานที่มี

ผลการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามแผนไมนอย

กวารอยละ 80 

>หรือ=     

รอยละ 80 

7. สงเสริมและพัฒนาการใช

ระบบสารสนเทศให เปน

เครื่ องมือ ในการ บริ หาร

จัดการ ที่ มีประสิท ธิภาพ

สูงสุด เพ่ือนําไปสูการเปน 

paperless office 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล / 

ทุกหนวยงาน 

 
  8. ปรับปรุงระบบการใชจาย

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ

กระบวนการจัดซื้อจัดจางให

มีความรวดเร็ว  โดยเฉพาะ

การใชงบลงทุนรวมถึงเรงรัด

ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ก า ร ใ ช

ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห มี

ประสิทธิภาพ 

สวนแผนงานและ

ยุทธศาสตร /สวน

การเงินและบัญชี / 

สวนพัสดุ  

 
  9 .  ใ ช ร ะ บ บ  More 

Effective Monitoring ใน

การกํากับการนํานโยบายไป

ปฏิบั ติใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลโดยมุงเนนการ

สํานักผูบริหาร /สวน

ทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /ทุกหนวยงาน 
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เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ประเมินผลงานแบบวัตถุ

วิสัย  (Objective) และแบบ

ทีมที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  

 
  10. มีการศึกษาวัฒนธรรม

องคกรของ มวล. 

(Organization Culture 

Study)ใหมีความชัดเจนเพ่ือ

สราง Cultural Shift 

/Cultural Change และ

ปรับเปลี่ยนองคกรใหเปน

องคกรสมรรถนะสูง “High 

performance  

Organization”   

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร 

 
5. จํานวนครั้งของการ

ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

0 ครั้ง 11. สงเสริมใหมีกลไกและ

กระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคม ตลอดจนเสริมพลัง

การมีสวนรวมของนักศึกษา 

คณาจารย บุคลากร และ

ชุมชน (Community) โดย

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต รวมถึงมี

การพัฒนาระบบปองกันการ

ทุจริตเชิงรุกและวาง

มาตรการเสรมิในการ 

สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

สวนกิจการนักศึกษา /

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร /สวนนิติ

การ /หนวยตรวจสอบ

ภายใน/ สวนอํานวยการ

และสารบรรณ 

 
6. จํานวนครั้งของการ

รองเรียนดานการทุจริตหรือ

ผลประโยชนทับซอนใน

มหาวิทยาลยั 

0 ครั้ง   

  

4. บุคลากรมีคุณวุฒิและ

สมรรถนะการทํางาน

สูงขึ้น 

7. รอยละของอาจารย

ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

>หรือ=  

รอยละ 60 

12. สงเสริมใหคณาจารย    

ที่ประสงคจะ ศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกสามารถ

ศึกษาตอไดตามแผนของ

มหาวิทยาลัย      

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร /สํานักวิชา 

 8. รอยละของอาจารย >หรือ=  13. สงเสริมใหคณาจารย สวนทรัพยากรมนุษย

- 7 -



เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 40 พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ

ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ

คณาจารยที่ไมประสงคจะ

ศึกษาตอ 

และองคกร /สํานักวิชา 

 9. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานการบริหาร

และพัฒนาอาจารย        

คะแนนเฉลี่ย 

4.01 

14. สงเสริมใหสํานักวิชา

และนักวิชาการมีความเปน

อิสระและเปนผู นําในทาง

วิชาการ โดยเฉพาะใหเปน

แนวหนาในการเสริมสราง

ความโดดเดนข องแตล ะ

สาขาวิชา รวมถึงเขารับการ

อบรมเพ่ือเ พ่ิมพูนความรู

วิ ช า ก า ร แ ล ะ ทั ก ษ ะ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  เ พ่ื อ

ความกาวหนาทางวิชาการ

ทั้งในและตางประเทศ  

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร /สํานักวิชา 

/ศูนยนวัตกรรมการ

เรยีนและการสอน /

โครงการจัดต้ังสถาบัน

ภาษา มหาวิทยาลยั 

วลัยลักษณ 

 10. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานผลที่เกิดกับ

อาจารย  

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   
 11. รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ

ตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

>หรือ=  

รอยละ 5 

15. สงเสริมใหบุคลากรสาย

สนับสนุนศึกษาตอตามความ

ตองการของหนวยงานและ

ได รั บ ก าร อบ ร ม ทั้ ง ส าย

บริหารและสายปฏิบัติการ  

ตลอดจนพัฒนาความ 

กาวหนาในตําแหนงหนาที่

ทุกระดับ 

สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร /หนวยงาน

สายสนับสนุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพ่ือมุงสู 

                            ความเปนสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. หลักสูตร การเรียนการ

สอนผานเกณฑมาตรฐาน

ระดับชาติและระดับสากล 

1. รอยละของหลักสูตรที่

ผานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในหรือ

>หรือ=  

รอยละ 90 

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา

มุ ง เ นน คุณภาพบัณฑิ ต 

โดยปรับปรุงหลักสูตรให

สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียน 

และการสอน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

เทียบเทาระดับดี                          ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร

เ ป ลี่ ย นแ ป ล งข อ ง โลก

โดย เ ฉพาะห ลัก สู ต ร ที่

สง เสริมนวัตกรรมและ

ความตองการของสังคม 

ร ว ม ถึ ง กํ า ห น ด เ ก ณ ฑ

มาตรฐานการศึกษาทุก

สาขาวิชาใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานระดับชาติ

และระดับสากล ทั้งระดับ

ป ริญญาตรี แ ล ะ ร ะ ดับ

บัณฑิตศึกษา  

 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   

 
3. รอยละของผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้   

การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา  

รอยละ 100 

  

 
4. จํานวนหลักสูตรที่

ปรับปรุงหรือเปดใหมตาม

ความตองการของสังคม 

หรือตอบสนองการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ

ตรงกับ Requirement 

ระบบมาตรฐานนานาชาติ  

>หรือ=  

6 หลักสูตร 

2. สงเสริมและปรับปรุง

หลั ก สู ต ร ให มี ลั กษณะ

เปนสห วิทยาการ  -Dual 

degree, International  

program , English program 

/Bilingual, ความเปนสากล

แ ล ะ ค ว า ม เ ป น

ผูประกอบการ  

สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียน 

และการสอน/หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

2. นักศึกษามีทักษะการ

เรียนรูสมัยใหมที่นําไป

ประยุกตใชได 

5. รอยละของนักศึกษาทุก

หลักสูตรทีส่อบผาน Exit  

Exam /ใบประกอบวิชาชีพ 

/Comprehensive Exam 

รอยละ 90 3.มีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูอยางตอเน่ือง 

(Formative 

Assessment) 

สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและ

การสอน /ศูนยบริการ

การศึกษา /หนวยงาน 

ที่เก่ียวของ  
 

6. รอยละของรายวิชาที่มี

การประเมินผูเรยีนแบบ 

Formative Assessment 

รอยละ 50 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

รายหัวขอ/รายสัปดาห 

 
7. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   
 8. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานการประเมิน

ผูเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   
3. มีระบบการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย เปนสากลและ

สงเสริมนวัตกรรม 

9. รอยละของรายวิชาที่มี

การนํานวัตกรรมไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 65 4. ปฏิรูประบบการเรียน

ก า ร ส อ น ที่ มุ ง เ น น ใ ห

นักศึกษามีทักษะในการคิด 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ก า ร

สังเคราะห  การ คิดนอก

ก ร อ บ  ก า ร คิ ด เ ชิ ง

นวัตกรรมและทักษะการ

ปฏิบัติ รวมถึงคณาจารยมี

ก า ร พัฒ นาทั กษะแ ละ

ความรูดานการเรียนการ

สอนที่ตอเน่ืองและเปนไป

ตามมาตรฐานสากล  

สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและ

การสอน /ศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา 

 10 .คะแนน เฉลี่ ย ผลการ

ดําเ นินงานดานสาระของ

รายวิชาในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   
 11 .คะแนน เฉลี่ ย ผลการ

ดํา เ นินงานด านการ ว า ง

ร ะ บ บ ผู ส อ น แ ล ะ

กระบวนการ จัดการเรียน

การสอน  

คะแนนเฉลี่ย 

4.01   

 12. รอยละของอาจารยที่มี

คุ ณ ส ม บั ติ ผู ส อ น 

(Descriptor) ผานเกณฑ UK 

Professional Standards 

Framework  

(UKPSF) ต้ั ง แ ต ร ะ ดั บ 

Associate Fellow ขึ้นไป  

รอยละ 20 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

 1 3 .  จํ า น ว น ส ถ า น

ประกอบการในระดับชาติ

หรือนานาชาติที่ เ ข าร วม

โครงการสหกิจศึกษา 

>หรือ=  

1,100 แหง 

5. ขยายความรวมมือกับ

ภาคเอกชน โดย เฉพาะ

ความ ร วม มือ กับ สถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี

ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง

เทคโนโลยีและองคการ

สมัยใหมในการสงเสริม

โครงการสหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ /สํานักวิชา  

 14. จํานวนผูเรียนที่เขารวม

การจัดการศึกษาเชิงบูรณา

ก า ร กั บ ก า ร ทํ า ง า น 

(ร ะ บ บ สห กิ จ ศึ กษา )  มี

เพ่ิมขึ้น 

>หรือ=  

1,500  คน   

 15. รอยละของหลักสูตรที่

สงเสริมความเปนนานาชาติ 

(Bilingual /English 

program/ International 

program) 

รอยละ 2.0 6. วางรากฐานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาว

ใหสอดคลองกับการกาวสู

กา ร เป นม หา วิทย าลั ย

ระดับสากล หรือ World 

Class University  โดย

สรางความเปนนานาชาติ 

( Internationalization) 

ในดานการผลิตบัณฑิต มี

การจัดการเรียนการสอน

ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ

คุณภาพสูงในสาขาที่เปน

จุดเดนของประเทศและ

สาข าที่ ดึ ง ดูดนักศึกษา

ต า ง ช า ติ  ร ว ม ถึ ง จั ด

สภาพแวดลอมเพ่ือการ

เ รี ย น รู อ ยู อ า ศั ย ข อ ง

นักศึกษาทัดเทียมระดับ

สากล  

โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

นานาชาติ /โครงการ

จัดต้ังสํานักวิชา 

สัตวแพทยศาสตร /

โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ทันตแพทยศาสตร 

นานาชาติ /สํานักวิชา /

ศูนยนวัตกรรมการเรยีน

และการสอน /

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 16 . รอยละของบัณฑิตที่

ผ าน เ กณ ฑ ก า ร ท ด สอ บ

ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) 

ตามมาตรฐาน CEFR ต้ังแต

N/A  7. พัฒนาสมรรถนะและ

เพ่ิมขีดความสามารถดาน

การใชภาษา อังกฤษของ

นัก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ใ ห ส อ ด 

โครงการจัดต้ังสถาบัน

ภาษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ /สํานักวิชา 

ศิลปศาสตร /สํานักวิชา

- 11 -



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC 

ต้ังแต 550 คะแนนขึ้นไป 

ค ล อ ง กั บ ก า ร เ ข า สู

ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อาเซียน โดยกําหนดใหทุก

หลักสูตรตองศึกษาภาษา 

อั งกฤ ษ อย างนอ ย  15 

หนวย กิต รวมถึงปฏิรูป

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภ า ษ า อั ง กฤ ษ แ ล ะ จั ด

ทดสอบความสามารถการ

ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง

นักศึกษาแรกเขาทุกคน

และกอนสําเร็จการศึกษา

ต อ ง ผ าน ก า ร ท ด ส อ บ

ความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (Exit Exam)  

อ่ืนๆ /ศูนยนวัตกรรม

การเรียนการสอน /

ศูนยบริการการศึกษา 

 17. รอยละของบัณฑิต 

ที่ผานเกณฑการทดสอบดาน

การใชภาษาไทย (Exit 

Exam)  

N/A 8. พัฒนาสมรรถนะและ

เพ่ิมขีดความสามารถดาน

การ ใ ช ภ า ษา ไ ท ย ข อ ง

นักศึกษาโดยนักศึกษาแรก

เข าทุกคนตอ งทดสอบ

ความสามารถดานการใช

ภาษาไทยและกอนสําเร็จ

การ ศึกษาตองผานการ

ทดสอบความสามารถดาน

การ ใช ภ า ษา ไ ท ย ตา ม

เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit 

Exam) 

สํานักวิชาศิลปศาสตร /

สํานักวิชาอ่ืนๆ /ศูนย 

บริการการศึกษา 

 18. รอยละของบัณฑิตที่

ผานเกณฑการทดสอบดาน

ทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  

N/A 9. พัฒนาสมรรถนะและ

เพ่ิมขีดความสามารถดาน

ทักษะดิจิทัล (Digital 

Literacy) ของนักศึกษา 

โดยนักศึกษาแรกเขาทุก

คนตองทดสอบ

สํานักวิชาสารสนเทศ

ศาสตร/ สํานักวิชาอ่ืนๆ 

/ศูนยบริการการศึกษา 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ความสามารถดานทักษะ

ดิจิทัลและกอนสําเร็จ

การศึกษาตองผานการ

ทดสอบความสามารถดาน

ทักษะดิจิทัลตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (Exit Exam) 

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

สมัยใหมอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

19 .คะแนน เฉลี่ ย ผลการ

ดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู  

คะแนนเฉลี่ย 

4.01 

10. ปรับปรุงปจจัยสงเสริม

การ เรียนการสอนใหมี

มาตรฐานและพอเพียงแก

ความตองการในการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ทั้ งปจ จั ยด านห องสมุ ด 

หองทดลองหองปฏิบัติการ 

และระบบสารสนเทศที่

จํ า เ ป นสํ าห รั บ ก าร จัด

การศึกษาสมัยใหม 

ศูนยบริการการศึกษา /

ศูนยบรรณสารและสื่อ

การ ศึกษา /ศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี /ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล /

หนวยงานที่เก่ียวของ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. บัณฑิตมีศักยภาพ เปน

คนดีคนเกง และมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

1. รอยละของนักศึกษาที่มี

คะแนน passport ความดี 

ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

N/A 1. พัฒนาคุณลักษณะที ่

พีงประสงคของบัณฑิต /

การเปนบัณฑิต “คนดี” 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา  

 2. รอยละของนักศึกษาที่ทํา

ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 5 2. มีมาตรการในการ

ลงโทษนักศึกษาที่ทําผิด

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา 
 3. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรง

สาขา                           

รอยละ 90 3. ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ

สงเสริมความเปนผู

ประกอบ การ โดยบรรจุ

รายวิชา “การเปน

ผูประกอบการ" ไวในกลุม

วิชาศึกษาทั่วไป (Gen 

Ed.) และพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับ 

สํานักวิชา /ศูนย

นวัตกรรมการเรียนและ

การสอน /ศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

Thailand 4.0  

 4. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือสามารถสรางงานดวย

ตนเองภายในระยะเวลา 1 

ป   

รอยละ 90  

 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจตอคุณภาพบัณฑิต 

5. รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 90  

 
 6. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คะแนนเฉลี่ย 

4.51 

 

 

3. มีการสงเสริมกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่

หลากหลายทั้งทางวิชาการ

และทางสังคม 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

สงเสริมศักยภาพทาง

วิชาการและทางสังคมของ

นักศึกษา 

>หรือ=       

250 โครงการ/

กิจกรรม 

4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและ

ทางสังคมของนักศึกษา 

รวมถึงสงเสรมิการพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพ มี

ความรูคูคุณธรรม มีวินัย 

มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ เปนทั้ง"คนดี

และคนเกง" 

ศูนยนวัตกรรมการเรยีน

และการสอน /สวน

กิจการนักศึกษา /สํานัก

วิชา /ศูนยบริการ

การศึกษา  

 8. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานการสงเสริม

และพัฒนานักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

4.01 

 

 
 9. รอยละของนักศึกษาที่

สูญเสียตอรุน (พนสภาพจาก

ผลการเรยีน) 

รอยละ 10  

 
 10. จํานวนผลงาน/รางวัล

ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่เปนที่ยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

>หรือ=   

35  ชิ้นงาน 

5. สงเสริมใหนักศึกษาเขา

แขงขันทางวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เพ่ือสรางแรง

บันดาลใจใหนักศึกษามี

ความมุงมั่นที่จะกาวไปสู

ความสําเรจ็ รูจักขีดความ 

ศูนยนวัตกรรมการเรยีน

และการสอน /สํานัก

วิชา/ศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ /

หนวยงานที่เก่ียวของ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

สามารถทางวิชาการเมื่อ

เปรียบ เทียบกับผูอ่ืนทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

และมีเครือขายทาง

วิชาการที่อาจจะทํางาน

รวมกันในอนาคต 

 11. รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานของ

นักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร                 

>หรือ=  

รอยละ 40 

6. สงเสริมใหบัณฑิตศึกษา

มีผลงานที่มีมาตรฐาน เปน

ที่ยอมรับในวงวิชาการ  

เชน การจัดประกวด

วิทยานิพนธทั้งระดับ

ปริญญาโท และปริญญา

เอก โดยการจัดต้ัง

เครือขายของกลุม

มหาวิทยาลยัทั้งระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติเพ่ือ

รวมเปนเจาภาพ รวมถึงมี

การนําเสนอผลงานรวมกับ

นักศึกษานานาชาติ     

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา/

ศูนยบริการการศึกษา  

 12. รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานของ

นักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

>หรือ=  

รอยละ 80 

 

 

4. มีกระบวนการรับและ

คัดเลือกนักศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

13. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ดําเนินงานดานการรับ

นักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

4.01 

7. ปรับปรุงยทุธศาสตร

และเกณฑการรบันักศึกษา

ใหมีความหลาก หลาย 

ตรงตามความตองการของ

หลักสูตรและสอดคลอง

กับสภาพการเปลีย่นแปลง

ประชากรของประเทศ  

ศูนยบริการการศึกษา /

สํานักวิชา /สวนสื่อสาร

องคกร /หนวยงานที่

เก่ียวของ 

 14. รอยละของนักเรียนจาก

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขา

ศึกษาตอ 

>หรือ= 

รอยละ 23 

8. สรางกลไกดึงดูดใหคน

เกงเขามาเรียนใหมากที่สุด 

โดย เฉพาะคนเกงทุกคน

จะตองไดเรียนที่

ศูนยบริการการศึกษา /

สวนสื่อสารองคกร /

สํานักวิชา  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั 

 15. รอยละของผูผานการ

คัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ิเขา

ศึกษาตอเพ่ิมขึ้นจากปกอน 

>หรือ=  

รอยละ 3 

9. พิจารณาคาธรรมเนียม

การ ศึกษาใหเหมาะสมกับ

แตละสาขาวิชา โดย

กําหนดใหสอดคลองกับ

การลงทุนและ

ผลตอบแทนของบัณฑิต 

ศูนยบริการการศึกษา /

สํานักวิชา /หนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. มหาวิทยาลยัมี

ภาพลักษณเมือง

มหาวิทยาลยัสีเขยีวแหง

ความสุข (ทั้งทางดานภูมิ

ทัศน การประหยัดพลังงาน 

การกําจัดของเสียและขยะ 

การจัดการนํ้า การขนสง 

และการใหการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอม) 

1. มวล.มีการพัฒนาผาน

เกณฑประเมินของ UI 

GreenMetric โดยมเีกณฑ

การประเมิน 6 ดาน 

ไดรับการจัด

อันดับม.สีเขียว  

1 ใน 15 ของ

ประเทศ 

1. พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลยัใหมีความรม

รื่นสวยงามในระดับแนว

หนาของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะ

การพัฒนาอุทยาน

พฤกษศาสตรใหเปนแหลง

เรียนรูและพักผอนของ

นักศึกษาและประชาชน 

สวนอาคารสถานที่ /

สวนภูมิสถาปตยกรรม

และสิ่งแวดลอม/อุทยาน  

พฤกษศาสตร 

   2. ปรับปรุงระบบการ

บํารุงรักษา 

(Maintenance  

System) ทั้งอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมให

เปนไปตามมาตรฐาน

มหาวิทยาลยัระดับสากล   

สวนอาคารสถานที่ /

สวนภูมิสถาปตยกรรม

และสิ่งแวดลอม /

โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 

   3. มีการจัดการของเสีย 

ขยะและนํ้าใหมี

ประสิทธิภาพและสอด 

คลองกับหลักการรไีซเคิล

และเกิดประโยชนสูงสุด 

เนนใหบุคลากรทุกสวนมี

ความรูในการกําจัดขยะที่

ถูกตองและนํานํ้าเสียมาใช

โครงการพัฒนาระบบริ

หารจัดการระบบบําบัด

นํ้าเสีย ขยะอันตราย

และขยะทั่วไป / 

โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ประโยชนในการรดนํ้าไม

ดอกไมประดับทั่ว

มหาวิทยาลยั 

 
   4. การจัดการจราจร

ภายในมหาวิทยาลัยให

เปนระบบที่มี

ประสิทธิภาพและการจัดที่

จอดรถใหเปนระเบยีบ 

วางแผนจัดทําที่จอดรถทุก

ประเภทใหเปนระเบียบ

เรียบรอยไมเกะกะ เพ่ือให

สามารถใชงานได

โดยสะดวก  รวมถึงให

ความสําคัญกับการใชรถ

ใชถนนอยางปลอดภัย 

สวนบริการกลาง /สวน

กิจการนักศึกษา 

2. นักศึกษาและบุคลากรที่

เรียนรูอยูอาศัยใน

มหาวิทยาลยัมีความสุข                               

                                                             

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและ

สรางบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลยัสีเขยีวแหง

ความสุข 

2. รอยละของนักศึกษาที่มี

คาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 

Happinometer ต้ังแต 75 

คะแนนขึ้นไป (หมายเหตุ : 

ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง

การเงิน) 

>หรือ=  

รอยละ 80 
5. เรงรัดซอมบํารุงหอพัก

ทั้งของนักศึกษาและ

บุคลากร พรอมทั้ง

สิ่งแวดลอมที่พักอาศัยให

อยูในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว  

เพ่ือใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีชีวิตอยางมี

ความสุขในมหาวิทยาลัย 

สวนอาคารสถานที่ /

ศูนยบริหารทรัพยสิน

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/สวนภูมิสถาปตยกรรม

และสิ่งแวดลอม 

 3. รอยละของบุคลากรที่มี

คาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 

Happinometer ต้ังแต 75 

คะแนนขึ้นไป (หมายเหตุ : 

ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพทาง

การเงิน) 

>หรือ=  

รอยละ 75 

6. สงเสริมระบบหอพัก

สําหรับนักศึกษาและ

บุคลากรตามนโยบาย 

Residential University 

โดยเฉพาะการจัด

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนให

สงเสริมการอยูอาศัย โดย

ใหความสําคัญกับระบบ

หอพักใหเปนเหมือนบานที่

สองของนักศึกษาและ

บุคลากร 

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/สวนภูมิสถาปตยกรรม

และสิ่งแวดลอม  

   7. เรงรัดการซอมบํารุง

อาคารสถานที่  

สวนอาคารสถานที่ /

ศูนยเครื่องมือ
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

หองทดลองและ

หองปฏิบัติการเพ่ือให

สามารถใชประโยชนได

อยางสมบูรณและเปนที่

เชื่อถือตอบุคลากรภายใน

และตอผูมาเยือน                                                              

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล /

หนวยงานที่เก่ียวของ  

   8. เรงปรับปรุงโครงสราง

ความจําเปนพ้ืนฐานทาง

กายภาพและ

สภาพแวดลอมที่เก่ียวของ

กับการใชชีวิตและความ

เปนอยูของนักศึกษา 

บุคลากรและบุคคล 

ภายนอกที่เขามาติดตอ

งานกับมหาวิทยาลัย 

สวนอาคารสถานที่ /

สวนภูมิสถาปตยกรรม

และสิ่งแวดลอม /สวน

กิจการนักศึกษา /สวน

ทรัพยากรมนุษยและ

องคกร /หนวย งานที่

เก่ียวของ 

   9. เสริมสรางบรรยากาศ

เมืองมหาวิทยาลยั เพ่ือให

นักศึกษาและบุคลากรใช

ชีวิตสวนใหญอยูใน

มหาวิทยาลยั โดยสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกให

ครบถวนเหมือนชมุชน

เมือง ซึ่งจะสอดคลองกับ

การเปน Residential 

University   

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/สวนอาคารสถานที ่

   10. รวมมือและสงเสริม

ชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะ

ชุมชนการคารอบ

มหาวิทยาลยัใหเปนไป

ตามแนวคิดเมือง

มหาวิทยาลยั 

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/สวนกิจการนักศึกษา 

4. มีการสรางความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม

ใหกับนักศึกษาบุคลากรและ

4. รอยละของนักศึกษาที่มี

ความเขาใจและมีสวนรวม

อนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

>หรือ=  

รอยละ 80 
11. มีการอนุรักษพลังงาน  

โดยเฉพาะการออกแบบ

อาคารใหมโดยมุงเนนการ

อนุรักษพลังงานและให

โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว /สวนอาคาร

สถานที่ /สวนกิจการ

นักศึกษา /หนวยงานที่
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ชุมชนรายรอบ ความสําคัญกับการเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  

รวมถึงใหการศึกษา

เก่ียวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมแกนักศึกษา

เพ่ือปลูกฝงใหมีจิตสํานึก

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

โดยจัดใหมีวิชาการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเปน

วิชาเสริมพ้ืนฐานที่

นักศึกษาทุกสาขาวิชาตอง

เรียน 

เก่ียวของ  

 5. รอยละของบุคลากรที่มี

ความเขาใจและมีสวนรวม

อนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม                           

>หรือ=  

รอยละ 80 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. มหาวิทยาลยัมี

ความกาวหนาและเขมแข็ง

ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

1. จํานวนประชาชนที่เขาถึง

หลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัด

การศึกษาในรูปแบบ life 

long learning   

>หรือ=  

10,000 คน 

1. เสริมสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลยักับ

องคกรภาครัฐและเอกชน

ใหเขมแข็งทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถิ่น 

ศูนยบริการวิชาการ /

สํานักวิชา /หนวย

ใหบริการวิชาการ 

2. มีเครือขายภายนอกให

ความรวมมือและสนับสนุน

การดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ชุมชน และ

เครือขายอุดมศึกษาทั้งใน

และตางประเทศทีม่ีสวนรวม

ในการพัฒนางานวิจัย การ

เรียนการสอนและอ่ืนๆ      

>หรือ=  

15 แหง 

2. จัดประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีใน

การนําเสนอผลงานวิจัย

และแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางนักวิจัยและ

ผูสนใจ โดยจัดใหมีการ

ประกวดผลงานวิจัยดีเดน

เพ่ือเผยแพรใน

วารสารวิชาการของ

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั 

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริม

ความรวมมือกับเครือขายทั้ง

ในและตางประเทศ 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ความรวมมือกับเครือขาย

ภายนอก 

>หรือ=  

15 โครงการ/

กิจกรรม 

3. เสริมสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับ

หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และ

เครือขายอุดมศึกษาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิด

ความ กาวหนาทั้งดานการ

เรียนการสอน การวิจัย

และอ่ืนๆ  

สํานักวิชา /ศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

/สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /ศูนยบริการ

วิชาการ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี / ศูนย

กิจการ นานาชาติ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี/ หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 
 4. จํานวนผลงานทาง

วิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับ

เครือขายภายนอก       

>หรือ=  

15 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ความรวมมือกับศิษยเกา 

>หรือ= 

6 โครงการ/

กิจกรรม 

4. เสริมสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลยัและ

สมาคมนักศึกษาเกาของ

มหาวิทยาลยั ทั้งในทาง

วิชาการและการพัฒนา

มหาวิทยาลยั  เพ่ือทราบ

ความตองการของศิษยเกา

ที่อยูในโลกการปฏิบัติงาน

จริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย

เกาจะชวยระดมทรัพยากร

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชา 

 6. รอยละของนักศึกษา

แลกเปลีย่นตอจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ  5 5. มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา คณาจารยและ

บุคลากร (Student & 

Staff Mobility) กับ

สถาบันการศึกษาและ

ผูประกอบการทั้งในและ

ตางประเทศ 

ศูนยกิจการนานาชาติ /

ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ /สํานักวิชา 

/หนวย งานที่เก่ียวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

 7. รอยละของอาจารยและ

บุคลากรแลกเปลี่ยนตอ

จํานวนอาจารยและบุคลากร

ทั้งหมด 

รอยละ  5  

 

 8. รอยละของสัญญาตาม 

MOU ที่Active เปน

ประโยชนและเสรมิสราง 

การพัฒนาใหมวล. 

รอยละ 90  

 

4. มีการแสวงหาความ

รวมมือเชิงรุกกับหนวยงาน

ภายนอกทุกภาคสวน 

9. จํานวนทุนวิจัยจาก

องคกรภายนอก 

>หรือ=        

70   

ลานบาท 

6. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องคกรระหวางประเทศ 

 

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /อุทยาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

ในการพ่ึงตนเองและแขงขัน

ได   

1. จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมทีไ่ดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร                   

6 เรื่อง 1 .  แสวงหารายไดจาก

ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรจาก

ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ

นํ า ไ ป ต อ ย อ ด เ พ่ื อ

ผลประโยชนทางธุรกิจใน

อนาคต 

อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี /สํานักวิชา /

สถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ 

 2. มูลคาเชิงพาณิชยของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชน 

>หรือ=   

2 

ลานบาท 

 

 
2. มีสนิทรัพยที่สรางมูลคา

และคุณคาเพ่ิมขึ้น   

                                                            

3. มีการวางแผนและบริหาร

จัดการสินทรัพยที่ชัดเจน

และมีประสทิธิภาพ      

3. รอยละของรายไดจาก

การบริหารสินทรัพยตองบ

เงินรายไดทั้งหมดของ

มหาวิทยาลยั (ไมรวมเงิน

อุดหนุนจากรัฐ) 

>หรือ=  

รอยละ 5 

2.  จัดทํ าโครงการและ

แ ผ น ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยใหสอดคลอง

กับนโยบายการ พัฒนา

ประเทศ รวมถึงจัดทําแผน

แมบทในการใชประโยชน

จากที่ดินของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน โดยเฉพาะ

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/หนวยงานที่เก่ียวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดหลัก คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ที่ดินเพ่ือประโยชนในการ

ศึก ษ า วิ จั ย แ ละ จั ด ทํ า

โครงการเชิ งธุร กิจ เพ่ือ

เปนรายไดสนับสนุนการ

พัฒ นา กา ร ศึ กษ าข อ ง

มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 4. อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่บริหารโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนเทียบกับดัชนี

เปรียบเทยีบผลการ

ดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง 

(Benchmark) ในบริบท

ตลาดเงินและตลาดทุน   

>ดัชนีเปรียบ 

เทียบ 

3. แสวงหาแหลงเงินทุน

จากการบริจาคและการ

บริหารผลตอบแทนจาก

เงินลงทุนเพ่ือสรางโอกาส

ใหมๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 

สวนการเงินและบัญชี /

หนวยงานที่เก่ียวของ 

4. มีการแสวงหาชองทาง

การลงทุนเพ่ือสรางรายได

เพ่ิมขึ้น 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานการลงทุนหรือรวมทุน

กับภายนอกที่สรางรายได

เพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

>หรือ=     

1 โครงการ 

4 .  ใช นโ ยบ าย หุนส ว น

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 

( Public Private 

Partnership) เพ่ือสงเสริม

ใหเอกชนเขารวมลงทุนกับ

มหาวิทยาลัยในการสราง

ศูนยบริการนักศึกษาตาม

แ น ว คิ ด ข อ ง เ มื อ ง

มหาวิทยาลัย 

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีภาคใต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. ศูนยการแพทยมีสวน

สําคัญในการสนับสนุนสังคม

สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใตเพ่ือ

ความเปนเลิศสูสากล 

1. จํานวนผลงานวิจัยดาน

การรักษาพยาบาล/

วิทยาศาสตรการแพทยที่

สามารถนําไปใชประโยชน 

5 เรื่อง 1. สรางความรวมมือกับ

ทุกภ าคสวนทั้ ง ในและ

ตางประเทศเพ่ือแสวงหา

บุ คล า กร  อ งค ค ว าม รู 

เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ นํ า

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

สูงมาใหบริการ ในศูนย

การแพทย รวมถึงจัดต้ัง

กองทุนพัฒนาเครื่องมือ

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

ทางการ แ พท ย เ พ่ื อ ให

บริ กา ร ทางการ แพท ย      

ที่ทันสมัย   

 2. จํานวนหลักสูตรที่มีการ

ฝกอบรม หรือจํานวนการ

ใหบริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

1  หลักสูตร 2. มุงเนนการศึกษาปญหา

สุขภาพในพ้ืนที่  ( Area-

based research)ที่ เนน 

long term follow up  

เพ่ือสรางนวัตกรรมและ

เป นต น แ บ บ ใ น ร ะ ดั บ

นานาชาติ 

ศูนยบริการวิชาการ /

สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 
   3. มีการบู รณาการการ

วิจัยทางการแพทยของ

วิ ท ย า ศา ส ต ร สุ ข ภ า พ

รวมกับสหสาขาอ่ืนๆ เชน 

โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน 

วัสดุศาสตรเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย  

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

ศูนยบริการวิชาการ /

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  
2. ศูนยการแพทยเปด

ใหบริการแกประชาชนใน

พ้ืนที่ภาคใต 

3. จํานวนผูเขารับบริการ

ศูนยการแพทย 

> หรือ=  

30,000 คน 

4. เรงรัดโครงการกอสราง

อาคาร ศูนยกา รแ พท ย

พรอมระบบสาธารณูปการ  

ร ว ม ถึ ง ก า ร กํ า ห น ด

แผนการดําเนินงานเพ่ือ

พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ศู น ย

การแพทยฯ  ใหบรรลุผล

ตา ม เ จ ต นา ร ม ณ แ ล ะ

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว   

สวนอาคารสถานที่ /

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

   5. มีโครงสรางการบริหาร

โรงพยาบาลที่ สามารถ

ร ว ม กันกํ ากั บ ดู แล โดย

สํ า นั ก วิ ช า ท า ง

วิทยาศาสตรสุขภาพและ

ศู น ย ก า ร แ พ ท ย  โ ด ย

กําหนดภาระหนาที่ การ

สอน การ วิจัย  และการ

ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง ค ลิ นิ ก   

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /สํานักวิชา

ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /หนวยงานที่

เก่ียวของ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

แ ล ะ กํ า ห น ด สั ด ส ว น

คาตอบแทนของทั้งสาม

ฝ า ย  ( ผู ป ฏิ บั ติ   ศู น ย

การแพทย และสํานักวิชา)  

รวมถึงมีระบบกลไกในการ

ประเมินภาระงานอยาง

เหมาะสม และสามารถ

ใหบริการทางคลินิกไดใน

วั น ทํ า ก าร  โด ย ไ ด รั บ

คาตอบแทน  

 4. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 80 6 . ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ

พัฒนาการใหบริการ 

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 
3. มีการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพและ

องคความรูทางการแพทย 

5. รอยละของบุคลากรทาง

การแพทยทีไ่ดรับการพัฒนา

ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

รอยละ 10 7 .  ส ง เ ส ริ ม ใ ห ศู น ย

ก า ร แ พท ย เ ป น แ ห ล ง

เชี่ยวชาญที่สอดคลองกับ

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ประชาชนและทางการ

แ พท ย   ร วม ถึ ง ติ ดต อ

สม าค ม แ พ ท ย ไ ท ย ใ น

อ เ ม ริ ก า แ ล ะ ใ น

ตางประเทศใหมาชวยงาน

ศูนยการแพทยอีกทางหน่ึง  

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /สํานักวิชา

ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 6. จํานวนศูนยความเปนเลิศ

ทางการแพทย/วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

N/A 8 .  จั ด ต้ั ง  Excellent 

center  1) ดานมะเร็ง 2) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

3) เวช-ศาสตรผูสูงวัยและ

การดูแลผูปวยแบบประ

คับ ประคอง 4) ผิวหนัง

แ ล ะ ค ว า ม ง า ม  5 ) 

Traveling medicine 

(รวมการบูรณาการทาง

การแพทย  ภาษา การ

ท อ ง เ ที่ ย ว  ร ะบ บ กา ร

เคลื่อนยาย ขนสง เปนตน)  

โรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ /สํานักวิชา

ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ /สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ /

หนวย งานที่เก่ียวของ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

4. มีการพัฒนาเปนโรงเรียน

ผลิตบุคลากรทางการแพทย 

7. จํานวนบุคลากรทาง

การแพทยที่ผลิตได 

N/A 9. มุงเนนการบูรณาการ

งานการวิจัย การเรียนการ

สอนและการใหบริการการ

รั ก ษ า   โ ด ย มี แ ห ล ง

ปฏิบั ติการทางการ วิจัย

และฝ าย ใหบริการการ

ศึ ก ษ า วิ จั ย ภ า ย ใ ต

โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง ศู น ย

ก า ร แ พ ท ย  ( Teaching 

and research hospital) 

ซึ่ ง เ ป น โ ร งพย า บ าล ที่

แตกตางจากโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป  

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

/สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

สถาบันวิจัยวิทยาการ

สุขภาพ /หนวย งานที่

เก่ียวของ 

 8. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาดานการแพทย

ไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

รอยละ 100  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

1. นักศึกษามีศักยภาพและ

เขารวมการแขงขันดานกีฬา

และสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

1. จํานวนรายการแขงขัน

หรือรางวัลดานกีฬาและ

สุขภาพที่นักศึกษาเขารวม

หรือไดรับ 

40 รายการ  

 /รางวัล 

1. พัฒนานักศึกษาเขาสู

การแขงขันทั้งกีฬาภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงสรางความรวมมือ

ดานการกีฬาและสุขภาพ

กับหนวยงานภายนอก 

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

สํานักวิชาอ่ืนๆ /

หนวยงานที่เก่ียวของ 
2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริม

กีฬาและสุขภาพของ

นักศึกษาอยางทั่วถึง 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจ

เลนกีฬาและเลนกีฬาเปน                                      

15 โครงการ/

กิจกรรม 

2. สงเสริมกิจกรรมดาน

กีฬาและสุขภาพของสํานัก

วิชา องคการ นักศึกษา 

สภานักศึกษาและสโมสร

นักศึกษา โดยใหนักศึกษา

เข าร วม กิจกรรม อย า ง

ทั่วถึงทั้งเ พ่ือสุขภาพและ

การฝกฝนใหนักศึกษามี

จิตใจเปนนักกีฬาและเปน

สวนกิจการนักศึกษา /

สํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ /

สํานักวิชาอ่ืนๆ /

หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 25 -



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดหลัก  คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

สุภาพบุรุษสุภาพสตร ี

 3. รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ/กิจกรรม

สงเสริมกีฬาและสุขภาพตอ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 85  

 

3. มีอาคารสถานที่และ

อุปกรณการเรยีนการสอน

ดานกีฬาและสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพและพรอมใช

งาน 

4. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 80 3. ปรับปรุงอาคารสถานที่

และอุปกรณการเรียนการ

สอนดานการ กีฬาและ

สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

และพรอมใชงาน 

สวนกิจการนักศึกษา /

สวนอาคารสถานที่ /

ศูนยบริหารทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ  
4. มีการขยายโอกาส

การศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานกีฬา  

5. จํานวนนักศึกษาเขาใหม

ที่มีความสามารถพิเศษดาน

กีฬา 

15 คน 4 . รั บ นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี

ความสามารถพิเศษดาน

กีฬาเพ่ือขยายโอกาสทาง

การ ศึกษาทั่ ว ป ระ เท ศ

เพ่ิมขึ้น 

ศูนยบริการการศึกษา /

สวนกิจการนักศึกษา /

สวนสื่อสารองคกร /

สํานักวิชา  
 

          การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณดวยวิธีการทางยุทธศาสตรเพ่ือมุงสูผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในวิสัยทัศนตามที่กําหนดไว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงไดการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน โดยจําแนกออกเปน 2 สวน คือ 1) ผลผลิตและ

ตัวชี้วัดตามภารกิจพ้ืนฐานจําแนกตามแผนงานและในระดับหนวยงาน และ 2) ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งเนนภารกิจ    

ที่จะตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

/แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ยุทธศาสตรฯ : ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ

แผนงาน :  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูและงาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาค โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เปาหมายยุทธศาสตร : สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ การผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร เพื่อ ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร และเชิงเศรษฐกิจ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือ

   และเปาหมายของประเทศ ยกระดับใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความ สรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง 

2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาหรือสราง สามารถในการแขงขัน และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของ

   ความแขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง ประเทศ

   และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มี

  ประเทศ ศักยภาพ

3. วิจัยเพื่อสราง/สะสม องคความรูที่มีศักยภาพ โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และ

4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อ ปจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

   ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม       ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเปนเลิศ

   ทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง

ยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาและเสริมสราง    ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา

ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรู ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชน ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เสริมสรางศักยภาพคน ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอง ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ

เปาหมายยุทธศาสตร : กับความตองการของประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู

ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง

เปาหมายยุทธศาสตร : การสรางโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับใหกับ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน ผลการใหบริการวิชาการ

แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรปูระชาชนอยางทั่วถึง และเสมอภาค ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถ

ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

/แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

เปาหมายยุทธศาสตร : ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรู เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช

แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรตูลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอง ของประเทศ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 

ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง กับความตองการของประเทศ เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบ เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

สนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ      ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ดานการกีฬาและสุขภาพ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคน

มีสุขภาวะที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูและงาน เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางดาน ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ มีความรอบรูดาน สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ เพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข สูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งอยูในและเชิงเศรษฐกิจ     (โครงการจัดตั้งศูนยการพทย มหาวิทยาลัย ภาคใต 

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี วลัยลักษณ)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา

เพื่อความยั่งยืน

เปาหมายยุทธศาสตร : ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรู ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแกปญหาการ โครงการผลิตแพทยเพิ่ม ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอง ขาดแคลนแพทยที่จะตอบสนองตอความ โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมกัน ตลอดจน กับความตองการของประเทศ ตองการในการพัฒนาประเทศ

ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการกาวสูตลาด

แรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง

ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับการศึกษา พัฒนาระบบ สื่อและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรยูุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับ

อยางยั่งยืน หรือใชบริการทางการศึกษาจากสถาบัน เพื่อใหเกิดการเขาถึงบริการทางการศึกษา ตลอดชีวิต หนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การศึกษาที่มีคุณภาพ และเรียนรูตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

/แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

ยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน

แผนงาน  : แผนงานบุคลากรกรภาครัฐ (ดานการพัฒนา ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอด เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐในการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐในการยกระดับ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหาร

และเสริมสรางศักยภาพคน) ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลองกับความ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ ทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

ตองการของประเทศ ตลอดชีวิต เทาเทียมและทั่วถึง ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

เปาหมายยุทธศาสตร : เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ

และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง

- 29 -



หนวยงาน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม

 - สํานักวิชา 430,581,720 59,227,640 489,809,360

 - สํานักวิชาการจัดการ 38,435,280 3,689,880  - 42,125,160

 - สํานักวิชาศิลปศาสตร 33,274,320 4,066,220  - 37,340,540

 - สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 14,202,600 1,902,600  - 16,105,200

 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 25,607,760 2,421,250  - 28,029,010

 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 28,334,640 3,430,120  - 31,764,760

 - สํานักวิชาแพทยศาสตร 35,759,400 20,059,400  - 55,818,800

 - สํานักวิชาเภสัชศาสตร 31,195,440 4,359,900  - 35,555,340

 - สํานักวิชาสหเวชศาสตร 45,648,840 3,441,800  - 49,090,640

 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 29,182,560 1,644,040  - 30,826,600

 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร 49,308,480 1,853,900  - 51,162,380

 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 46,838,640 3,183,380  - 50,022,020

 - สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 35,549,760 3,405,700  - 38,955,460

 - สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 15,574,920 2,108,050  - 17,682,970

 - บัณฑิตวิทยาลัย 1,669,080 3,661,400  - 5,330,480

 - ศูนย/สถาบัน 131,778,000 130,134,300 158,033,500 419,945,800

 - ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 38,926,680 29,183,020 79,834,800 147,944,500

 - ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 17,500,320 8,222,300 76,200,000 101,922,620

 - ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 20,973,720 10,004,360 1,998,700 32,976,780

 - ศูนยบริการการศึกษา 10,323,840 12,088,200  - 22,412,040

 - ศูนยบริการวิชาการ 5,545,320 6,352,500  - 11,897,820

 - ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3,835,440 4,989,600  - 8,825,040

 - อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 3,189,960 3,034,600  - 6,224,560

 - ศูนยกิจการนานาชาติ 1,449,360 2,230,800  - 3,680,160

 - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 4,527,600 29,777,800  - 34,305,400

 - สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 16,314,360 5,046,320  - 21,360,680

 - สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 1,578,480 3,300,000  - 4,878,480

 - ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 3,989,640 4,537,200  - 8,526,840

 - อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 873,000 439,100  - 1,312,100

 - อุทยานพฤกษศาสตร 2,750,280 10,928,500  - 13,678,780

 - หนวยตรวจสอบภายใน 2,264,040 206,100  - 2,470,140

 - สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1,612,080 4,641,800  - 6,253,880

 - สํานักผูบริหาร 12,215,520 189,488,830  - 201,704,350

 - สํานักงานงานอธิการบดี 171,870,950 204,546,690 1,136,100,910 1,512,518,550

 - สวนการเงินและบัญชี 11,693,510 824,980  - 12,518,490

 - สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 43,912,560 40,455,550  - 84,368,110

 - สวนกิจการนักศึกษา 19,225,800 23,529,460  - 42,755,260

 - สวนสื่อสารองคกร 6,135,720 4,555,960  - 10,691,680

ประมาณการรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามหนวยงาน
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หนวยงาน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม

 - สวนแผนงานและยุทธศาสตร 5,405,040 1,195,580  - 6,600,620

 - สวนพัสดุ 9,026,160 5,472,480 2,009,100 16,507,740

 - สวนอํานวยการและสารบรรณ 9,134,040 7,748,700  - 16,882,740

 - สวนอาคารสถานที่ 16,341,120 68,178,340 1,134,091,810 1,218,611,270

 - หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 3,353,040 3,072,820  - 6,425,860

 - สวนนิติการ 3,313,080 263,560  - 3,576,640

 - สวนบริการกลาง 24,436,680 33,691,940  - 58,128,620

 - สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 18,431,280 6,244,480  - 24,675,760

 - โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 1,462,920 9,312,840  - 10,775,760

 - โครงการ 1,965,120 2,102,000 4,067,120

 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตราย 1,965,120 2,102,000  - 4,067,120

   และขยะทั่วไป

 - งบประมาณสวนกลาง  - 12,000,000        12,000,000        

 - งบกลางสํารองจาย  - 12,000,000           - 12,000,000

752,287,430 602,347,360 1,294,134,410 2,648,769,200รวมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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รวมทั้งสิ้น 1,342,634,790      1,294,134,410       2,648,769,200       

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

78,328,540          180,245,000         258,573,540         

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย 37,023,880          -                      37,023,880           

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 28,344,780          -                      28,344,780           

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 25,506,300            -                                   25,506,300

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2,838,480                           2,838,480

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 8,679,100            -                      8,679,100             

 งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ                 269,900                         -                   269,900

 งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม              8,409,200                         -                 8,409,200

 แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม           35,247,100          180,245,000          215,492,100

 แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม           35,247,100          180,245,000          215,492,100

 งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน             11,469,900                         -               11,469,900

 งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ             13,722,500                         -               13,722,500

 งาน/โครงการ งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             10,054,700           180,245,000           190,299,700

 แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม             6,057,560                        -                6,057,560

 แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม             6,057,560                        -                6,057,560

 งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม              6,057,560                        -                 6,057,560

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง          142,567,130                        -            142,567,130

 แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย          142,567,130                        -            142,567,130

 แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง          129,179,330                        -            129,179,330

 งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง           129,179,330                         -             129,179,330

 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร           13,387,800                        -              13,387,800

 งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร             12,937,800                         -               12,937,800

 งาน/โครงการ  งานพัฒนาองคกร                 450,000                         -                   450,000

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสู

ความเปนสากล

         118,414,650          210,689,700          329,104,350

 แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู          118,414,650          210,689,700          329,104,350

 แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล          118,414,650          210,689,700          329,104,350

 งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม           118,414,650           210,689,700           329,104,350

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ          560,272,190                        -            560,272,190

 แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา          477,531,630                        -            477,531,630

 แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา          477,531,630                        -            477,531,630

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           186,607,030                        -             186,607,030

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ           143,061,250           143,061,250

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร             93,582,550                        -               93,582,550

 งาน/โครงการ  งานผลิตแพทยเพิ่ม             54,280,800                        -               54,280,800

 แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา           82,740,560                        -              82,740,560

ประมาณการจายป 2562

งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม

ประมาณการรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามแผนยุทธศาสตรและแผนงาน

แผนยุทธศาสตร
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ประมาณการจายป 2562

งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม
แผนยุทธศาสตร

 แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา           82,740,560                        -              82,740,560

 งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา             82,740,560             82,740,560

 แผนงานยุทธศาสตร 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข          262,252,030            26,746,610          288,998,640

 แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร          262,252,030            26,746,610          288,998,640

 แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข          262,252,030            26,746,610          288,998,640

 งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข           262,252,030             26,746,610           288,998,640

 แผนงานยุทธศาสตร 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา             6,277,160                        -                6,277,160

 แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย             6,277,160                        -                6,277,160

 แผนงานรอง  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก             6,277,160                        -                6,277,160

 งาน/โครงการ  งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก              6,277,160                         -                 6,277,160

 แผนงานยุทธศาสตร 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน

การแขงขัน

         151,187,890                        -            151,187,890

 แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย          151,187,890                        -            151,187,890

 แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ

แขงขัน

         151,187,890                        -            151,187,890

 งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได           151,187,890           151,187,890

 แผนงานยุทธศาสตร 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะใน

พื้นที่ภาคใต

          19,616,600          876,453,100          896,069,700

 แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย           19,616,600          876,453,100          896,069,700

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวระในพื้นที่ภาคใต                       -            876,453,100          876,453,100

 งาน/โครงการ โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ                         -             802,453,100           802,453,100

 งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศรองรับการ

เปดใหบริการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

            74,000,000             74,000,000

 แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูง

เพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

          19,616,600                        -              19,616,600

 งาน/โครงการ โครงการสงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อ

เปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

            19,616,600                         -               19,616,600

 แผนงานยุทธศาสตร 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ             3,718,600                        -                3,718,600

 แผนงานหลัก  แผนงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ             3,718,600                        -                3,718,600

 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ             3,718,600                        -                3,718,600

 งาน/โครงการ  งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ              3,718,600                         -                 3,718,600

งบกลางสํารองจาย 12,000,000           
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562

รวมทั้งสิ้น 2,648,769,200

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 258,573,540

 และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก แผนงานวิจัย 37,023,880  

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 28,344,780

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 25,506,300

การจัดการทั่วไป 30,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

คาใชจายบุคลากร 4,936,300 1. จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 235

ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน) 15,440,000          - งบประมาณแผนดิน (จากแผนบูรณาการ) 13

ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนสมทบกับแหลงทุนภายนอก) 1,000,000          - ทุนภายใน 57

การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย 540,000          - ทุนภายในตอเนื่อง 58

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการเผยแพร 1,500,000          - ทุนสมทบกับแหลงทุนภายนอก 6

การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research) 2,060,000          - ทุนภายนอก 101

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ (โครงการ) 150

3. จํานวนเงินทุนภายนอก (เขามาระหวางป) (บาท) 36,300,000

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

4. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ (บทความ) 230

5. จํานวนการอางอิง (Citation ) บทความวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ครั้ง) 400

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2,838,480

การจัดการทั่วไป 20,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

คาใชจายบุคลากร 1,818,480 6. จํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจาก (เรื่อง) 133

สรางเสริมสมรรถนะดานการวิจัย 200,000           - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มวล. 120

โครงการพัฒนาหนังสือ/ตํารา 600,000           - คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) มวล. 10

แผนยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยงของแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 200,000           - คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 3

7. จํานวนอาจารยที่ยื่นขอทุนพัฒนาหนังสือ/ตํารา (คน) 13

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

8. รอยละของโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจาก (รอยละ) 100

          - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มวล. 100

          - คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) มวล. 100

          - คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 100

9. รอยละของอาจารยที่รับทุนพัฒนาหนังสือ/ตํารายื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 85

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,679,100

งาน/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 269,900

 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 269,900 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

10. จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 1

 งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 8,409,200

 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 8,409,200 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

11. จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 12

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

WU1-1-1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  (รอยละ) 70

WU1-1-2 รอยละของการอางอิงถึงผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รอยละ) 60

WU1-3-4 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณจากองคกรภายนอก (โครงการ) ≥40

WU1-4-12 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รอยละ) 20

WU1-4-13 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท (รอยละ) 40

WU1-4-14 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก (รอยละ) 60

WU1-4-15 รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รอยละ) ≥80

WU1-4-16 จํานวนครั้งของวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล TCI/ACI/Scopus/ISI) (ครั้ง) 2

WU1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (เรื่อง) ≥3
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 215,492,100

 แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 215,492,100

 งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน 11,469,900

 การจัดการทั่วไป 95,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 9,074,900 12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เรื่อง)  100

 สนับสนุนการบริการวิชาการผานสื่อชองทางตางๆ 300,000 13. จํานวนผูรับบริการ (คน) 30,000

 งานโรงเรือนและขยายพันธพืช (ยายไปยุทธ 5 ) 145,000 14. จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหทดสอบ (ครั้ง) 1,200

 รวบรวมพันธุพืชเพื่อจัดหมวดหมูพืชในอุทยานพฤกษศาสตร 15,000 15. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ (บาท) 70,000,000

 จัดนิทรรศการ 60,000 16. จํานวนรายไดจากการบริการวิเคราะหทดสอบ (บาท) 2,650,000

 จัดงานวันเด็กแหงชาติ/เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน 250,000 17. จํานวนศูนยเรียนรู (ศูนย) 1

 จัดตั้งพิพิธภัณฑอางอิง 30,000 18. จํานวนองคความรูจากโครงการบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (องคความรู) 18

 โครงการโคแมพันธุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ 700,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 800,000 19. รอยละของผูรับบริการที่สามารถนําความรูไปใชประโยชน (รอยละ) 75

20. รอยละความแมนยําในการวินิจฉัย (รอยละ) 100

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

WU1-2-3 รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชหรือแกไขปญหา ชุมชน  ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รอย 35

WU1-3-5 รอยละของผูรับริการที่มีความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับบริการ (รอยละ) 95

WU1-3-6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ 



90

 งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 13,722,500

 โครงการยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาสูความยั่งยืนปที่ 1 1,200,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

โครงการวลัยลักษณบูรณาการ "ทาศาลาเมืองนาอยู" 600,000  21. จํานวนศูนยเรียนรูและครัวเรือนตนแบบ (ศูนย) ≥5

 โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ 600,000  22. จํานวนผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น (ผลิตภัณฑ) ≥2

 โครงการบูรณาการบริการวิชาการปที่ 1 500,000  23. จํานวนพื้นที่ชุมชนรายรอบตอบโจทยยุทธศาสตรหลักในถิ่น (ชุมชน) ≥8

โครงการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 300,000  24. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก (เรื่อง) ≥5

 โครงการอบรมผูบริหารโรงเรียนสายพันธุใหม 660,000  25. จํานวนระบบสารสนเทศสําหรับการดูแลผูสูงอายุ (ระบบ) 1
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 โครงการคายวิชาการพัฒนาเยาวชนรุนใหม 1,500,000 26. จํานวนผูเขารวมที่เปนเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ (คน) ≥200

 โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,800,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 1,500,000  27. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (คาเฉลี่ย) >4.00

 โครงการ WU  Cultural Camp 2019 2,062,500

 งาน/โครงการ งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 190,299,700

 สยามบรมราชกุมารี

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 10,054,700 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 กอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 176,425,000 28. จํานวนโครงการ (โครงการ) 28

 กอสรางระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยสําหรับการเตรียมความพรอมเปดใชอาคารพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา

3,820,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 29. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (คาเฉลี่ย) >4.00

 แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 6,057,560

 แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 6,057,560

 งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 6,057,560

 การจัดการทั่วไป 10,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

คาใชจายบุคลากร 3,213,460 30. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ) 50

 สงเสริมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 31. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (คน) 35,000

 งานสารนิทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 การอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 400,000 32. รอยละผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (รอยละ) >85

 สืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 304,100 33. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ (รอยละ) >85

 งานอุทยานโบราณคดี 100,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา 

 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนสัมพันธแกนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 650,000  34. รอยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด (รอยละ) >85

 สงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเชียน 455,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 สงเสริมการอนุรักษและสืบทอดภาษาไทยสนองพระราชดํารัส รัชกาลที่ 9  วันภาษาไทย...วลัยลักษณ 125,000  WU1-3-7 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรม) 10

 WU1-3-8 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

หรือพัฒนาประเทศ (กิจกรรม)

10
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  WU1-3-9 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอยละ) 90

 WU1-3-10 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการเสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ (รอยละ)

90

 WU1-3-11 รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม (รอยละ) 95

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 142,567,130

 แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 142,567,130

 แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 129,179,330

 งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 129,179,330

 การจัดการทั่วไป 2,423,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 66,693,390 35. จํานวนหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หนวยงาน) 16

 คาใชจายบุคลากรสํารองสวนกลาง 42,022,940 36. จํานวนรายงานการวิจัยสถาบัน (เรื่อง) 5

 บริการงานประชุม 3,027,600 37. จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ (เรื่อง) 12

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 692,400 38. จํานวนขอกฎหมายที่ปรับปรุงพัฒนา (เรื่อง) 8

 การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 1,000,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 จางที่ปรึกษาทางกฏหมาย 1,000,000  39. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอยละ) 95

 ดําเนินงานตรวจสอบภายใน 20,000  40. รอยละการสรรหา บรรจุและแตงตั้งพนักงานที่เปนไปตามแผน (รอยละ) 80

 การดําเนินคดีความที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 300,000  41. รอยละของหนวยงานที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอบสนองแผนยุทธศาสตรมวล. (รอยละ) 100

 งานบรรจุและแตงตั้ง 300,000  42. รอยละโครงการที่ตอบสนองตอการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินการ (รอยละ) 100

 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1,320,000  43. รอยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกตที่พัฒนาแลวเสร็จตามแผนงานประจําป (รอยละ) 100

 เงินบริจาคเพื่อการกุศล 30,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 การบริหารแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 350,000  WU2-1-1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา (คะแนนเฉลี่ย) 4.51

 ดําเนินงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 200,000  WU2-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย) 4.51

 การบริหารความเสี่ยง 150,000  WU2-2-3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) (รอยละ) ≥80

 ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ 200,000  WU2-3-4 รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 (รอยละ) ≥80

 จัดงานพระราชทานปริญญาบัตร 3,500,000  WU2-3-5 จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ (ครั้ง) 0
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 จัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 400,000  WU2-3-6 จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย (ครั้ง) 0

 จัดงานวลัยลักษณเดย 2,500,000

 อธิการบดีและผูบริหารพบปะประชาคม 100,000

 งานนิติกรและพัฒนากฎหมาย 50,000

 งานสอบสวนวินัย 50,000

 คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 2,800,000

 โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหนวยงานของรัฐ" 50,000

 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 13,387,800

 งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 12,937,800

 งานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 1,810,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 อบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 150,000  44. รอยละของบุคลากรที่เขารวมพัฒนาศักยภาพในการทํางานโดย มวล.  (รอยละ) 80

 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 4,588,500  45. จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (คน) 18

 การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3,000,000  46. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น 10

 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 300,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ 2,939,300  47. รอยละของอาจารยที่ผานการรับรองหลักสูตรอาจารยนิเทศ (รอยละ) 100

 การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการฯ 150,000  48. รอยละของพนักงานและนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (รอยละ) 20

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 WU2-4-7 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) ≥60

 WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) ≥40

 WU2-4-9 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาอาจารย (QA 4.1) (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 WU2-4-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับอาจารย (QA 4.3) (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 WU2-4-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้น (รอยละ) ≥5

 งาน/โครงการ  งานพัฒนาองคกร 450,000

 การจัดการความรูและสรางเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 200,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 กิจกรรม 5ส สรางสุขทั่วองคกร 250,000  49. รอยละของหนวยงานที่เขารวมโครงการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (รอยละ) 80
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 329,104,350

 เพื่อมูงสูความเปนสากล

 แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 329,104,350

 แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 329,104,350

 งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 329,104,350

 การจัดการทั่วไป 290,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 85,296,800  50. จํานวนการใหบริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยทางหองปฏิบัติการ แก (เรื่อง) 135

 โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,470,000           - นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ) 100

 โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,975,700           - อาจารย (งานวิจัย) 35

 จัดใหบริการการเรียนการสอนและการวิจัยแกนักศึกษาดวยครื่องมือขั้นสูง 1,356,300 51. จํานวนผูใชบริการหองสมุดตอเดือน (คน) 26,712

 การจัดหาวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนสวนคลังศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 1,470,000 52. จํานวนรายการขอใชบริการผลิต/พัฒนาสื่อและขอใชบริการโสตฯตอไตรมาส (รายการ) 4,500

 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 2,200,000 53. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (คน) 2,130

 บริการทรัพยากรสารสนเทศ 6,000,000           - ในประเทศ 2,010

 ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 1,470,000           - ตางประเทศ 120

 การเรียนรูและการศึกษาไรพรมแดน 118,000 54. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่มาแลกเปลี่ยนดานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย (คน) 5

 การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ) 10,001,100 55. จํานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ (แหง) 50

 การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ) 22,649,100 56. จํานวนหลักสูตรใหมที่พัฒนา (หลักสูตร) 7

 การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (เงินงบประมาณ) 10,419,000 57. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง (หลักสูตร) 3

 การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (เงินนอกงบประมาณ) 20,071,400 58. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเชิงรุก (กิจกรรม) 3

 การใหบริการหองปฏิบัติการดานผลิตแพทยเพิ่ม (เงินงบประมาณ) 29,816,900 59. อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร (คน : เครื่อง) 8 : 1

 ดําเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณวิชาชีพ และฝกงานพิเศษ 3,822,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 ดําเนินงานพัฒนาอาชีพ 80,000 60. รอยละความพรอมของครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ 88

 โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศฯ 500,000 61. รอยละของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร/การเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นตอป (รอยละ) 8

 งานพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา 30,000 62. รอยละความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ) 85
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 สนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 450,000 63. รอยละความสามารถในการกอสรางอาคารใหเปนไปตามแผน (รอยละ)
>70

 สนับสนุนการดําเนินงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 980,000 64. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความสามารถในการใชภาษาดีขึ้น (รอยละ) 80

 ทดสอบความรูความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา 100,000 65. รอยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรองสถาบันการศึกษาผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ (รอยละ) 100

 โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 23,000,000  66. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (คาเฉลี่ย) 4.00

 โครงการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 21,156,200 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานศูนยสหกิจศึกษา 50,000,000 WU3-1-1 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี (รอยละ) ≥90

 โครงการกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวใหญ 20,000,000 WU3-1-2 คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (QA 1.1) (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 โครงการกอสรางอาคารกายวิภาคสัตว 12,500,000  WU3-1-3 รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (QA 5.4)   (รอยละ) 100

 สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษภายในองคกร 147,000  WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหมตามความตองการของสังคม หรือตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ

ั   ิ  ั
≥6

 พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปและจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 147,000  WU3-2-5 รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผาน Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive Exam  (รอยละ) 90

 การประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 475,000  WU3-2-6 รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียนแบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห (รอยละ) 50

 การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 1,112,850  WU3-2-7 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับนักศึกษา (QA 3.3) (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 WU3-2-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรียน (QA 5.3)  (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 WU3-3-9 รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน (รอยละ) 65

 WU3-3-10 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (QA 5.1) (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 WU3-3-11 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (QA 5.2)   (คะแนน

ี่

4.01

 WU3-3-12 รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติผูสอน (Descriptor) ผานเกณฑ UK  Professional Standards Framework 

 ั้  ั    ึ้ ไ  

20

 WU3-3-13 จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา (แหง) ≥1,050

 WU3-3-14 จํานวนผูเรียนที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น (คน) ≥1,500

 WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติ (Bilingual /English program/ International program) (รอยละ) 2.0

 WU3-3-16 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (QA 6.1)  (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 560,272,190

 แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 477,531,630

 แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 477,531,630

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 
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67. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 1,600

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 50

         - ปริญญาตรี 1,484

         - บัณฑิตศึกษา 66

68. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (คน) 2,678

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60

         - ปริญญาตรี 2,233

         - บัณฑิตศึกษา 385

69. จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 9,250

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60

         - ปริญญาตรี 8,600

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

70. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (รอยละ) 90

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา 

71. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 65

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 186,607,030

 การจัดการทั่วไป 346,100 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 180,591,280 72. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 560

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1,942,700         - ปริญญาตรี 535

 กิจกรรมเสริมหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา 182,400         - บัณฑิตศึกษา 25

 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 1,217,400 73. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (คน) 750

 จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 1,602,450         - ปริญญาตรี 580

 จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 724,700         - บัณฑิตศึกษา 170

74. จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 2,630

        - ปริญญาตรี 2,400
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        - บัณฑิตศึกษา 230

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

75. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (รอยละ) 90

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา

76. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 65

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 143,061,250

 การจัดการทั่วไป 248,800 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 135,211,750 77. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 495

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1,411,700         - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 50

 กิจกรรมเสริมหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา 174,700         - ปริญญาตรี 414

 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 4,499,930         - บัณฑิตศึกษา 31

 จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 1,331,870 78. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (คน) 890

 จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 182,500         - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60

        - ปริญญาตรี 730

        - บัณฑิตศึกษา 100

79. จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 2,602

        - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60

        - ปริญญาตรี 2,372

        - บัณฑิตศึกษา 170

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

80. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (รอยละ) 90

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา

81. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 90

 งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 93,582,550
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ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 การจัดการทั่วไป 65,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 88,590,100 82. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 755

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1,568,600         - ปริญญาตรี 740

 กิจกรรมเสริมหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา 60,000         - บัณฑิตศึกษา 15

 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 2,099,750 83. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (คน) 950

 จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 754,100         - ปริญญาตรี 835

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 160,000         - บัณฑิตศึกษา 115

 จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 285,000 84. จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 3,570

        - ปริญญาตรี 3,380

        - บัณฑิตศึกษา 190

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

85. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (รอยละ) 90

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา

86. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 65

 งาน/โครงการ  งานผลิตแพทยเพิ่ม 54,280,800

 การจัดการทั่วไป 230,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 46,281,400 87. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 90

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 211,700         - ปริญญาตรี 90

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 19,400         - บัณฑิตศึกษา  -

 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 380,000 88. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (คน) 88

 จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 445,300         - ปริญญาตรี 88

 การพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา 285,000         - บัณฑิตศึกษา  -

 เงินสมทบใหโรงพยาบาลรวมผลิตแพทย 6,048,000 89. จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 448

 การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก 95,000         - ปริญญาตรี 448

 เตรียมความพรอมในการสอบความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 285,000         - บัณฑิตศึกษา  -
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ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

90. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (รอยละ) 100

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา

91. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 95

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 WU4-1-3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา (รอยละ) 90

 WU4-1-4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงานดวยตนเองภายใน

ระยะเวลา  1 ป (รอยละ)

90

 WU4-2-5 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา (รอยละ) 90

 WU4-2-6 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (QA 2.1) (คะแนนเฉลี่ย) 4.51

 แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 82,740,560

 แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 82,740,560

 งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 82,740,560

 การจัดการทั่วไป 1,718,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 38,721,860 92. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเขาใหม (เฉลี่ยทุกคน) 3.00

 สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา 700,000 93. จํานวนทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก)  (ทุน) 30

 ประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 784,000 94. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (กิจกรรม) >140

 เปดบานวลัยลักษณ 515,600 95. จํานวนนักศึกษระดับปริญญาตรีที่ไดรับทุน (คน) 4,800

 ดําเนินการรับนักศึกษา 931,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 จัดทําคูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 98,000 96. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ (รอยละ) ≥80

 ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2,000,000 97. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ยกเวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาหรือฝกงาน) (รอยละ)

65

 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1,300,000 98. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการขอมูลขาวสารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (คาเฉลี่ย) ≥3.51

 คาธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุน

การศึกษา (จากตนสังกัด)

100,000 99. จํานวนกลุมเปาหมายที่เขาถึงชองทางการเผยแพรตอเดือนผาน Walailak Channel และ Walailak Facebook Live on Air (คน  ≥30,000

 ทุนวิทยวลัยลักษณ 398,400 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 
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 ทุนการศึกษา 10,900,000  WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย (รอยละ) 5

 การแนะแนวนักศึกษา 200,000  WU4-3-7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา (โครงการ/กิจกรรม) ≥250

 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3,000,000  WU4-3-8 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (QA 3.2)  (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 พัฒนานักศึกษาหอพัก 100,000  WU4-3-9 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน) (รอยละ) 10

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสํานักวิชา 800,000  WU4-3-10 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ชิ้นงาน)

≥35

 โครงการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม 1,400,000  WU4-3-11 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

  
≥40

 สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1,750,000  WU4-3-12 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

ื   
≥80

 การสื่อสารและประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 1,700,000  WU4-3-13 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา (QA 3.1)  (คะแนนเฉลี่ย) 4.01

 การสื่อสารภาพลักษณองคกร 300,000  WU4-3-14 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ (รอยละ) 23

 โครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2019 350,000  WU4-3-15 รอยละของผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน (รอยละ) ≥3

 โครงการ Walailak Facebook Live on Air 1,000,000

 เงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาเขากองทุน 13,973,700

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 288,998,640

 แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 288,998,640

 แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 288,998,640

 งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 288,998,640

 การจัดการทั่วไป 2,519,100 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 คาใชจายบุคลากร 91,579,380 100. ประมาณ Down Time ของการเชื่อมตออินเตอรเนต (ครั้ง) 1

 คาสาธารณูปโภค 61,863,000 101. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 85

 งานบริการหองปฏิบัติการ 6,860,000  102. รอยละความสําเร็จของการปองกันการโจมตีเครือขายจากภายนอก (รอยละ) 100

 ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ 18,620,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงตนทุน

 ใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2,500,000 103. รอยละความสามารถในการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (รอยละ) 

 ใหบริการระบบโทรศัพทและสื่อสารขอมูล 980,000         - คาไฟฟา 5

 ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 784,000         - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5
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 ระบบรักษาความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 49,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 ใหบริการเครื่องพิมพเลเซอร (คามิเตอร) 2,000,000 WU5-1-1 มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน   (อันดับของประเทศ) 1 ใน 15

 งานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลพนักงาน 20,279,150 WU5-2,3-2 รอยละของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป (ไมรวมเกณฑวัดสุขภาพ

ิ   

≥80

 งานบริการสวัสดิการนักศึกษา 750,000  WU5-2,3-3 รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป (ไมรวมเกณฑวัด

ิ     

≥75

 ใหบริการน้ําดื่มบริโภคทั้งมหาวิทยาลัย 100,000  WU5-4-4 รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (รอยละ) ≥80

 ใหบริการเครื่องถายเอกสาร 2,500,000  WU5-4-5 รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (รอยละ) ≥80

 งานระบบไฟฟา 1,000,000

 งานจัดการน้ําและระบบเครื่องกล 1,800,000

 คาจางเหมาบริการและอํานวยความสะดวก 4,126,300

 โครงการกอสรางอาคารที่พักบุคลากร 24,737,510

 งานบริการยานพาหนะ 13,983,200

 งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย 4,000,000

 งานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป 4,000,000

 คาน้ํามันเชื้อเพลิง - สวนอาคารสถานที่ 4,000,000

 โครงการบานรักสุนัข 1,000,000

 งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน 3,650,000

 งานเรือนเพาะชําและปุยหมัก 1,300,000

 งานตัดหญา ตัดแตงตนไม และงานบํารุงรักษาภูมิทัศน 800,000

 พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม 250,000

 งานกําจัดขยะ 800,000

 งานบริการยานพาหนะ (รถไฟฟา) 8,964,000

 สงเสริมและรณรงคการประหยัดพลังงานทั่วทั่งองคกร 200,000

 งานบริหารที่พักบุคลากร 3,004,000

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนา 6,277,160

 มหาวิทยาลัย
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 6,277,160

 แผนงานรอง  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 6,277,160

 งาน/โครงการ  งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 6,277,160

 การจัดการทั่วไป 15,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 1,825,160 104. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ใหม (ฉบับ) 5

 งานความรวมมือกับตางประเทศ 500,000 105. จํานวนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ (ทุน) 25

 ดําเนินงานพิธีการและสารสนเทศ 196,000 106. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาแลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound Student) (คน) 100

 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 300,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 สนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ 799,000 107. รอยละของ MOU ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตอ MOU ที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมด (รอยละ) >90

 จัดการศึกษาในประเทศเจาของภาษา 1,542,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1,000,000 WU6-1-1 จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning  (คน) ≥10,000

 ศิษยเกาสัมพันธ 100,000 WU6-2-2 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนา

 ่  

≥15

WU6-3-3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายภายนอก (โครงการ/กิจกรรม)                   ≥15

WU6-3-4 จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก (เรื่อง)      ≥15

WU6-3-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา (โครงการ/กิจกรรม) ≥6

WU6-3-6 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 5

WU6-3-7 รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยนตอจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด (รอยละ) 5

WU6-3-8 รอยละของสัญญาตาม MOU ทีA่ctive เปนประโยชนและเสริมสรางการพัฒนาให มวล.   (รอยละ) 90

WU6-4-9 จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอก (ลานบาท) ≥70

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ 151,187,890

 และความสามารถในการแขงขัน

 แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 151,187,890

 แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 151,187,890

 ในการแขงขัน

 งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 151,187,890
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งบประมาณ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 การจัดการทั่วไป 10,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 คาใชจายบุคลากร 1,086,100 108. จํานวนผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 10

 การประยุกตผลงานวิจัยในการบริการเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 150,000 109. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (หลักสูตรนานาชาต)ิ (คน) 225

 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยดานบุคลากรโครงการหลักสูตรพิเศษ 1,500,000         - ปริญญาตรี 180

 เงินอุดหนุนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 4,577,600         - บัณฑิตศึกษา 45

 เงินอุดหนุนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 7,000,000 110. จํานวนนักศึกษาคงอยู (หลักสูตรนานาชาต)ิ (คน) 225

 เงินอุดหนุนวิทยาลัยนานาชาติ 5,000,000         - ปริญญาตรี 180

 เงินอุดหนุนโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 127,864,190         - บัณฑิตศึกษา 45

 เงินอุดหนุนศูนยสมารทฟารม 4,000,000 111. จํานวนรายไดจากการขายสินคาและบริการ (บาท)          18,560,100

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ

112. จํานวนการจัดทําสัญญาและการลงนามอนุญาตใหใชสิทธิในการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย (สัญญา) 2

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 WU7-1-1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 6

 WU7-1-2 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน (ลานบาท) ≥2,000,000

 WU7-2,3-3 รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพยตองบเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) (รอย ≥5

 WU7-2,3-4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปนรียบเทียบผลการ

ํ ิ ั ั  ิ   ใ ิ ิ

>ดัชนีเปรียบเทียบ

 WU7-4-5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย (โครงการ) ≥1

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะ 896,069,700

 ในพื้นที่ภาคใต

 แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย 896,069,700

 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวระในพื้นที่ภาคใต 876,453,100

 งาน/โครงการ งานบริการศูนยการแพทย 802,453,100

 โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 737,591,800

 ปรับปรุงอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 64,861,300
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ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับ

74,000,000

 การเปดใหบริการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวัยลักษณ

 จัดหาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ (MIS) 42,000,000

 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 32,000,000

 แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมี 19,616,600

 ศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

 งาน/โครงการ โครงการสงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมี 19,616,600

 ใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

 เงินอุดหนุนการใหบริการศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 19,616,600 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 เงินอุดหนุนการใหบริการอาศรมยาวลัยลักษณ  -  113. จํานวนผูเขารับบริการ (คน) ≥15,000

ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

114. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80

ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 WU8-1-1 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใชประโยชน (เรื่อง) 5

 WU8-1-2 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือจํานวนการใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตร) 1

 WU8-2-3 จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย (คน) ≥30,000

 WU8-2-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (รอยละ) 80

 WU8-3-5 รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอยละ) 10

 WU8-3-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ (ศูนย) N/A

 WU8-4-8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด (รอยละ) 100

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

 แผนงานหลัก  แผนงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

 งาน/โครงการ  งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

 จัดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 39,200 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ 

 งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 86,400  115. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ (คน) 13,500
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ป 2562 (พื้นฐานและยุทธศาสตร) ป 2562
แผนยุทธศาสตร

 สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาประเภทตางๆ แกนักศึกษา 98,000 ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

 สนับสนุนการจัดการศึกษาดานกีฬาและสุขภาพ 260,000 116. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ (รอยละ) 90

 ใหบริการสนามและอุปกรณ 245,000 ตัวชีวัดยุทธศาสตร 

 พัฒนานักศึกษาดานกีฬาเพื่อรวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 1,090,000  WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ (รายการ/รางวัล) 40

 รวมแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 800,000  WU9-2-2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน (โครงการ/กิจกรรม) 15

 เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเครือขาย IMT-GT ครั้งที่ 21 1,100,000  WU9-2-3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 85

 WU9-3-4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80

 WU9-4-5 จํานวนนักศึกษาเขาใหมที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา (คน) 15

งบกลางสํารองจาย 12,000,000
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บริหาร วิชาการ ป.วิชาชีพ ลูกจาง ลูกจาง อื่นๆ รวม บริหาร วิชาการ ป.วิชาชีพ ลูกจาง ลูกจาง รวม

วิชาการ ประจํา ชั่วคราว วิชาการ ประจํา ชั่วคราว

1. หนวยตรวจสอบภายใน - - 4 - -  - 4 - - 1 - - 1 5

2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  -  - 3  -  -  - 3 - - - - - - 3

3. สํานักผูบริหาร 4 - - - -  - 4 - - - - - - 4

4. สวนการเงินและบัญชี - - 21 - 1  - 22 - - 1 - - 1 23

5. สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 1 - 19 - 2  - 22 - - - - - - 22

6. สวนกิจการนักศึกษา - - 42 - 1  - 43 - - 2 - - - 43

7. สวนสื่อสารองคกร - - 10 - 4  - 14 - - - - - - 14

8. สวนแผนงานและยุทธศาสตร - - 10 - -  - 10 - - 1 - - 1 11

9. สวนพัสดุ - - 20 -  -  - 20 - - 1 - - 1 21

10. สวนอํานวยการและสารบรรณ - - 20 - 3  - 23 - - - - - - 23

11. สวนอาคารสถานที่ 1 - 27 - 5  - 33 - - 2 - - - 33

12. หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ - - 8 - -  - 8 - - - - - - 8

13. สวนนิติการ 1 - 7 -  -  - 8 - - 1 - - 1 9

14. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว - - 2 - 1  - 3 - - - - - - 3

15. สวนบริการกลาง - - 8 - 25  - 33 - - - 2 - - 33

16. สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม - - 9 - 5  - 14 - - 1 - - - 14

17. สํานักงานอธิการบดี  -  - 1  -  -  - 1  -  - 8  -  - 8 9

18. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 87 - 1  - 88 - - 11 - - 11 99

19. ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล - - 40 - 2  - 42 - - - - - - 42

20. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา - - 49 - 2  - 51 - - - - - - 51

21. ศูนยบริการการศึกษา - - 23 - 4  - 27 - - - - - - 27

22. ศูนยบริการวิชาการ - - 12  - 2  - 14 - - 2 - - 2 16

23. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - - 9 - -  - 9 - - - - - - 9

24. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 1 - 4 - 1  - 6 - - 1 - - - 6

25. ศูนยกิจการนานาชาติ - - 4 - -  - 4 - - - - - - 4

26. ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน - - 9 -  -  - 9 - - 3 - - 3 12

สายงาน สายงาน

อัตรากําลังพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(จําแนกตามอัตราคนครอง/อัตราวาง ตามสายงานและประเภทการจาง)

ขอมูล ณ ตุลาคม 2561

หนวยงาน

อัตราคนครอง อัตราวาง

รวมท้ังสิ้น
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บริหาร วิชาการ ป.วิชาชีพ ลูกจาง ลูกจาง อื่นๆ รวม บริหาร วิชาการ ป.วิชาชีพ ลูกจาง ลูกจาง รวม

วิชาการ ประจํา ชั่วคราว วิชาการ ประจํา ชั่วคราว

สายงาน สายงานหนวยงาน

อัตราคนครอง อัตราวาง

รวมท้ังสิ้น

27. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 2 - 22  - 24 - - - - - - 24

28. อุทยานพฤกษศาสตร  -  - 7  - 1  - 8 - - - - - - 8

29. สถาบันวิจัยและนวัตกกรม - 2 6  - 13  - 21 - - 1 - - 1 22

30. สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ - 2 4  - 24 5 35 - - 1 - - 1 36

31. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ -  - 3 - 2  - 5 - - - - - - 5

32. สํานักวิชาการจัดการ 1 44 15 - 3  - 63 - 2 - - - 2 65

33. สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 43 8 - 4 3 59 - 12 - - - 12 71

34. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 1 20 5  -  -  - 26 - 5 - - - 5 31

35. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  - 34 3 - 7  - 44 - 11 - - - 11 55

36. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  - 30 6 - 7  - 43 - 10 2 - - 12 55

37. สํานักวิชาสหเวชศาสตร  - 58 6 - 10  - 74 - 27  - - - 27 101

38. สํานักวิชาแพทยศาสตร - 40 6 - 10  - 56 - 50 - - 1 51 107

39. สํานักวิชาเภสัชศาสตร  - 43 5 - 8  - 56 - 8 - - - 8 64

40. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 1 5 3  - 4  - 13  - 25 35  -  - 60 73

41. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 1 9 1  -  -  - 11  - 8 3  -  - 11 22

42. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  - 21 4 - 1  - 26 - 2 1 - - 3 29

43. สํานักวิชาวิทยาศาสตร - 47 8 - 4  - 59 - 7 - - - 7 66

44. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  - 49 8  - 2  - 59 - 4 1 - - 5 64

45. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 1 39 18 - 20  - 78 - 1  - - 2 3 81

46. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 24 4 -  -  - 29 - 8 - - - 8 37

47.  วิทยาลัยนานาชาติ  - 5 5  -  -  - 10  - 26 5  -  - 31 41

48. บัณฑิตวิทยาลัย  - 2  -  -  -  - 2  - 1  -  -  - 1 3

49. ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  - - 54 - 9  - 63 - - 39 - - 39 102

50. ศูนยบริหารทรัพยสิน - - 11 - 12  - 23 - - 1 - - 1 24

51. ศูนยสมารทฟารม 1 - 5 -  -  - 6 - - 2 - - 2 8

52.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียขยะ  -  - 1  - 6  - 7  -  -  -  -  -  - 7

      อันตรายและขยะทั่วไป

16 517 646  - 228 8 1,415  - 207 126 2  - 330 1,745

หมายเหตุ การสรรหาและบรรจุลงในอัตราวางจะเปนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                

รวม
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แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

จําแนกตามหนวยงาน
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สํานักวิชา
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1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพันธกิจในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสภาพแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล การสรางเสริม

พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต เพิ่มสมรรถนะองคกร และชื่นชมคุณคาบุคลากร

สํานักวิชาจัดการมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิ์ผล โครงการตางๆ  ที่วางแผนจะ

ดําเนินการในป 2562 ลวนเพื่อตอบสนองความตองการของสํานักวิชาในการสรางความแขมแข็งในทุกมิติ เพื่อเชื่ยมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย โดยมัวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณคาตอสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี

และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและองคกร ซึ่งเปนรากฐานของการเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักวิชาและมหาวิทยาลัยตอไป

2. วัตถุประสงค

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติได ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และสํานึกสาธารณะ

2. พัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. เปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 5/ (N/A) 5/ (42) 5 5 5 5

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ  (N/A)  (N/A) 5 5 5 5

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 20/ (20) 10/ (N/A) 10 10 10 10

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 5/ (5) 2/ (N/A) 5 5 5 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 25 : 1/ 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1

    ประจํา อาจารย / (26.45:1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/(N/A) /(N/A)

เชิงเวลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สํานักวิชาการจัดการ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/(N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (97.36) >80/ (78.25) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+3.86) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ /(N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.22) 4.00/ (4.25) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 250/ (215) 230/ (244) 255 300 300 300

 - ระดับปริญญาตรี คน 250/ (213) 230/ (244) 255 300 300 300

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 340/ (298) 450/ (336) 335 370 400 430

 - ระดับปริญญาตรี คน 340/ (298) 450/ (336) 325 370 400 430

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10 10 10 10

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 1,200/ 1,150/ 1,285 1,310 1,510 1,510

(1,193) (1,254)
 - ระดับปริญญาตรี คน 1,200/ 1,150/ 1,280 1,300 1,500 1,500

(1,193) (1,254)

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 5 10 10 10

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบ รอยละ 85/ (96.9) 85/ (97.8) 90 90 90 90

    อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป*  

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 85/ (N/A) 90/ (87.71) 80 80 80 80

    ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึก รอยละ 90/ (87.2) 90/ (80.68) 90 90 90 90

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80/(N/A) > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ                                              (86.7) / (87.35)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสู รอยละ 65/(N/A) 65/(73.85) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท บาท : คน 62,532 : 1/ 62,532 : 1 48,489 : 1 48,489 : 1 48,489 : 1 48,489 : 1

 (50,144.14 : 1)  /(128,631.07 : 1)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

9. รอยละของนักศึกษาดานสังคมศาสตรที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหตุ : * หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาการจัดการ 42,125,160

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 10 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (80000) 5 โครงการ  ต.ค.61  ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สาขาวิชาการบัญชีปที่ 2 (15000)

 - โครงการประวัติศาสตรและมรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว (17000)

 - โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เลิศล้ําคุณคา พัฒนาสูสังคม (18000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - โครงการจัดการธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืนภายใตวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (15000)

 - โครงการคานิยมและวิถีอาเซียนในมุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (15000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา 4 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการประจําปงบประมาณ 2562 โดยเนนความรวมมือกับตางประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจ) (11,250)

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการประจําปงบประมาณ 2562 โดยเนนความรวมมือกับตางประเทศ (สาขาวิชาการบัญช)ี (11,250)

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการประจําปงบประมาณ 2562 โดยเนนความรวมมือกับตางประเทศ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ) (11,250)

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการประจําปงบประมาณ 2562 โดยเนนความรวมมือกับตางประเทศ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร) (11,250)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 41,980,160

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 41,980,160

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 41,980,160

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 41,980,160

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - คารับรอง 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 39,436,960

 - เงินเดือน 36,515,280

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,080,000

 - คาจางชั่วคราว 840,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 948,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 33,480

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 20,200

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 603,250

สาขาวิชาการบัญชี 3 โครงการ 179,650

 - โครงการแขงขันทักษะทางการบัญชี 2 กิจกรรมยอย

 - กิจกรรม : การแขงขันตอบคําถามทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2562  ม.ค. 62 15,000 อ.ศิริพร สวางอารียรักษ

 - กิจกรรม : การแขงขันกรณีศึกษาทางการบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจําป 2562  เม.ย. 62  ก.ย. 62 15,000 อ.ศิริพร สวางอารียรักษ

 - โครงการเตรียมความพรอมกาวสูวิชาชีพบัญชี 4 กิจกรรมยอย

 - กิจกรรม : บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ  ก.พ. 62  ก.ย. 62 10,000                    อ.อลิศรา สระโมฬี

 - กิจกรรม : อบรม SAP Business One Training  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 65,000                    อ.สายพิชญ สัจจวิเศษ

 - กิจกรรม : อบรมโปรแกรม Excel (2 วัน)  ก.ค.- ก.ย.62 25,000                    อ.ประภาดา ศรีสุวรรณ

 - กิจกรรม : อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  ก.ค.- ก.ย.62 12,000                    อ.วชรวรรษ พรหมมา

 - โครงการเสริมทักษะดานภาษีอากรและการสอบบัญชี  ก.ค.- ก.ย.62 37,650                    อ.วิลาวัณย ดึงไตรยภพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 1 โครงการ 61,793                  

 - โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 61,793                    อ.ชวพงษ นุยสุข

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 โครงการ 190,516

 - โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21: 114,310 อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป

ดานทักษะภาษา เทคโนโลยีและวิชาชีพ

 - โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21: 57,155 อ.สุนทร บุญแกว

 ดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทํางาน

 - โครงการประเมินพัฒนาการและมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา (Exit Exam) 19,052 ผศ.ดร.อรอนงค เฉียบแหลม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 โครงการ 171,291                

  - โครงการเสริมประสบการณแบบบูรณาการในศาสตรดานบริหารธุรกิจ ม.ค.62 ก.ย.62 171,291                  ผศ.รัชฎาทิพย อุปถัมภประชา

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ) 37 รายวิชา/ ต.ค.61 ก.ย.62 1,701,450 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวฯ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560) 1 โครงการ
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (14 รายวิชา) 14 รายวิชา 721,450

 - รายวิชา THL60-101  ภูมิศาสตรและทรัพยากรทองเที่ยว 1 ต.ค.61 มี.ค.62 30,000                    ผศ.ดร.อรอนงค เฉียบแหลม

 - รายวิชาTHL60-254 Principles of Tourist Guide (WBL) 1 ต.ค.61 มี.ค.62 30,000                    อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - รายวิชา THL60-256 Food and Beverage Service Techniques  (WBL) 1 ต.ค.61 มี.ค.62 42,000                    อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา THL60-255 Housekeeping Operations (WBL) 1 ต.ค.61 มี.ค.62 55,000                    อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

โครงการ WBL@Samui (รวมกับรายวิชา THL60-254,THL60-255,THL60-256) 1 ต.ค.61 มี.ค.62 200,450                  หัวหนาโครงการ Work-based Learning

 - รายวิชา THL60-251 Human Resource Management 1 ต.ค.61 มี.ค.62 30,000                    อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - รายวิชา THL60-252 Operations and Services 1 ต.ค.61 มี.ค.62 50,000 อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

 - รายวิชา TOI-413 Tourism Research  1 ต.ค.61 มี.ค.62 30,000 ผศดร.อรอนงค เฉียบแหลม

 - รายวิชา TOI-412 Supervisory Principles 1 ต.ค.61 มี.ค.62 64,000 อ.ธนาภา ชวยแกว

 - รายวิชา TOI-457 Kitchen and Rest 1 ต.ค.61 มี.ค.62 35,000 อ.สุนทร บุญแกว

 - รายวิชา TOI-336 Tourism Impacts 1 ต.ค.61 มี.ค.62 25,000 อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป

 - รายวิชา TOI-346 Lodging,Resort, and Spa Mgt 1 ต.ค.61 มี.ค.62 40,000 อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

 - รายวิชา TOI-426 MICE 1 ต.ค.61 มี.ค.62 35,000 อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา TOI-438 Selected topics in Tourism Resource 1 ต.ค.61 มี.ค.62 35,000 อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป

 - รายวิชา TOI-428 E-Tourism 1 ต.ค.61 มี.ค.62 20,000 อ.ธนาภา ชวยแกว

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (18 รายวิชา) 18 รายวิชา 759,000

 - รายวิชา TOI-241 Fundamental of Lodging & Resort 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 40,000 อ.ศิรินันท พันธรักษ

 - รายวิชา TOI-242 Fundamental of Spa services 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 35,000 อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะขวนะ

 - รายวิชา TOI-243 Western Massage (WBL#2) 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 46,000 อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะขวนะ

 - รายวิชา THL60-322 Communities’ Tourism and Local Business 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 65,000                    อ.ดร.รุงรวี จิตภักดี

 - รายวิชา THL60-332 Sales and Value Creation Techniques 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 30,000                    อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

 - รายวิชา THL60-333 Front Office Operation and Guest Experience 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 30,000                    อ.ศิรินันท พันธรักษ

 - รายวิชา THL60-342 Catering and Sales Services 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 40,000                    อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา THL60-343 Thai and  Contemporary Cuisine 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 58,000 อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา TOI-323 Domestic and Inbound Tour Operation 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 24,000                    อ.ธนาภา ชวยแกว
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - รายวิชา TOI-334 Tourism Dest. Mgt. 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 20,000 ผศ.ดร.อรอนงค เฉียบแหลม

 - รายวิชา TOI-335 Project Planning 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 20,000 อ.ดร.รุงรวี จิตภักดี

 - รายวิชา TOI-345 Oriental Massage (WBL#2) 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 35,000 อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

 - รายวิชา TOI-354 Catering SA 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 45,000 อ.สุนทร บุญแกว

 - รายวิชา TOI-355 Bar & Beverage Mgt 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 50,000 อ.สุนทร บุญแกว

 - รายวิชา TOI-221 Thai Cultures & Heritage 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 35,000 อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - รายวิชา TOI-427 Airline Business 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 35,000 อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - รายวิชา THL60-102 Tourist Behaviours and Cross Cultural 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 75,500 อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป

 - รายวิชา THL60-112 ASEAN and International Tourism 1 ม.ค.62 มิ.ย.62 75,500 อ.สุนทร บุญแกว

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (5 รายวิชา) 5 รายวิชา 221,000

 - รายวิชา THL60-111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 1 เม.ย.62 ก.ย.62 55,000 อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป

 - รายวิชา THL60-302 Thai History and Culture for Tourism 1 เม.ย.62 ก.ย.62 29,000 อ.ธนาภา ชวยแกว

 - รายวิชา THL60-321 Airline Business and Airport Operation 1 เม.ย.62 ก.ย.62 24,000 อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - รายวิชา THL60-331 Food and Beverage Operation 1 เม.ย.62 ก.ย.62 89,000 อ.สุนทร บุญแกว

 - รายวิชา THL60-341 Beverage and Bar Management 1 เม.ย.62 ก.ย.62 24,000 อ.ธนาภา ชวยแกว

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 28 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 218,500

อาจารยพิเศษ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 รายวิชา 20,006

 - รายวิชา MAR-201 หลักการตลาด (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 20,006                    ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 5 รายวิชา 53,356                  

 - รายวิชา TOI-243 นวดแผนตะวันตกและทรีดเมนสปาเพื่อความงาม (3/61) 1  ก.พ. 62 มิ.ย.62 9,500                      อ.ศิรินันท พันธรักษ

 - รายวิชา TOI-345 นวดแผนตะวันออก (3/61) 1  ก.พ. 62 มิ.ย.62 9,500                      อ.ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

 - รายวิชา TOI-353 อาหารไทยและอาหารรวมสมัย (3/61) 1  ก.พ. 62 มิ.ย.62 7,000                      อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา TOI-252 อาหารยุโรปและอาหารอบ (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 18,356                    อ.ปวิธ ตันสกุล

 - รายวิชา TOI-309 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 9,000.00                  อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

วิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการบัญชี 6 รายวิชา 66,181

 - รายวิชา ACT-413 สัมมนาการบัญชี (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 11,900                    อ.ศิริพร สวางอารียรักษ

 - รายวิชา ACT-422 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 6,881                      อ.ประภาดา ศรีสุวรรณ

 - รายวิชา ACT-423 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 11,900                    อ.สายพิชญ สัจจวิเศษ

 - รายวิชา ACT-412 การบัญชีนิติวิทยา (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 13,100                    อ.สุวัจนา ธรรมโชติ

 - รายวิชา ACT60-311 การภาษีอากร 2 (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 16,000                    อ.วิลาวัณย ดีงไตรยภพ

 - รายวิชา ACT60-313 การสอบบัญชี (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 6,400                      อ.อลิศรา สระโมฬี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 รายวิชา 19,200

 - รายวิชา MAR-424 กลยุทธตราสินคาและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 6,400                      ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

 - รายวิชา HMR-322 ภาวะผูนํา (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 6,400                      อ.ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

 - รายวิชา LGT-424 การขนสงระหวางประเทศ (3/61) 1  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 6,400                      ผศ.บุณฑรี จันทรกลับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 3 รายวิชา 24,757                  

 - รายวิชา ECN-225 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (2/61) 1  ต.ค.61  ม.ค. 62 7,000                      อ.ชวพงษ นุยสุข

 - รายวิชา ECN-496 สหกิจศึกษาดานเศรษฐศาสตร 2 (3/61) 1  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 5,000                      อ.ดร.จินตนีย รูซื่อ

 - รายวิชา ECN-312 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร (3/61) 1  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 12,757                    อ.ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 4 รายวิชา 35,000                  

  - รายวิชา TOI-221 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว (3/61) 1  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 10,000                    อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

  - รายวิชา TOI-427 ธุรกิจสายการบิน (3/61) 1  ก.พ. 62  ม.ิย. 62 5,000                      อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

  - รายวิชา TOI-325 การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 10,000                    อ.ธนาภา ชวยแกว

  - รายวิชา THL60-201 กฎหมายและจรรยาบรรณทางการทองเที่ยวและการโรงแรม (1/62) 1  ก.ค. - ก.ย. 62 10,000                    อ.ดร.รุงรวี จิตภักดี

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 45,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 45,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาโทรศัพท  - 25,000

 - คาไปรษณีย  - 20,000
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5. งบประมาณรวม

42,125,160 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สํานักวิชาเปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาศิลปศาสตรมุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สรางนักศึกษาที่มีความรู ทักษะ และสํานึกสาธารณะ สนับสนุนใหนักศึกษา

ทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมไดอยางเหมาะสม โดยเปดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการแกสังคมในมิติที่

จะชวยทําใหสังคมเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซอนของความสัมพันธทางสังคมในดานตางๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณ

ทางสังคมตั้งแตระดับโลกจนถึงระดับทองถิ่น และเสนอทางออกใหแกสังคมในปญหาสําคัญๆ ได

2. วัตถุประสงค

1. ผลิตบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนบัณฑิตเรืองปญญาและมีคุณธรรมกํากับ 

        สมกับคุณลักษณะ "เกงดีมีความสุขและรูเทาทันโลก" 

2. พัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. เปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางดานศิลปศาสตร โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 5 (7) 5/ (9) 5 5 5 5

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 11 5/(N/A) 5 5 5 5

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.301 โครงการ 10 (11) 5/ (15) 5 5 5 5

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.301 โครงการ 5 (6) 5/ (12) 6 6 6 6

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 25 : 1/ 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1

   ประจํา อาจารย (66.3 : 1) /(N/A)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A) /(N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด /(N/A)

เชิงตนทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สํานักวิชาศิลปศาสตร

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (94.17) >80/ (66.65) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (-24.72) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ /(N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.16) 4.00/ (4.13) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 200/ (252) 280/ (250) 300 300 300 300

 - ระดับปริญญาตรี คน 190/ (249) 270/ (246) 295 290 290 290

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ (3) 10/ (4) 5 10 10 10

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 315/ (287) 375/ (290) 295 415 415 415

 - ระดับปริญญาตรี คน 290/ (285) 350/ (266) 270 380 380 380

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 25/ (2) 25/ (24) 25 35 35 35

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301

คน 1,330/ 

(1,263)

1,400/ 

(1,215)

1,240 1,350 1,450 1,550

 - ระดับปริญญาตรี คน 1,280/ 

(1,228)

1,350/ 

(1,191)

1,200 1,300 1,400 1,500

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 50/ (35) 50/ (24) 40 50 50 50

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ (100) 100 100 100 100

    ของหลักสูตร   ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบ รอยละ 85/ (96.9) 90/ (97.00) 90 90 90 90

    อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป*  

 ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 85/ (94.44) 90/ (82.24) 90 90 90 90

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษ รอยละ (N/A) 75/ (84.60) 75 75 75 75

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึกษ รอยละ 80 - 84 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ              / (98.3) / (98.28)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูต รอยละ (68.14) 65 65 65 65

     ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงตนทุน

22. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา บาท : คน 45,587 : 1 45,587 : 1 13,446 : 1 13,446 : 1 13,446 : 1 13,446 : 1

/ (13,682.93) / (80,539.97)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

9. รอยละของนักศึกษาดานสังคมศาสตรที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหตุ : * หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาศิลปศาสตร 37,340,540

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  6 กิจกรรม  ต.ค.61  ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 4 กิจกรรม

 - เรียนรูภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน (22000) 1

 - ศิลปศาสตรบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2562 (9000) 1

 - งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมฯ (7500) 1

 -  "ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ" (11500) 1

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 2 กิจกรรม

 - เรียนรูเพื่อนบาน ณ บานเพื่อน : ชุมชนแรงงานขามชาติ (15000) 1

 - กิจกรรม International Night (20000) 1

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.-61  ก.ย.62 100,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในอาเซียน (หลักสูตรอาเซียนศึกษา) (45000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 35,656,540

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 35,656,540

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 35,656,540

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 35,656,540

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - คารับรอง 20,000

 - จัดหาวัสดุสํานักงาน (มูลี)่

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61  ก.ย.62 34,359,940

 - เงินเดือน 31,109,760

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 639,600

 - คาจางชั่วคราว 1,524,960

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 824,400

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 36,000

 - คาตอบแทนพิเศษ 201,720
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 23,500

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 559,700

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 กิจกรรม 104,200

 - จัดกิจกรรม Cross-cultural Talk 1 พ.ย.-61 ม.ค.-62 15,200 อ.ภูมิ ชาญปอม

 - จัดกิจกรรม English Senior Project Exhibition & Presentation # 2019 1 ม.ค.-62 พ.ค.-62 40,000 อ.ดร.วรรัตน  หวานจิตต

 - จัดกิจกรรม Reading Fair 2019 1 ม.ค.-62 พ.ค.-62 10,000 อ.ภูมิ ชาญปอม

 - จัดกิจกรรมบูรณาการการใชภาษาอังกฤษผานการแสดง 1 มี.ค.-62 พ.ค.-62 20,000 อ.คําแกว มณีโรจน

 - จัดกิจกรรมเรียนรูวิถีวัฒนธรรมตางแดน (Beyond the Horizon) 1 ม.ค.-62 พ.ค.-62 19,000 อ.ทัศณีย ทัศระเบียบ

หลักสูตรภาษาจีน 2 กิจกรรม 45,000

 - จัดกิจกรรม Chinese Corner 1 ต.ค.-61 ก.ย.-62 15,000 หลักสูตรภาษาจีน

 - จัดกิจกรรม Chinese Festival 1 ม.ค.-มี.ค.62 30,000 หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา 2 กิจกรรม 118,700

 - โครงการฝกฝนทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการนําเที่ยวแกชาวตางชาติ 1 ก.พ.-มี.ค.62 ส.ค.-ก.ย.62 36,400 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

 - โครงการฝกฝนทักษะเพื่อการพัฒนาโครงงานอาเซียนศึกษา 1 ส.ค.-ก.ย.62 82,300 อ.นฤมล กลาทุกวัน

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ 2 กิจกรรม 26,800

 - โครงการละครเวทีรายวิชา ITS-302 คีตนาฎกรรมไทยวิจักษณ 1 ต.ค.-ธ.ค.61 20,000 อ.ธีรวัฒน กลาวเกลี้ยง

 - โครงการไทยศึกษาวิชาการ 1 ต.ค.-ธ.ค.61 6,800 อ.สุทธา อินทรศิลป ,อ.พัชรพร สา

และอ.รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์

สาขาศึกษาทั่วไป 32 กิจกรรม 265,000

 - โครงการ GE Day : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 3 ต.ค.-ธ.ค.61 ก.พ.-เม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 90,000 อ.ปยชาติ สึงตี

 - โครงการพัฒนาทักษะและสํานึกแหงการเปนพลเมืองโลก 3 พ.ย.-ธ.ค.61 ก.พ.-เม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 30,000 อ.ดร.ทวีลักษณ  พลราชม

 - โครงการสื่อสรางสรรคสงเสริมความเขาใจเพศที่หลากหลาย 3 พ.ย.-ธ.ค.61 ก.พ.-มี.ค.62 ก.ค.-ก.ย.62 30,000 อ.ดร.ทวีลักษณ  พลราชม

 - โครงการจัดการชีวิต คนหาตัวตน : Ignite WU 3 พ.ย.-ธ.ค.61 ก.พ.-มี.ค.62 ก.ค.-ก.ย.62 45,000 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ

 - โครงการสุนทรียสรางแรงบันดาลใจ 3 พ.ย.-ธ.ค.61 ก.พ.-มี.ค.62 ก.ค.-ก.ย.62 30,000 อ.ดร.ทวีลักษณ  พลราชม

 - โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักศึกษา 2 พ.ย.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 20,000 อ.ปยนุช  ขุนสวัสดิ์

 - โครงการคายพักแรมเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 ก.พ.-62 เม.ย.-62 10,000 อ.ปยนุช  ขุนสวัสดิ์
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - โครงการปนน้ําใจใหดวยรักจากพี่สูนอง 1 ก.พ.-62 เม.ย.-62 10,000 อ.ปยนุช  ขุนสวัสดิ์

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 60,000

 - สัมมนาประจําภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธและความกาวหนาวิทยานิพนธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 พ.ย.-ธ.ค.61 ก.พ.-เม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 60,000 อ.ดร.สมรักษ ชัยสิงหกานานนท

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 12 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 151,300

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา 41,400

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา EFL-221 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการบริการ 1 ม.ค.-62 เม.ย.-62 15,000 Dr.Don Ready

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา EFL-303 Public Speaking 1 พ.ย.-61 ม.ค.-62 16,400 อ.คําแกว  มณีโรจน

 - จัดกิจกรรมนิทรรศวรรณกรรม  รายวิชา EFL-337: หัวขอคัดสรรในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 1 ส.ค.-ก.ย.62 10,000 อ.คําแกว  มณีโรจน

หลักสูตรภาษาจีน 5 รายวิชา 49,000

 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกภาษาจีน (CHI-226/CHI-332) 1 พ.ย.61 ก.ย.62 20,000 อ.ดร.วันทนี วองวโร

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามดานธุรกิจจีน 2 รายวิชา CHI-322 ภาษาจีนธุรกิจ 2 1 พ.ย.-61 ก.พ.-62 9,000 อ.ดร.ไพรินทร ศรีสุนทร

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามดานธุรกิจจีน รายวิชา CHI60-270 ภาษาจีนธุรกิจ 1 1 ก.พ.-62 พ.ค.-62 10,000 อ.นุจรีย สุทธิพันธ

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามดานธุรกิจจีน รายวิชา CHI-227 และ CHI60-265 ชาวจีนโพนทะเลกับสังคมไทย 2 พ.ย.-61 พ.ค.-62 10,000 อ.ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

หลักสูตรอาเซียนศึกษา 1 รายวิชา 8,900

 - จัดกิจกรรมINA-242 และ INA60-251 1 ต.ค.-พ.ย.61 8,900 อ.เพ็ญศรี พานิช

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ 3 รายวิชา 52,000

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS59-205 รกรากภาคใต 1 ก.พ.-62 พ.ค.-62 15,000 อ.สมใจ สมคิด

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS59-344 ภาษาและศิลปะการแสดงของไทยภาคใต 1 ต.ค.-61 พ.ค.-62 19,000 อ.ดร.บุญยงค เกศเทศ

 - จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS-413 คติชนกับสังคม 1 ก.พ.-62 พ.ค.-62 18,000 อ.ธีรวัฒน กลาวเกลี้ยง

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 6 คน ต.ค.61 ก.ย.62 60,600

หลักสูตรภาษาจีน 3 คน 36,600 ,

 - จัดหาอาสาสมัครชาวจีน 3 พ.ค.-62 ส.ค.-62 36,600 ดร.ไพรินทร  ศรีสินทร

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ 3 คน 24,000

 - จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-245 วาทศิลปไทย 1 ก.พ.-62 พ.ค.-62 8,000 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-413 คติชนกับสังคม 1 ก.พ.-62 พ.ค.-62 8,000 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

 - จัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-215 วรรณกรรมไทยรวมสมัย  1 พ.ย.-61 ก.พ.-62 8,000 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

กิจกรรมหลัก  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 2 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 160,000

 - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรายวิชา ENG-554 /ENG-555 160,000 อาจารยผูสอนรายวิชา ENG-554

/ENG-555

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 15 คน ต.ค.61 ก.ย.62 285,000

 - จัดสอบโครงรางวิทยานิพนธ/จัดสอบวิทยานิพนธ 285,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 42,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 42,000

แผนงานรอง แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 42,000

42,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 42,000

 - คาโทรศัพท  22,000

 - คาไปรษณีย 20,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 1,542,000

แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 1,542,000

แผนงานรอง  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1,542,000

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1,542,000

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาในประเทศเจาของภาษา 8 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,542,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา/หลักสูตร

 -  คาธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศมาเลเซีย 1 มี.ค.62 ก.ย.62 ภาษาจีน

 -  คาธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1 มี.ค.62 ก.ย.62 1,072,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

 -  คาธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศเวียดนาม 1 มี.ค.62 ก.ย.62

 -  คาธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศจีน 1 มี.ค.62 ก.ย.62 320,000 หลักสูตรภาษาจีน

 -  คาเดินทางไปสงนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศมาเลเซีย 1 มี.ค.62 ก.ย.62 17,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 -  คาเดินทางไปสงนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1 มี.ค.62 ก.ย.62 25,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

 -  คาเดินทางไปสงนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศเวียดนาม 1 มี.ค.62 ก.ย.62 18,000 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

 -  คาเดินทางไปสงนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศจีน 1 มี.ค.62 ก.ย.62 90,000 หลักสูตรภาษาจีน

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงการ ASEAN Student Exchange Program (51500) 1
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5. งบประมาณรวม

37,340,540 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

2. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม  

จริยธรรมและสํานึกสาธารณะ

3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรมุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สรางนักศึกษาที่มีความรู ทักษะ และสํานึกสาธารณะ สนับสนุนให

2. วัตถุประสงค

เขาใจความสัมพันธทางอํานาจในสังคมที่รายลอมการใชชีวิตของนักศึกษามีคุณธรรม

วัฒนธรรมของไทยและของโลกในปจจุบัน

3. ผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัยและองคความรูใหมดานการเมืองและกฎหมายที่มีคุณูปการตอสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบัน

4.บริการวิชาการดานการเมืองและกฎหมายแกชุมชนและสังคม

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 2/ (4) 1 1 1 1

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 1 1 1 1

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 5/ (9) 5 5 5 5

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 1/ (1) 1 1 1 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

 - รัฐศาสตร FTES  : 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1

อาจารย / (41.38 ) / (55.63 )

 - นิติศาสตร FTES  : 50 : 1 50 : 1 50 : 1 50 : 1 50 : 1 50 : 1

 อาจารย / (18.38) / (21.75)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

ทางวัฒนธรรม ความซับซอนของความสัมพันธทางสังคมในดานตางๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณทางสังคมตั้งแตระดับโลกจนถึงระดับทองถิ่น

 และเสนอทางออกใหแกสังคมในปญหาสําคัญๆ ได

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและมีสํานึกสาธารณะ ผานการเรียนการสอนดานรัฐศาสตรและนิติศาสตรที่มุงเนนใหนักศึกษา

          2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการเมืองและกฎหมายและมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร

นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ โดยเปดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรและนิติศาสตรที่สอดคลองกับความตองการของ

สังคมทั้งในระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการแกสังคมในมิติที่จะชวยทําใหสังคมเขาใจความหลากหลาย
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

/(N/A) /(N/A)

เชิงเวลา

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.66) > 80/ 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ ( - ) 5 5 5 5 5

    งบประมาณ /(N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.09) 4.00/ (4.12) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

11. จํานวนหลักสูตรที่ผานการรับรองโดยองคกรวิชาชีพ หลักสูตร (100) 1  -  -  -

12. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

   ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 180/ (145) 180/ (153) 190 200 200 200

 - ระดับปริญญาตรี คน 180/ (145) 180/ (153) 190 200 200 200

14. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 250/ (249) 300/ (262) 240 240 240 240

 - ระดับปริญญาตรี คน 250/ (249) 300/ (262) 240 240 240 240

15. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 900/ (896) 900/ (885) 900 900 1,000 1,000

 - ระดับปริญญาตรี คน 900/ (896) 900/ (885) 900 900 1,000 1,000

เชิงคุณภาพ

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ 100 100 100 100

   ของหลักสูตร   ตชว.สงป.301

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบ รอยละ 85/ (N/A) 90/ (96.40) 90 90 90 90

   อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป*  

 ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 85/ (N/A) 90/ (95.50) 80 80 80 80

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ (N/A) 75/ (86.60) 75 75 75 75

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

20. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ                    (100.0) '(83.0)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงเวลา

21. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 75/ (N/A) 75/ (73.00) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

22. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน 45,587 : 1/ 45,587 : 1 25,907 : 1 25,907 : 1 25,907 : 1 25,907 : 1

(18,385.92) (122,558.78)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561 ซึงไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสินปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

9. รอยละของนักศึกษาดานสังคมศาสตรที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ *

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา * กิจกรรม

หมายเหตุ : * หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 16,105,200

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม  1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน  5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 หลักสูตรนิติศาสตร

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - การศึกษาเอกลักษณวัฒนธรรม "หลาดหนาวัดพระมหาธาต"ุ (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 50,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 50,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 50,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 50,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 50,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

- 80 -



                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล 69,350

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 69,350

แผนงานรอง แผนงานปฏรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 69,350

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 69,350

กิจกรรมหลัก  การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 69,350

 - ขอรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต โดยเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 69,350

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 15,945,850

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 15,945,850

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 15,945,850

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 15,945,850

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 25,000

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิกชมรมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 5,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร 14,793,200

 - เงินเดือน 13,444,200

 -  เงินประจําตําแหนงวิชาการ 758,400

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 577,200

 - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 13,400

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 405,650

หลักสูตรรัฐศาสตร 6 กิจกรรม 205,650                       

 - กิจกรรมสัมมนา "ความคิดทางการเมืองรวมสมัย" 1 เม.ย.- มิ.ย.62 75,000                           อ.ธนัย เกตวงกต

 - โครงการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร P.Aforum ครั้งที่ 2 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 25,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

 - คายการสรางพลเมืองเพื่อจัดการเมืองทองถิ่น 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 25,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

 - โครงการสรางประสบการณการบริหารภาครัฐและกิจกรรมสาธารณะ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 25,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - โครงการกาวแรกสูเสนทางราชการ 1 เม.ย.- มิ.ย.62 30,000                           อ.อนุสรณ ชัยอักษรเวช

 - โครงการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษากอนออกสูสถานประกอบการ การอบรมงานสารบรรณและโปรแกรม 1 ต.ค.- ธ.ค..61 ก.ค.-ก.ย.62 25,650                           อ.อุเชนทร เชียงเสน

   Excel ฉบับเรงรัด

หลักสูตรนิติศาสตร 4 กิจกรรม 200,000                       

  - จัดกิจกรรมนิติศาสตรสัญจร 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           อ.ทวีพร  คงแกว

 - จัดกิจกรรมรําลึกวันสําคัญแหงกฎหมายไทย : วันรพีและวันรัฐธรรมนูญ 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           อ.ทวีพร  คงแกว

 - โครงการเสิรมสรางทักษะวิชาชีพ (ปฏิบัติการศาลจําลอง) 1 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           คณาจารยหลักสูตรนิติศาสตร

 - โครงการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษากอนออกสูสถานประกอบการ เตรียมความพรอมการเปนนักกฎหมายสูศตว  1 ม.ค.-62 ก.ค.-ก.ย.62 50,000                           อ.ฟารีดา หมัดเหล็ม

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 7 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 247,000

หลักสูตรรัฐศาสตร 11 รายวิชา 176,000                       

  - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-331 อํานาจและนโยบายสาธารณะ  ก.ค.62 16,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

  - กิจกรรมภาคสนาม รายวิชา POS-341 การจัดองคกรไมแสวงกําไร  ก.ค.62 16,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

  - กิจกรรมภาคสนาม รายวิชา POS-342 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ม.ิย.62 16,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

 - กิจกรรมภาคสนาม รายวิชา POS-340 การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ม.ค. - มี.ค.62 16,000                           รศ.ดร.รงค  บุญสวยขวัญ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-238 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเมือง 16,000                           อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-248 การบริหารจัดการทองเที่ยวทองถิ่น 16,000                           อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-335 การตลาดภาครัฐ 16,000                           อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-330 การคลังสาธารณะ 16,000                           อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-345 การประเมินผลโครงการ 16,000                           อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-321 ผูนํา ชนชั้นและอํานาจทางการเมือง 16,000                           อ.สุรัช คมพจน

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา POS-323 ความเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของสังคมการเมืองไทย 16,000                           อ.สุรัช คมพจน

หลักสูตรนิติศาสตร 4 รายวิชา 71,000                        

 - ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-205 กฎหมายปกครอง 2  ม.ค 62  ม.ิย.62 18,000                           หลักสูตรนิติศาสตร

 - ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-206 กฎหมายวาดวยครอบครัว ม.ค 62  ม.ิย.62 18,000                           หลักสูตรนิติศาสตร

 - ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.ค 62  ม.ิย.62 17,500                           หลักสูตรนิติศาสตร
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - กิจกรรมภาคสนามรายวิชา LAW-205 กฎหมายปกครอง 2 17,500

 - ศึกษาภาคสนามรายวิชา LAW-357 นิติเวชศาสตร

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 13 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 475,000                       

หลักสูตรรัฐศาสตร 9 รายวิชา 300,000                       

 - จัดหาอาจารยพิเศษ สาขารัฐประศาสนศาสตร (รายวิชา PAD-204,PAD-330, 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

PAD-206,PAD-312,PAD-330,PAD-201,PAD-104,PAD-202)

 - จัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายจัดการภาครัฐ การคลังภาครัฐ การจัดการทรัพยากรมนุษยและการจัดการทองถิ่น 1 รายวิชา 50,000                           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

 - จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           อ.อนุสรณ ชัยอักษรเวช

(POS-202,POS-250,POS-261,POS-351,POS-359,POS-361)

 - จัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญในรายวิชาของวิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 50,000                           อ.อนุสรณ ชัยอักษรเวช

(POS-261,POS-250,POS-359,POS-361,POS-202,POS-351)

 - จัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญในรายวิชาของสาขาการเมืองการปกครอง 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 20,000                           อ.สุรัช คมพจน

(POS-200,POS-221,POS-300,POS-361,POS-321,POS-322,POS-323)

 - จัดหาอาจารยพิเศษรายวิชา POS-210 ปรัชญาการเมืองคลาสสิค 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 20,000                           อ.สุรัช คมพจน

 - จัดหาอาจารยพิเศษรายวิชา POS-211 ปรัชญาการเมืองสมัยใหม 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 20,000                           อ.สุรัช คมพจน

 - จัดหาอาจารยพิเศษรายวิชา POS-310 ปรัชญาและทฤษฎีประชาธิปไตยรวมสมัย 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 20,000                           อ.สุรัช คมพจน

 - จัดหาอาจารยพิเศษรายวิชา POS-311 การเมืองของประชาชนและความเปนพลเมือง 1 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 20,000                           อ.สุรัช คมพจน

หลักสูตรนิติศาสตร 4 รายวิชา 175,000                       

 - จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 4 รายวิชา 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62 175,000 คณาจารยหลักสูตรนิติศาสตร

LAW-100,LAW-101,LAW-200,LAW-201,LAW-300,LAW-301,LAW-302,LAW-400

,LAW-401,LAW-402,LAW-310,LAW-311,LAW-312,LAW-313,LAW-102,LAW-103,

LAW-202,LAW-203,LAW-204,LAW-303,LAW-304,LAW-314,LAW-315,LAW-330,

LAW-331,LAW-332,LAW-104,LAW-105,LAW-205,LAW-206,LAW-207,LAW-305,

LAW-306,LAW-333,LAW-350,LAW-353,LAW-357,LAW-360

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 40,000

แผนงานรอง แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  40,000

40,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 40,000

 - คาโทรศัพท  20,000

 - คาไปรษณีย 20,000

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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5. งบประมาณรวม

16,105,200 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

2. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม  

จริยธรรมและสํานึกสาธารณะ

3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา 2541 

จนถึงปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม โดยเฉพาะในเขตภาคใต โดยเชื่อวา บุคคลมีศักยภาพในการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สํานักวิชาพยาบาลศาสตรมีบทบาทในการผลิต 

บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหบุคคล ครอบครัวและชุมชน ไดใชทรัพยากรและศักยภาพของตนในการดูแลและ

จัดการตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

การศึกษาพยาบาลเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสรางพยาบาลที่มีคุณภาพ มีทัศนะกวางไกล

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในสิทธิของบุคคล มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีชีวิตในสังคมอยางมีความสุข สามารถบูรณาการ

ความรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลและใหบริการวิชาการแกสังคม สามารถผสมผสาน

ภูมิปญญาทองถิ่นกับวิทยาการระดับสากล โดยตระหนักถึงธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยมีเปาหมายเพื่อดํารงไวซึ่ง

ดุลยภาพชีวิตและสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการของสํานักวิชาพยาบาลศาสตรสอดคลองเชื่อมโยง

กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยการนําใชผลการวิเคราะหการดําเนินงาน

ของสํานักวิชาตามตัวชี้วัด (KPI) แบงตามพันธกิจ มาใชในการจัดทําโครงการตางๆเพื่อบรรจุไวในหัวขอภารกิจ  ยุทธศาสตรที่ชวยสงสริมการพัฒนา

2. วัตถุประสงค

1. พัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง มีความรู และมีทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ

ในการใหบริการทางวิชาชีพและบริการวิชาการ

2. ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและอยูสังคมอยางมีความสุข

3. สนับสนุนและสงเสริมผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับวิทยาการสากลรวมกับเครือขายในสังคม

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 2/ (N/A) 2/ (N/A) 8 2 2 2

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 2 2 2 2

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 4/ (N/A) 4/ (N/A) 2 2 2 2

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 1/ (N/A) 1/ (N/A) 3 3 3 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 8 : 1/ 6 : 1 6 : 1 6 : 1 6 : 1 6 : 1

   ประจํา อาจารย (6.72 : 1) '(6.86 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด / (N/A)

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.17) >80/ (76.48) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (-1.11) 5 5 5 5 5

    งบประมาณ / (N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.42) 4.00/ (4.35) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

13. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

14. รอยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอ รอยละ 100 100 100 100

   สถาบันการศึกษาผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

15. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 77/ (72) 80/ (128) 135 135 135 135

 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน (40) 50 50 50 50

 - ระดับปริญญาตรี คน 75/ (72) 75/ (81) 80 80 80 80

    - หลักสูตรปกติ คน 35/ (32) 35/ (41) 40 40 80 80

    - ภายใตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม* คน 40/ (40) 40/ (40) 40 40

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 2/ ( - ) 5/ (7) 5 5 5 5

16. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 130/ (135) 160/ (243) 250 270 270 270

 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน (56) 60 60 60 60

 - ระดับปริญญาตรี คน 120/ (125) 150/ (170) 180 200 200 200

    - หลักสูตรปกติ คน 80/ (85) 150/ (170) 180 200 200 200

    - ภายใตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม * คน 40/ (40)

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ (15) 10/ (17) 10 10 10 10

17. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 410/ (408) 445/ (550) 590 610 610 610

 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน (56) 60 60 60 60

 - ระดับปริญญาตรี คน 380/ (372) 400/ (450) 480 500 500 500

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    - หลักสูตรปกติ คน 220/ (212) 280/ (330) 400 460 500 500

    - ภายใตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม* คน 160/ (160) 120/ (120) 80 40

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 30/ (36) 45/ (44) 50 50 50 50

เชิงคุณภาพ

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

    ของหลักสูตร        ตชว.สงป.301
19. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 85/ (100.0) 95/ (100) 90 90 90 90

    ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป* 

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางานตรงสาขา รอยละ 100/ (100.0) 100/ (100) 100 100 100 100

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

21. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ 85/ (89.6) 85/ (89.20) 85 85 85 85

     ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

22. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 100 **/ 100 ** 100 ** 100 ** 100 ** 100 **

    ที่ประกาศรับ                 (104.2) (104.17)

เชิงเวลา

23. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลัก รอยละ >85 ** >90 90 90 90 90

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301 / (N/A) / (57.06)

เชิงตนทุน

24. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน 113,792 : 1 113,792 : 1 113,792 : 1 113,792 : 1

หมายเหตุ   * โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

    **  ปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดตามขอตกลงของคณบดีที่มีตอมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

8. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผา รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

- 89 -



4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 28,029,010

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา ตั้งไวกรณีที่ไดรับจากภายนอก

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี และกรณีที่มีการเสนอขอเสนอ

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 8 โครงการ  ต.ค.61 ก.ย.62 โครงการวิจัยกับสถาบันวิจัย

ทุนภายนอก 7 โครงการ

 - โครงการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ดานความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน  อ.ชุติมา  

 - โครงการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ดานการจัดการระบบอาหารปลอดภัย อ.ดร.รัชฎาภรณ

 - โครงการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ตอการดําเนินงานดานภาวะโภชนาการสมวัยของประชาชนใน จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.นัยนา

 - โครงการวิจัยการเปรียบเทียบสถานการณการบริโภคยาสูบของโรงเรียนในพื้นที่ผลิตยาเสนและพื้นที่ทั่วไป จ.นครศรีธรรมราช  ผศ.ดร.นัยนา

 - โครงการวิจัยหนวยจัดการพื้นที่ชุมชนนาอยูภาคใตตอนบน ปที่ 2 อ.กําไล

 - โครงการวิจัยการพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น ผศ.ดร.อุไร

 - โครงการการพัฒนารูปแบบและกระบวนการโคชเพื่อเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาเพศวิถีและสัมพันธภาพในสถานศึกษา รศ.ดร.สายฝน

ทุนภายใน 1 โครงการ

 - การพัฒนาระบบดูแลและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (งบกนศ.)

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 3 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 โครงการ  ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - การปรับตัวสูความเปนผูมีวัฒนธรรมดานจิตอาสาและการครองชีวิตโดยใชหลักศาสนา (20000)

  - การละเลนพื้นบานสูสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน (30000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - สงเสริมการสื่อสารในวิชาชีพการพยาบาลที่ไรพรมแดนของนักศึกษาพยาบาล (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 95,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 95,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 95,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 95,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 95,000

คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 95,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล 171,000

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 171,000

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 171,000

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 171,000

กิจกรรมหลัก   การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 171,000

 - ขอรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 47,500

 - คาธรรมเนียมการขอรับรองสถาบันการศึกษา 76,000

 - คาเขารวมประชุมองคกรวิชาชีพ 47,500

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 27,718,010

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 27,669,010

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 27,669,010

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 27,669,010

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 45,000

 - คารับรอง 20,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - คาสมาชิกที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ 25,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 26,376,660

 - เงินเดือน 21,488,160

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,359,600

 - คาจางชั่วคราว 2,760,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 432,200

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 6,700

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 266,950

 - ปจฉิมนิเทศบัณฑิตใหมพยาบาลและพิธีมอบหมวก/เข็มสําหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2 พ.ค.62

 - จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล พ.ค.62

 - จัดกิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ  ต.ค.61

 - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจํานวน 32 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62

 - จัดกิจรรมสรางความสัมพันธกับแหลงฝกภาคปฏิบัติ  ม.ค.62

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 49,400

 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา

 - จัดกิจกรรมนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

กิจกรรมหลัก   จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 9 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 820,000

 - รายวิชา NUR-417 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)  ก.พ - มี.ค.62

 - รายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)  ต.ค.- ธ.ค.61

 - รายวิชา NUR-465 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) ธ.ค.-61 ก.พ.-62

 - รายวิชา NUR-312 ปฏิบัติการพยาบาลบําบัดพื้นฐาน  (ภาคการศึกษาที่ 3/2561) ม.ค.- ก.พ.62

 - รายวิชา NUR-345 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)

 - รายวิชา NUR-335 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - รายวิชา NUR-493 ปฏิบัติการประสบการณวิชาชีพทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 3/2561) มี.ค.-62  เม.ย.62

ก.ค.- ก.ย.62

ก.ค.- ก.ย.62

กิจกรรมหลัก   จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 12 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 82,500

 - รายวิชา NUR60-209 โภขนาการและโภชนบําบัด (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 - รายวิชา NUR-313 จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 - รายวิชา NUR-334 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 - รายวิชา NUR60-206 บูรณาการสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยาฯ (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

 - รายวิชา NUR60-207 บูรณาการสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยาฯ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 - รายวิชา NUR60-208 บูรณาการสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยาฯ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 - รายวิชา NUR60-222 การพยาบาลผูใหญ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)  เม.ย.62 ส.ค.62

 - รายวิชา NUR60-221 การพยาบาลผูใหญ 1 (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)

 - รายวิชา NUR60-223 การพยาบาลผูสูงอายุ (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)  เม.ย.62 ส.ค.62

 - รายวิชา NUR-226 การดูแลเพื่อฟนสภาพและประคับประคอง (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)  เม.ย.62 ส.ค.62

 - รายวิชา NUR60-251 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)  เม.ย.62 ส.ค.62

 - รายวิชา NUR-415 ภาวะผูนําและการจัดการทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 28,500

 - จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 49,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 49,000

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 49,000

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการรับนักศึกษา 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 49,000

 - กิจกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอมและการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหมปการศึกษา 2562 49,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

 - รายวิชา NUR-324 ปฏิบัติการพยาบาลบําบัดพื้นฐาน  (ภาคการศึกษาที่ 1/2562)

 - รายวิชา NUR60-352 ปฎิบัติการการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 1/2562)

- 93 -



หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 45,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

45,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 45,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 25,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 1 โครงการ

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาและคณาจารยพยาบาล 1 โครงการ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ School of Nursing and Midwifery of Health,Engineering and Science ,Edith Cowan 

    University,Australia and Kunming Medical University,China (50000)

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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5. งบประมาณรวม

28,029,010 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สํานักวิชาเปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน

5. สามารถแกปญหาการขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาพรวมของกระทรวง ภาพรวมระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(ระดับปริญญาโท) และในปการศึกษา 2561 สํานักวิชาไดเปดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัย และสุขภาพ  โดยทุกของสํานักวิชามีจุดมุงเนนที่ตอบสนองความตองการของประเทศ มีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม สอดคลองกับหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององครวม อันประกอบดวย

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในขางตนแลว สํานักวิชาฯ มีภาระกิจในการดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวิชาการใน

ระดับสูง รวมถึงการใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพแกสังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางดานสุขภาพใหอยูในระดับสูง และรวมพัฒนาสุขภาวะ

ของคนไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใตตอนบน ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม 

2. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5
2. จํานวนโครงการวิจัยทีแลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 5 5 5 5
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 5/ (N/A) 3/ (N/A) 1 1 1 1
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 1/ (N/A) 1/ (N/A) 1 1 1 1

5. จํานวนโครงการที่มีการสรางเสริมวัฒนธรรมสุขภาพแล โครงการ / (N/A) 1 1 1 1

    เสริมสรางอัตลักษณของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ

6. รอยละของอาจารยที่มีการเผยแพรผลงานตั้งแตระดับ รอยละ / (N/A) 100 100 100 100

   TCI ขึ้นไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

7. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 8 : 1/ 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1

   ประจํา อาจารย (12.8 : 1) '(17 : 1)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

8. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

9. รอยละของอาจารยประจําสํานักวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญา รอยละ (56) 70 70 70 70

10. รอยละของอาจารยประจําสํานักวิชามีตําแหนงทางวิช รอยละ (20) 25 25 30 30

เชิงเวลา

11. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90 90 90 90 90

     ที่กําหนด / (N/A)

เชิงตนทุน

12. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.49) > 80/ (65.8) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

13. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ / (N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.16) 4.00/ (4.22) 4.00 4.00 4.00 4.00

     ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

15. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปการศึก รอยละ 30 30 30 30

    ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

16. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ (100) 100 100 100 100

     ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สํานักวิชากําหนด

เชิงเวลา

17. รอยละของรายวิชาที่มีการจัดทํา มคอ. 3 5 7 ตาม รอยละ 100 100 100 100

    กําหนดเวลา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

18. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 110/ (81) 145/ (169) 190 190 190 190

 - ระดับปริญญาตรี คน 110/ (81) 145/ (167) 185 185 185 185

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน  - (2) 5 5 5 5

19. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 250/ (217) 250/ (271) 270 330 330 330

 - ระดับปริญญาตรี คน 240/ (217) 240/ (258) 240 300 300 300

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ ( - ) 10/ (13) 30 30 30 30

20. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 835/ (947) 760/ (997) 1,020 930 1,040 1,040

 - ระดับปริญญาตรี คน 830/ (943) 750/ (980) 1,000 900 1,000 1,000

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 5/ (4) 10/ (17) 20 30 40 40

เชิงคุณภาพ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

21. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร ตชว.สงป.301

22. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 95/ (99.3) 95/ (100) 90 90 90 90

     ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป* 

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

23. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางานตรงสาขา รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 80 80 80 80

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

24. รอยละความพึงพอใจของผูนายจางที่มีตอผูสําเร็จการ รอยละ 85/ (87.2) 85/ (87) 85 85 85 85

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

25. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ                    (153.3) (152.92)

26. รอยละของผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ รอยละ (21.36) 3 5 5 5

   เพิ่มขึ้นจากปกอน

เชิงเวลา

27. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 90/ (N/A) 90/ (72.12) 90 90 90 90

   ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

28. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน (223,200) 58,929 : 1 58,929 : 1 58,929 : 1 58,929 : 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เชิงปริมาณ

29. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย บาท (80,389) 50000 50000 50000 50000

หมายเหตุ *ขอมูลพื้นฐานป 2558 และ 2559 รวมอยูกับสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร (เดิม)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

8. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 31,764,760

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ ต.ค.61  ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - โครงการ AEC BY PUBLIC HEALTH (35000) อาจารย ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที๋ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร (45,000) 1 โครงการ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 31,624,760

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 31,624,760

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 31,624,760

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 31,624,760

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 53,400

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร(ประเทศไทย) 10,100               

 - คาคาสมาชิก SEAPHIEN (South-East Asia Public Health Education) 5,100                 

 - คาสมาชิกสมาพันธนักศึกษาสาธารณสุขแหงประเทศไทย 10,100               

 - คาสมาชิกฐานขอมูลกฎหมายสาธารณสุข 5,100                 

 - คาสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย 3,000                 

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61  ก.ย.62 29,244,810        

 - เงินเดือน 24,315,240

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,080,000

 - คาจางชั่วคราว 2,939,400

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 700,800

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 159,970

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 36,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 19 กิจกรรม ต.ค.61  ก.ย.62 612,750

1. หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 7 กิจกรรม 169,511 หัวหนาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมดานวิชาการ

2. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 กิจกรรม 225,386 หัวหนาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดานวิชาการ

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 6 กิจกรรม 217,853 หัวหนาสาขาวิชาอนามัยชุมชน

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตดานวิชาการ

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 โครงการ  ต.ค.61 ก.ย.62 58,800

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกต)ิ 1 โครงการ 33,075 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบํารุง

 - โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(MPH62-2) 33,075

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ 2 โครงการ 25,725

 - โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรวท.ม. และ ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมฯ(ESH62-1) 25,725 อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

 - โครงการเตรียมความพรอมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ESH62-2) อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 54 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 1,114,930

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 20 รายวิชา 193,719

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม 2561 - ตุลาคม 2561) 4 รายวิชา 40,000

 - ENV60-222 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 10,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

 - ENV-324 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 10,000 อาจารย ดร.ศวรรยา  เลาหประภานนท

 - ENV-329 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 5,000 อาจารย ดร.อุดมรัตน วฒนสิทธิ์

 - ENV-361 การปองกันควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค 15,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 9 รายวิชา 103,000

 - PHP-214 อนามัยสิ่งแวดลอม 10,000 อาจารย ดร.จิรา คงปราณ

 - EPH60-111 อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 10,000 อาจารย ดร.จิรา คงปราณ

 - ENV60-223 ระบบการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 5,000 อาจารยวีระพงศ  เลิศรัตนเทวี
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ENV-326 การจัดการและควบคุมเหตุรําคาญ 10,000 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

 - ENV-328 เทคโนโลยีการประปา 5,000 อาจารยวีระพงศ  เลิศรัตนเทวี

 - ENV-327 การใชประโยชนจากกากของเสีย 10,000 อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

 - ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการปองกันมลพิษ 8,000 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต

 - ENV-363 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 10,000 อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

 - PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ 35,000 อาจารย ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562) 7 รายวิชา 50,719

 - EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 7,000 อาจารย ดร.สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์

 - ENV60-221 การปองกันและควบคุมสัตวพาหะนําโรค 8,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

 - ENV-322 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอย 10,000 อาจารย พัฒนธิดา ทองขาว

 - ENV60-324 กฎหมายในงานอนามัยสิ่งแวดลอมและการบังคับใช 7,000 อาจารย พัฒนธิดา ทองขาว

 - ENV60-325 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 5,000 อาจารย ดร.อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์

 - ENV-421 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 10,000 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

 - ENV-422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3,719 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

23 รายวิชา 335,306

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 7 รายวิชา 71,000

 - OCC-344 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 10,000 อาจารยมุจลินท อินทรเหมือน

 - OCC-354 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,000 อาจารยมุจลินท อินทรเหมือน

 - OCC-351 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 10,000 อาจารย ดร.สุภาภรณ ยิ้มเที่ยง

 - OCC-352 โรคจากการทํางานและสิ่งแวดลอม 10,000 อาจารยจิตตาภรณ  มงคลแกนทราย

 - OCC-457 การบริการอาชีวอนามัย 6,000 อาจารยอุไรวรรณ หมัดอาดัม

 - OCC60-243 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 15,000 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 - OCC60-244 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 10,000 อาจารยมุจลินท อินทรเหมือน

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562) 6 รายวิชา 121,806

 - PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ 50,000 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค  ธนะภพ

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

  - PHP-223 ระบาดวิทยา 15,000 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค  ธนะภพ

 - OCC-349 การจัดการอัคคีภัยและอุตสาหกรรม 20,000 อาจารยราชัน  ฉวนเจริญ

 - OCC-353 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 10,000 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 - OCC-458 จิตวิทยาในการทํางาน 10,000 อาจารยจิตตาภรณ  มงคลแกนทราย

 - OCC60-245 หลักการเก็บตัวอยางและตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 16,806 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 10 รายวิชา 142,500

 - OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย 15,000 อาจารยศิริพร ดานคชาธาร

 - OCC-345 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 15,000 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 - OCC-346 การประเมินดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 15,000 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 - OCC-350 การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน 7,500 อาจารยจิตตาภรณ  มงคลแกนทราย

 - OCC-348 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 0.5(1-3-4) 15,000 อาจารย ดร.จันจิรา มหาบุญ

 - OCC-455 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0.5 (1-3-4) 15,000 อาจารย ดร.จันจิรา มหาบุญ

 - OCC-456 มาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15,000 อาจารยนิธิมา หนูหลง

 - OCC-459 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5,000 อาจารยอุไรวรรณ  หมัดอาดัม

 - OCC60-241 หลักความปลอดภัยในการทํางาน 30,000 อาจารยศิริพร ดานคชาธาร

 - OCC60-242 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,000 อาจารยราชัน  ฉวนเจริญ

12 รายวิชา 585,905

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 6 รายวิชา 125,905

 - PHP-332 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม อาจารยปาลีรัตน วงศฤทธิ์

 - PHP-335 การจัดการขอมูลขาวสารสุขภาพ 25,905 อาจารยปาลีรัตน วงศฤทธิ์

 - PHP-336 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาจารย ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

 - PHP-328 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน อาจารย ดร.พัฒนศักดิ์ คํามณีจันทร

 - PHP-333 อนามัยครอบครัวและชุมชน 100,000 ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ

 - PHP-444 การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน อาจารยพิสิษฐ พวยฟุง

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562) 4 รายวิชา 440,000

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - PHP-221 การปองกันและควบคุมโรค 20,000 อาจารย ดร.พัฒนศักดิ์ คํามณีจันทร

 - PHP-222 เภสัชสาธารณสุข อาจารย ดร.พิไลพักตร ชูมาก

 - PHP-339 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบําบัดโรค เบื้องตน 1 300,000 อาจารย ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย

 - PHP-448 ประสบการณวิชาชีพการสาธารณสุข 120,000 ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ

 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 2 รายวิชา 20,000

 - PHP-334 ระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบาย 20,000 อาจารยภูวศินทร บัวเกษ

 - PHP-342 การประเมินผลกระทบสุขภาพ อาจารย ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 54 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 500,070

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 26 รายวิชา 134,108

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 6 รายวิชา 34,000

 - รายวิชา PHP-216 ชีวสถิติ 5,000 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

 - รายวิชา ENV60-222 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 5,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

- รายวิชา ENV-324 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 5,000 อาจารย ดร.ศวรรยา  เลาหประภานนท

- รายวิชา ENV-329 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 6,000 อาจารย ดร.อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์

- รายวิชา ENV-361 การปองและควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค 10,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

- รายวิชา ENV-307 เศรษฐศาสตรสุขภาพขั้นแนะนํา 3,000 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562) 7 รายวิชา 44,108

 - รายวิชา EPH60-212 ชีวสถิติ 5,000 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

 - รายวิชา ENV60-223 ระบบการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 7,000 อาจารยวีระพงศ เลิศรัตนเทวี

- รายวิชา ENV-328 เทคโนโลยีการประปา 7,000 อาจารยวีระพงศ เลิศรัตนเทวี

- รายวิชา ENV-326 การจัดการและควบคุมเหตุรําคาญ 7,000 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

- รายวิชา ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการปองกันมลพิษ 7,000 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

- รายวิชา ENV-363 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 7,000 อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

 - รายวิชา PUH-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข (กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม) 4,108 อาจารย ดร.สุวรรณา มูเก็ม

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 13 รายวิชา 56,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - รายวิชา ENV60-111 อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 5,000 อาจารย ดร.จิรา คงปราณ

 - รายวิชา PHP-214 อนามัยสิ่งแวดลอม 5,000 อาจารย ดร.จิรา คงปราณ

 - รายวิชา PHP-327 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการ ประเมินผลขั้นแนะนํา 1,500 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

 - รายวิชา EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 2,500 อาจารย ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

 - รายวิชา PHP-215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2,500 อาจารย ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

 - รายวิชา ENV60-221 การปองกันและควบคุมสัตวพาหะนําโรค 5,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

- รายวิชา ENV-322 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 อาจารย พัฒนธิดา ทองขาว

 - รายวิชา ENV60-324 กฎหมายในงานอนามัยสิ่งแวดลอมและการบังคับใช 7,000 อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว

 - รายวิชา ENV60-325 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 5,000 อาจารย ดร.อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์

- รายวิชา ENV-421 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 5,000 อาจารย ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต

- รายวิชา ENV-422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3,000 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต

 - รายวิชา ENV60-121 อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 8,000 อาจารย ดร.จิรา คงปราณ

 - รายวิชา EPH60-313 เศรษฐศาสตรสุขภาพขั้นแนะนํา 1,500 ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 17 รายวิชา 240,962

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 4 รายวิชา 60,000

- รายวิชา OCC-344 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 20,000 อาจารยมุจลินท ซายเกลี้ยง

- รายวิชา OCC-354 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15,000 อาจารยมุจลินท ซายเกลี้ยง

- รายวิชา OCC-352 โรคจากการทํางานและสิ่งแวดลอม 10,000 อาจารยจิตตาภรณ  มงคลแกนทราย

 - รายวิชา OCC60-243 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 15,000 อาจารย มัตติกา ยงประเดิม

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562) 4 รายวิชา 75,962              

 - รายวิชา PHP-223 ระบาดวิทยา 10,000 ผศ.ดร.จํานง ธนะภพ

 - รายวิชา OCC-349 การจัดการอัคคีภัยและอุบัติภัย 45,962 อาจารยราชัน ฉวนเจริญ

- รายวิชา OCC-353 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 10,000 อาจารยมัตติกา ยงประเดิม

 - รายวิชา OCC-458  จิตวิทยาในการทํางาน 10,000 อาจารยจิตตาภรณ มงคลแกนทราย

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 9 รายวิชา 105,000            

- รายวิชา OCC60-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา                10,000 อาจารยจิตตาภรณ มงคลแกนทราย
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

- รายวิชา OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย 20,000 อาจารยศิริพร ดานคชาธาร

- รายวิชา OCC-350 การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน 15,000 อาจารยจิตตาภรณ มงคลแกนทราย

 -รายวิชา OCC-348 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 10,000 อาจารย ดร.จันจิรา มหาบุญ

 - รายวิชา OCC-455 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,000 อาจารย ดร.จันจิรา มหาบุญ

- รายวิชา OCC-456 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 10,000 อาจารยนิธิมา หนูหลง

- รายวิชา OCC-459 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 10,000 อาจารยอุไรวรรณ หมัดอาดัม

 -รายวิชา OCC60-241  หลักความปลอดภัยในการทํางาน 10,000 อาจารยศิริพร ดานคชาธาร

 -รายวิชา OCC60-242  วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,000 อาจารยราชัน ฉวนเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 11 รายวิชา 125,000            

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) (วิทยากรทุกรายวิชา) 3 รายวิชา 32,000              

 - รายวิชา PHP60-204 โภชนาการสาธารณสุข 12,000

 - รายวิชา PHP-336 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 10,000

 - รายวิชา PHP-333 อนามัยครอบครัวและชุมชน 10,000

ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฏาคม 2562)(วิทยากรทุกรายวิชา) 2 รายวิชา 29,000              

 - รายวิชา PHP-221 การปองกันและการควบคุมโรค 10,000

- รายวิชา PHP-325 การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบื้องตน 1 19,000

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 6 รายวิชา 64,000              

 - รายวิชา EPH60-203 ประชากรกับการสาธารณสุข 10,000

 - รายวิชา EPH60-312 การปองกันและควบคุมโรค 10,000

 - รายวิชา EPH60-314 การบริหารงานสาธารณสุข 12,000

 - รายวิชา EPH60-211 กฏหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร 12,000

 - รายวิชา PHP-334 ระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบาย 10,000

 - รายวิชา PHP-342 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 10,000

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ (เดิมระบุจัดหาอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา) 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 40,000

หลักสูตรมหาบัณฑิต 22,500 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบํารุง
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (กรกฎาคม 2561 - ตุลาคม 2561)

 - คาใชจายในการจัดสอบโครงรางและวิทยานิพนธ

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)

 - คาใชจายในการจัดสอบโครงรางและวิทยานิพนธ

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (กุมภาพันธ 2562 - กรกฎาคม 2562)

 - คาใชจายในการจัดสอบโครงรางและวิทยานิพนธ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ 17,500 อาจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 40,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 40,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 20,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ  ต.ค.61  ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงการรับนักศึกษาแลกปลี่ยนระยะสั้นจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) (50000)

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
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5. งบประมาณรวม

31,764,760 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษาทุกระดับไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมเสริมทางดานวิชาชีพ

2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาดําเนินสําเร็จลุลวงตามแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

เพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชนและชวยแกปญหาการขาดแคลนแพทยในภาคใต ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรวมมือกับกระทรวง

สาธารณสุขในการรวมผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท โดยใหโอกาสแกนักเรียนในพื้นที่ภาคใตไดมีโอกาสเขามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแกชุมชนระดับรากหญาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาแพทยที่มุงเนนหลักสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) จัดการเรียนการสอนโดยเนนชุมชนเปนฐาน (Community – Based Approach) เพื่อใหเกิดการเรียนรูปญหาชุมชน และรูจักการ

ทํางานรวมกันเปนทีม 

2) การจัดการเรียนการสอนใหเกิด  “การเรียนจริง– รูงาน” (Active and work intergrated learning ) โดยลักษณะผูเรียนเปน

ศูนยกลางและมีการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหมีลักษณะเชิงสรางสรรค เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาแพทยตางสถาบัน

3) การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก รวมกับโรงพยาบาลระดับตางๆ และศูนยบริการสุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข

และชุมชน เพื่อใหรูปญหาและแกปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาดานการวิจัย และระบบบริการสุขภาพแกชุมชน โดยใชระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ที่เขมแข็ง สนับสนันการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย บุคลากรสนับสนุน ใหมีคุณภาพและสรางผลงานไดเพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเปาหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความตองการทางดาน

สาธารณสุขของประเทศ

2. เพื่อใหสามารถพัฒนานักศึกษาสรางบัณฑิตผูเรืองปญญาและคุณธรรม สามารถทํางานรวมกับชุมชนและสังคมได

3. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพดานการเรียนรูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. เพื่อใหการใชจายงบประมาณดานผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา

5. เพื่อใหหลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยตามกรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีสวนรวมจากบุคคล

 องคกรหรือชุมชนภายนอกและนักศึกษา

6. เพื่อสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหบัณฑิตคิดเปน ทําเปน แกปญหาได สามารถแสวงหาความรู

และเรียนรูไดดวยตนเอง

7. เพื่อใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่เขมแข็ง สามารถใหการปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม

นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning

8. เพื่อใหมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

9. เพื่อใหมีการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหมีลักษณะเชิงสรางสรรค เรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาแพทยตางสถาบัน

และชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

10. เพื่อใหคณาจารยมีศักยภาพในการจัดกระบวนการ การเรียนรู สามารถสราง พัฒนา และประยุกตใชเทคนิค และนวัตกรรม

การเรียนการสอนแบบ Active Learning

11. เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เข็มแข็ง สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนใหมีคุณภาพ

และสรางผลงานไดเพิ่มขึ้น

12. เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ

มากขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาแพทยศาสตร
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม  ตชว.สงป 301 โครงการ 3/ (10) 4/ (11) 4 4 4 4

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป 301 โครงการ  -  - 2 9 2 2

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป 30 โครงการ 9/ (8) 9/ (13) 9 9 9 9

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป 30 โครงการ 6/ (4) 4/ (4) 4 4 4 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES : 8 : 1/ 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1

 ประจํา                                               อาจารย (2.76 : 1) '(6.5 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8.รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (91.35) > 80/ 85 85 85 85

   งบประมาณ

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (-0.07) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00 4.00/ (4.52) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอ รอยละ 100 100 100 100

   สถาบันการศึกษาผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*

12. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 50/ (51) 0 50 52 56 60

 - ระดับปริญญาตรี คน 48/ (47) 48/ (48) 50 48 48 48

 - ระดับปริญญาโท คน  -  -  - 3 5 7

 - ระดับปริญญาเอก คน  -  -  - 1 3 5

14. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 48/ (48) 58 63 75 107 107

 - ระดับปริญญาตรี คน 48/ (48) 48 48 60 92 92

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

 - ระดับปริญญาโท คน 10 10 10 10 10

 - ระดับปริญญาเอก คน 5 5 5 5

15. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 290/ (286) 0 300 305 305 305

 - ระดับปริญญาตรี คน 288/(287) 288/(287) 290 290 290 290

 - ระดับปริญญาโท คน  - 10/ 7 10 10 10

 - ระดับปริญญาเอก คน  - 5/(1) 3 5 5 5

เชิงคุณภาพ

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ  รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร    ตชว.สงป.301

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

     ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป* 

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 100 100/ (100) 80 80 80 80

    ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผสําเร็จการศึ รอยละ 85/... 85/ (90.2) 85 85 85 85

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

20. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84 80 - 84 100 100 100 100

   ที่ประกาศรับ         / (100) / (100)

เชิงเวลา

21. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 65/ (N/A) 95/ (95.74) 95 95 95 95

   ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

22. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน 395,208 : 1/ 395,208 : 1 171,582 : 1 171,582 : 1 171,582 : 1 171,582 : 1

(157,911.96 

 

(375,405.69 

 

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

8. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จ  ชิ้นงาน 35 35 35 35

    ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทยไดรับการ รอยละ 100 100 100 100 100

    รับรองตามมาตรฐานที่กําหนด*

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน  

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

สํานักวิชาแพทยศาสตร 55,818,800

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย 4 โครงการ

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 4 โครงการ

งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 4 โครงการ

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 4 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งปม.จาก สวพ. ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 9 โครงการ  

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 9 โครงการ

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 9 โครงการ

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 9 โครงการ

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการทําบุญรางอาจารยใหญ : ปลูกฝงจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพแพทย (50000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก   คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อสูความเปนสากล 760,000

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 760,000

แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 760,000

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 760,000

กิจกรรมหลัก การประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 475,000 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา/ 

 - การเตรียมความพรอมสําหรับตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 60,000 นักวิชาการฝายประกันคุณภาพ

 และการประเมินคุณภาพภายในองคกร (หลักสูตรภาษาไทย)

 - ตรวจประเมินจากกลุมสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (IMEAc) ตามเกณฑมาตรฐานสากล 340,000

 สําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) (หลักสูตรภาษาไทย)

 - การเตรียมความพรอมสําหรับตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) และ 75,000

การประเมินคุณภาพภายในองคกร (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ,หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562)

 - ตรวจประเมินจากกลุมสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (IMEAc) ตามเกณฑมาตรฐานสากล 0 หากหลักสูตรมีความพรอมในการจะ

 สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาตินานาชาติ,หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562) ขอรับการตรวจประเมินจะตองรับ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติม รวม 340,000 บาท)

กิจกรรมหลัก การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 285,000 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา/ 

 - การเตรียมความพรอมสําหรับตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 35,000 นักวิชาการฝายประกันคุณภาพ

 - ตรวจประเมินจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 250,000

 เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 54,868,800

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 54,280,800

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 54,280,800

งาน/โครงการ  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 54,280,800

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 230,000

 - คารับรอง - 20,000

 - คาบํารุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย -  ก.ค.- ก.ย.62 100,000 นส.จารึก พรหมคลี่

 - คาบํารุงกลุมสมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย -  ก.ค.- ก.ย.62 10,000 อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

แพทย

 - เงินสมทบโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล -  ก.ค.- ก.ย.62 100,000 เลขานุการคณบดี

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 46,281,400

 - เงินเดือน 26,453,160

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,520,400

 - คาจางชั่วคราว 7,785,840

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 700,800

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 9,576,000

 - คาตอบแทนผูปฏิบัตงานเกี่ยวกับการสัมผัสรางอาจารยใหญ 225,000 ผศ.ดร.พิชชานีย จริยพงศ

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 20,200

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 211,700

 - โครงการแขงขันกีฬานิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ)  ม.ค. - มี.ค.62 53,000 ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ

 - โครงการจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education)  เม.ย. - มิ.ย.62 15,000 อ.พญ.นภารัตน สุขเกลี้ยง
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1  ก.ค. - ก.ย.62 10,000 อ.พญ.นภารัตน สุขเกลี้ยง

 - โครงการมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ต.ค.- ธ.ค.61  ก.ค.- ก.ย.62 16,700 ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ

 - โครงการคายเสริมทักษะวิชาชีพแพทย  ก.ค. - ก.ย.62 10,000 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ

 - โครงการ First year star  เม.ย.62 ก.ย.-62 0 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ

 - โครงการเตรียมความพรอมการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา (PowerLab)  ต.ค.- พ.ย.61 5,000 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ และ

อาจารยกลุมสรีรวิทยา

 - โครงการรายวิชา EMS-301 การทบทวนวรรณกรรมทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน เม.ย. -พ.ค. 62 0 อาจารยผูประสานงานรายวิชา

 - โครงการกิจกรรมวันไหวครู มอบโลประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา และเกียรติบัตรแกนักศึกษาแพทย ก.ค. - ก.ย. 62 10,000 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

 - โครงการเตรียมความพรอมการรับทุนการศึกษาและสัมภาษณทุน ต.ค.61 ก.ย.62 15,000 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ

 - โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณเสนทางสูชั้นคลินิก เมย. - มิย. 62 40,000 อ.นพ.ชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร

 - โครงการเตรียมความพรอมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร  ต.ค.61 20,000 ผศ.ดร.พิชชานีย จริยพงศ และ

คณาจารยกายวิภาคศาสตร

 - โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 เม.ย.-62 ก.ย.-62 10,000 หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทย

 - โครงการเตรียมความพรอมการเรียนแบบ PBL และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรูของ  มิ.ย.62  ก.ค.62 7,000 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ, หัวหนา

สาขาวิชา

   นักเรียนแพทยใหม เรื่อง "Learning how to learn" เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปประสาน

งานชั้นปรีคลินิก

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 19,400 คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิต

  - จัดสอบวัดคุณสมบัติ/โครงรางวิทยานิพนธ ต.ค.61 ก.ย.62 5,000 ศึกษาประจําหลักสูตร

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 14,400

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 6 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 380,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1, 2 และ 3 (FCM-111,FCM-212,FCM-313) 250,000 อ.นพ.พันธชัย รัตนสุวรรณ และ 

 - นักศึกษาปที่ 1 จํานวน 48 คน ออกชุมชน อ.นพ.อภิชัยวรรธนะพิศิษฐ 

 - นักศึกษาปที่ 2 จํานวน 48 คน ออกชุมชน นักวิชาการ กลุมวิชาเวชศาสตร

 - นักศึกษาปที่ 3 จํานวน 48 คน ออกชุมชน ครอบครัวและชุมชน

 - รายวิชาMSS-101 แพทยกับสังคม 15,000 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

 - กิจกรรมเสริมทักษะดานการสื่อสารสําหรับนักศึกษาแพทย มิ.ย.-62 ส.ค.-62

 - รายวิชาPCS-224  วงจรวิวัฒนแหงชีวิต 25,000 อ.พญ.พิระดา ยินเจริญ

 - จัดกิจกรรมฝกทักษะนอกสถานที่ (บานศรีธรรมราช โรงพยาบาลทาศาลา) มีค. 62 เมย. 62

 - รายวิชาMSS-102 เวชจริยศาสตรและคิดเชิงวิพากษ 90,000 อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศจินดา

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ "Thinking Skill" (ยายมาจากกิจกรรมภาคสนาม) มิ.ย.-62 ส.ค.-62

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 18 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 445,300 ผูประสานงานรายวิชา นักวิชาการ

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 3 รายวิชา 52,000 ปรีคลินิก

-PCS-212 บทนําวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 3,000

-PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย 28,000

-PCS-331 หลักเภสัชวิทยา 21,000

ภาคการศึกษา 2/2561 6 รายวิชา 129,000

-PCS-222 ประสาทวิทยาศาสตร 16,000

-PCS-341 ความผิดปกติของระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบกลามเนื้อโครงกระดูก 35,000

-PCS-342 ความผิดปกติของระบบหายใจ 27,000

-PCS-343 ความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือด 35,000

-PCS-215 ระบบหัวใจหลอดเลือด 0

-PCS-335 ระบบเลือดและน้ําเหลืองเรติคูลา 16,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

ภาคการศึกษา 3/2561 9 รายวิชา 264,300

-PCS-218 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 23,000

-PCS-344 ความผิดปกติของระบบทางเดินทางอาหาร 29,000

-PCS-223 คัพวิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 7,800

-PCS-345 ความผิดปกติของระบบตอมไรทอ ระบบขับถายปสสาวะและสืบพันธุ 48,000

-PCS-346 ความผิดปกติของระบบประสาท 34,000

-PCS-347 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง 18,000

-PCS-348 พยาธิสภาพทางจิต 57,500

-PCS-219 ระบบขับถายปสสาวะและสืบพันธุ 25,000

-PCS-224 วงจรวิวัฒนแหงชีวิต 22,000

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา 10 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 285,000

 - ประชุมแพทยศาสตรศึกษาตามตัวชี้วัดของหลักสูตร (อาจารยใหมปแรก และอาจารยเกา 3 ป/ครั้ง) อาจารยใหมปแรก 100,000

 - ประชุมการเรียนการสอนชั้นคลินิกรวมกับโรงพยาบาลรวมผลิตแพทยและโรงพยาบาลสมทบ  / ประชุมกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 30,000

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ผูบริหาร หรืออาจารยที่เกี่ยวของ)

 - ประชุมรวมกับแพทยสภา สกอ. กสพท. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่ม 5 ครั้ง/ป 75,000

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล เครือขายกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เครือขาย

โรงเรียนแพทยใหม (ผูบริหาร หรืออาจารยที่เกี่ยวของ)

 - โครงการของเครือขายกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย / สหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเ 7 กิจกรรม 50,000

 - โครงการเปดรั้วโรงเรียนแพทย  ก.ค. -  ก.ย.62 0

 - โครงการจริยธรรมสัญจร / โครงการคายจริยธรรมประจําป ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - โครงการประชุมใหญประจําปสหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ  เม.ย. -  มิ.ย.62 0

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

 - โครงการประชุมสามัญสหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ ต.ค.61 ก.ย.62 0
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

 - โครงการภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย ต.ค.61 ก.ย.62 0

 - โครงการคายพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทยกับงานวิจัยประจําป 2560 ม.ค.-62    มิ.ย.62 0

 - โครงการแรกพบ สพท. ต.ค.61 ก.ย.62 0

 - ประชุมรวมกับเครือขายคลินิกสหสถาบัน (CRC) 3 ครั้ง/ป 30,000

กิจกรรมหลัก  เงินสมทบใหโรงพยาบาลรวมผลิตแพทย ต.ค.61 ก.ย.62 6,048,000 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 - จายเงินสมทบคาธรรมเนียมการศึกษา (42,000/ คน/ ปการศึกษา) 144 คน  มิ.ย.- ก.ค.62 6,048,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิค

กิจกรรมหลัก  การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก 5 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 95,000

 - นิเทศนักศึกษาระดับชั้นคลินิก  ก.ค.- ส.ค.61 0 หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

การแพทยคลินิค

 - โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิคตามมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัรฑิต 0 หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิค

 - โครงการพัฒนางานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นคลินิค 0 หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิค 

 - โครงการตรวจรางกายและฉีดวัคซีนแกนักศึกษาแพทยเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน  มี.ค.62  ก.ย.62 80,000 อ.พญ.นนทพรรณ ผาสุก

   การสอนชั้นคลินิก

 - พิธีมอบเสื้อกาวน  เม.ย.62  ก.ย.62 15,000 ฝายกิจการนักศึกษาฯ 

กิจกรรมหลัก เตรียมความพรอมในการสอบความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 285,000 ฝายวิชาการ/นักวิชาการสาขาวิชา

  - โครงการเตรียมความพรอมในการสอบรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 72,000 วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 ขั้นตอนที่ 1 
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - การสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 1 35,000

 - การสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 2 40,000

 - การสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 3 138,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 588,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 588,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 588,000

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการรับนักศึกษา 13 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 588,000 คณบดี คณะกรรมการฯ และ

 - ดําเนินการประกาศรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรแพทยศาสตร รุนที่ 10 12 กิจกรรม น.ส.ดวงสมร วงศลิ่ม

 - ประกาศรับสมัครนักเรียน

 - ออกขอสอบ ทําขอสอบวิชาพื้นฐาน

 - จัดสอบวิชาพื้นฐาน

 - ตรวจขอสอบและทําคะแนนวิชาพื้นฐาน

 - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ 2

 - ประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียนวิชาพื้นฐาน (ขั้นตอนที่ 1)

 - ผูผานการคัดเลือกยืนยันการเขารวมกิจกรรมคายวิชาการฯ

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ (ขั้นตอนที่ 2)

 - จัดกิจกรรมคายวิชาการ และสอบสัมภาษณ

 - ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ (ขั้นตอนที่ 2)

 - ประกาศผลการคัดเลือก

 - ยืนยันสิทธิ์

 - กิจกรรมตอนรับผูปกครอง 1 กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 90,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 90,000

 - คาโทรศัพท  - 20,000

 - คาไปรษณีย  - 70,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 0

แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 0

แผนงานรอง  แผนงานการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 0

งาน/โครงการ  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 0

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงการรับนักศึกษาแพทยตางชาติดูงานระบบสุขภาพของไทย (17600) 
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5. งบประมาณรวม

55,818,800 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สรางโอกาสใหนักเรียนในทองถิ่นไดมีโอกาสศึกษาในสํานักวิชาแพทยศาสตรครบตามเกณฑที่วางไว 

2. ไดนักศึกษาแพทยที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได 

3. ชวยลดปญหาการขาดแคลนแพทยในภาคใต โดยเฉพาะพื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปดดําเนินการรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2550 โดยมุงหวังที่จะผลิตเภสัชกรที่มี

ความรูความสามารถในทางทฤษฎีเภสัชศาสตรและทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ และมีความใฝรูตลอดชีพพรอมที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่มี

คุณภาพและคุณธรรม เปนที่พึงของสังคมและชุมชนในระดับรากหญาได  สํานักวิชาเภสัชกรรมศาสตรจึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 

เชน การจัดหาผูชวยสอน การจัดหาอาจารยพิเศษ การจัดกิจกรรมภาคสนาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะ

การฝกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้ การสนับสนุนใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อชวยดูแลนักศึกษาทั้งดานวิชาการและใหคําปรึกษา

ดานอื่นๆ เพื่อที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ

2. วัตถุประสงค

1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความรูและประยุกตใชความรูไดถูกตอง

4. วิจัยและพัฒนาสรางองคความรูใหมเพื่อการศึกษาและการบริการวิชาการ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 1/ (N/A) 1/ (1) 2 2 2 2

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 2 2 2 2

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 6/ (N/A) 3/ (4) 6 6 6 6

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 3/ (N/A) 3/ (3) 2 2 2 2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 8 : 1/ 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1

   ประจํา อาจารย (7.22 : 1) '(7.00 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.93) > 80/ (>75) 85 85 85 85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาเภสัชศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

- 124 -



ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+18.17) 5 5 5 5 5

    งบประมาณ / (N/A)

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.27) 4.00/ (4.33) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. รอยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอ รอยละ 100 100 100 100

   สถาบันการศึกษาผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 60/ (40) 70/ (64) 70 70 70 70

 - ระดับปริญญาตรี คน 60/ (40) 70/ (64) 70 70 70 70

14. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 100/ (96) 120/ (107) 120 140 170 170

 - ระดับปริญญาตรี คน 90/ (90) 110/ (106) 110 130 160 160

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ (3) 10/ (1) 10 10 10 10

15. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 380/ (311) 370/ (400) 410 470 470 470

 - ระดับปริญญาตรี คน 370/ (336) 360/ (396) 400 440 440 440

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ (5) 10/ (4) 10 30 30 30

เชิงคุณภาพ

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร        ตชว.สงป.301

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 95/ (100) 95/ (N/A) 95 95 95 95

   ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป* 

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางานตรงสาขา รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละความพึงพอใจของผูนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ 85/ (89.0) 85/ (88.8) 85 85 85 85

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

20. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ            (100.3) (103.33)

เชิงเวลา

21. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสู รอยละ 90/ (N/A) 90/ (72.62) 90 90 90 90

   ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

22. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท บาท : คน 127,152 : 1/ 127,152 : 1 104,612 : 1 104,612 : 1 104,612 : 1 104,612 : 1

(163,997.59)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

8. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาเภสัชศาสตร 35,555,340

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 2 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 6 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดสรางและปรับปรุงสวนสมุนไพรตามมาตรฐานสากล  3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 อุทยานพฤกษศาสตร อ.ดร.บุญสง หวังสินทวีกุล

 - จัดทํา master plan ของสวนสมุนไพร (สวนสมุนไพร) 

 - จัดทําฐานขอมูลสมุนไพร

 - บริการพันธุพืชสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาชีวสมมูลและประเมินชีวสมมูลของยา  5 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 าบันวิจัยวิทยาการฯ ผศ.ดร.ชุติมา 

     (Bioequivalence Excellence Center : BE/BE Center)

ระยะที่ 1 ศึกษาปจจัยและแนวทางการจัดดําเนินการจัดตั้ง

 - ประชุมหารือเรื่องแนวทางการดําเนินงาน

 - อบรมผูปฏิบัติงาน

 - ปรับปรุงสถานที่

ระยะเวลาดําเนินการ 
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - จัดหาวัสดุสํานักงาน

 - จัดเตรียมเรื่องเอกสารเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ ดร.ฉวีวรรณ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการสืบสานเภสัชกรรมไทยสูหัวใจเภสัชกรรุนใหม (50000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - โครงการศึกษาสมุนไพรในวัฒนธรรมอาเซียน (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 115,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 115,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 115,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 115,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 115,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 115,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล 237,500

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 237,500

แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 237,500

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 237,500

กิจกรรมหลัก  การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 20 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 237,500
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1)  ประชุมอนุกรรมการเครือขายวิชาชีพ  จัดโดยสภาเภสัชกรรม 11 กิจกรรม

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาภาคบังคับตามมติศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชฯ (ศ.ศ.ภ.ท.)

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายสาขาเภสัชกรรมชุมชน

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายบริหารเภสัชกิจ

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายหลักสูตรความปลอดภัยฯ

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายเภสัชศาสตรศึกษา

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายโรงพยาบาล

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนและการฝกงานนักศึกษาจากสภาวิชาชีพและเครือขายบุคลากรฯ แหงประเทศไทย (ศคภท.)

 - ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดการสอนหลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพรและสมรรถนะหลักสูตร

 - ประชุมรับแนวทางการจัดการและการดําเนินงานจากสภาวิชาชีพผานเครือขายอื่นๆ

2)  คาธรรมเนียม/คาสมาชิกทั่วไปของวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม /ศูนยการศึกษาเภสัชฯ แหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 3 กิจกรรม

 - ประชุมเพื่อรับแนวจากสภาวิชาชีพและเครือขายดานการจัดสรรนักศึกษาฯ ผูทําสัญญาใชทุน

 - คาสมาชิกคงที่ตามจํานวนักศึกษาในแตละปการศึกษา

 - คาสมาชิกผันแปรตามจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา

3)  คารับรองหลักสูตร / รับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร  โดยสภาเภสัชกรรม 3 กิจกรรม

 - การเขารวมประชุม คก.พิจารณาเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 - สนับสนุนการรับรองหลักสูตร  

 - สนับสนุนการรับรองสถานบันที่ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร

4) คาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาชีพ โดยสภาเภสัชกรรม 3 กิจกรรม

 - การประชุมพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ

 - สนับสนุนการประชุมวิชาการประจําปเภสัชศาสตรศึกษา ของสภาเภสัชกรรม
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - สนับสนุนการประชุมวิชาการอื่นๆ ตามมติของสภาเภสัชกรรม

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึ 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที๋ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในตางประเทศ (75,000) 1 โครงการ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 35,112,840

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 34,916,840

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 34,916,840

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 34,916,840

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 70,000

 - คารับรอง 20,000

 -คาสมาชิกศูนยประสานงานเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 50,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 32,566,140

 - เงินเดือน 27,453,840

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,363,200

 - คาจางชั่วคราว 2,378,400

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 577,200

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 780,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานลวงเวลา 13,500

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 กิจกรรมหลัก ต.ค.61 ก.ย.62 247,000

1) สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อแยกสายทางเภสัชศาสตร (โรงพยาบาลและโรงงาน) 20,000

2) สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ 20,000

3) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร เพื่อเสริมสรางศักยภาพและเครือขายทางวิชาชีพ 8 กิจกรรมยอย งบตั้งที่กนศ.
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - กีฬาเภสัชสัมพันธ 1 ครั้ง/ป

 - กิจกรรมแรกพบ สนภท.(สหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย) 1 ครั้ง/ป

 - สัมมนาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร 1 ครั้ง/ป

 - ใหความรูทักษะประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 1 ครั้ง/ป

 - รวมประชุมสามัญป สหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 2 ครั้ง/5 คน/ป งบตั้งที่กนศ.

 - คายเภสัชสรางเสริมสุขภาพกับ สนภท. 1 ครั้ง/ป งบตั้งที่กนศ.

 - ประกวดดาวเดือน 1 ครั้ง/ป

 - กีฬากลุมสํานักวิชาวิทยสุขภาพ 1 ครั้ง/ป

4) คายเภสัชเรียนรูชุมชน ครั้งที่ 12 2 กิจกรรมยอย 40,000              

 - บําเพ็ญประโยชน

 - ศึกษาเรียนรูชุมชน

5) โครงการ caring and sharing 5,000               

6) กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศีลธรรม (คายสวนโมกข) 3,000               

7) กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะเภสัชกรที่พึงประสงค 2 กิจกรรมยอย 10,000              

 - พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ (Pharmacist professional look)

 - บุคลิกภาพกอนการทํางาน (Job Fair)

8) Live love and learn (3L) 20,000              

9) นักศึกษาเภสัชดูแลตูยาประจําหนวยงานในมหาวิทยาลัย 5,000               

10) กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 1 กิจกรรมยอย -                  ใชเงินกองทุน

 - จัดซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต (เพื่อพี่เพื่อนอง)

 11) โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning -                  

12)โครงการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการโดยใชระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4 กิจกรรมยอย 2,000               

  - ทดสอบความเครียดของนักศึกษา
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลนักศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษา

 - จัดทําคูมืออาจารยที่ปนึกษา (electronic file)

 - ประเมินและติดตามผล

13) โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม 3 กิจกรรมยอย 40,000              

 - จัดกิจกรรมรับเสื้อกาวนวิชาชีพ นศ.เขารวม >80

 - จัดกิจกรรมพบผูปกครอง (ชั้นปที่ 4)

 - ใหขอมูลการเลือกสาขาวิชาชีพและการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นศ.เขารวม >50

14) โครงการพัฒนาความพรอมสูการทํางานตําแหนงเภสัชกร 3 กิจกรรมยอย 40,000              

 -  bye nior

 - มุทิตาจิต

 - สํานักวิชาพบผูปกครองในวันพระราชทานปริญญาบัตร

15) สํานักวิชาพบนักศึกษา ภาค 2 ปการศึกษา 2561 พึงพอใจ >3.50 14,000              

16) สํานักวิชาพบนักศึกษา ภาค 3 ปการศึกษา 2561 14,000              

17) สํานักวิชาพบนักศึกษา ภาค 1 ปการศึกษา 2562 14,000              

18) กิจกรรมเดิน วิ่ง  - ขอสนับสนุนงบจากวัน

สถาปนา 100,000

19) โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร/สํานักวิชา (กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักศึกษามุงสูสมรรถนะทางวิชาการ  -

สํานักวิชาเภสัชศาสตร) (กิจกรรมดานบริหารความเสี่ยง)

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 20,900 ดร.อรรถวดี

 - เสริมหลักสูตรทางวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 4 กิจกรรมหลัก ต.ค.61 ก.ย.62 1,425,000

 - จัดการฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาแหลงฝกกอนภาคบังคับ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 3 กิจกรรมยอย 25,000 กรรมการฝกงาน ธนัชพร 
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - สํารวจแหลงฝก 30 แหลง /อรรถรัตน

 - จัดทําคูมือแหลงฝก 85 เลม

 - จายคาตอบแทนแหลงฝก 2 ผลัด/นศ.49 คน

 - จัดการฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาแหลงฝก ตามมติศูนยประสานงานการศึกษาทางการศึกษา 2 รายวิชา 350,000 ผศ.ดร.อภิชาต/อ.ณัฐพนธ

 เภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (โรงพยาบาลและรานยา)

 - รายวิชา PHD-581

 - รายวิชา PHD-582

 - ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 จํานวน 6 รายวิชา 6 รายวิชา 1,000,000 ดร.ศิราณ/ีดร.ปาจรีย

 - รายวิชา PHD-681

 - รายวิชา PHD-682

 - รายวิชา PHD-683

 - รายวิชา PHD-684

 - รายวิชา PHD-685

 - รายวิชา PHD-686

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6 ในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะสาขา จํานวน 12 รายวิชา 12 รายวิชา 50,000 ดร.ศิราณี

 - รายวิชา PHD-690

 - รายวิชา PHD-691

 - รายวิชา PHD-692

 - รายวิชา PHD-693

 - รายวิชา PHD-694

 - รายวิชา PHD-695

 - รายวิชา PHD-696

 - รายวิชา PHD-697
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - รายวิชา PHD-698

 - รายวิชา PHD-699

 - รายวิชา PHD-687

 - รายวิชา PHD-688

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 52  รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 559,300 ผศ.ดร.ชุติมา/ พรพิมล 

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 18 รายวิชา

 - รายวิชา HMS -201

 - รายวิชา PHD-161

 - รายวิชา PHD-312

 - รายวิชา PHD-321

 - รายวิชา PHD-341

 - รายวิชา PHD-361

 - รายวิชา PHD-421

 - รายวิชา PHD-451

 - รายวิชา PHD-454

 - รายวิชา PHD-456

 - รายวิชา PHD-461

 - รายวิชา PHD-546

 - รายวิชา PHD-544

 - รายวิชา PHD-551

 - รายวิชา PHD-561

 - รายวิชา PHD-532
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - รายวิชา PHD-554

 - รายวิชา PHD-581

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2562 19 รายวิชา

 - รายวิชา HMS -202

 - รายวิชา HMS -203

 - รายวิชา PHD-312

 - รายวิชา PHD-362

 - รายวิชา PHD-322

 - รายวิชา PHD-422

 - รายวิชา PHD-452

 - รายวิชา PHD-455

 - รายวิชา PHD-457

 - รายวิชา PHD-464

 - รายวิชา PHD-522

 - รายวิชา PHD-525

 - รายวิชา PHD-541

 - รายวิชา PHD-552

 - รายวิชา PHD-553

 - รายวิชา PHD-555

 - รายวิชา PHD-563

 - รายวิชา PHD-565

 - รายวิชา PHD-569

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2562 15 รายวิชา
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - รายวิชา HMS -204

 - รายวิชา HMS -205

 - รายวิชา PHD-351

 - รายวิชา PHD-458

 - รายวิชา PHD-512

 - รายวิชา PHD-523

 - รายวิชา PHD-524

 - รายวิชา PHD-456

 - รายวิชา PHD-554

 - รายวิชา PHD-566

 - รายวิชา PHD-581

 - รายวิชา PHD-532

 - รายวิชา PHD-342

 - รายวิชา PHD-343

 - รายวิชา PHD-453

กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 28,500 ดร.อรรถวดี

 - จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 28,500

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 196,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 196,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 196,000

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการรับนักศึกษา 4 กิจกรรมหลัก ต.ค.61 ก.ย.62 196,000 ผศ.ดร.ชุติมา 

1) พัฒนาขีดความสามารถการรับนักศึกษาสํานักวิชาเภสัชศาสตร 6 กิจกรรมยอย
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                       กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - วางแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก

 - ประชุมคณะทํางานและตัวแทนจากแหลงฝกฯและศิษยเกาเพื่อเพิ่มชองทางการรับสมัครนักศึกษา

 - ดําเนินโครงการ

 - สํารวจและประชาสัมพันธกลุมโรงเรียนเปาหมายที่ตองการรับเขามาศึกษาตอในสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้นปที่ 1 

 - จัดทําสื่อประชาสมัพันธ สื่อวิดีทัศน เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรและการเรียนการสอนภายในสํานักวิชา

 - พัฒนาเว็บไซตสํานักวิชา

 - จัดทํารายงานประจําปสํานักวิชาใชเปนสื่อประชาสัมพันธ

 - ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผานชองทางรับตรง 2 ครั้ง/ป

 - ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผานชองทางโควตา 2 ครั้ง/ป

 - ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผานชองทาง Admission 1 ครั้ง/ป

2) olive camp 5th

3) พัฒนาศักยภาพดานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

4) การแขงขันทักษะทางวิชาการ /วิชาชีพ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 90,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 90,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 90,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 70,000
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5. งบประมาณรวม

35,555,340 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

2. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

3. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาสหเวชศาสตรผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรเทคนิคการแพทย หลักสูตรกายภาพบําบัด และ

ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอก ไดแก หลักสูตรชีวเวชศาสตร  โดยเชื่อวา การศึกษาระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยา-

ศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ เปนสิ่งจําเปนในการสรางบุคลากรเพื่อดูแล สรางเสริมและปกปองสุขภาพของประชาชนและชุมชน การจัดการศึกษา

ทางดานนี้จะตองมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะของ

องครวม อันประกอบดวยมิติทางสังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในขางตนแลว สํานักวิชาฯ มีภาระกิจในการดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวิชาการใน 

ระดับสูง รวมถึงการใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพแกสังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางดานสุขภาพใหอยูในระดับสูง และรวมพัฒนาสุขภาวะ

ของคนไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใตตอนบน ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม 

2. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ  5/ (5) 5/ (N/A) 5 5 5 5
2. จํานวนโครงการวิจัยทีแลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 5 5 5 5
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ  4/ (4) 4/ (N/A) 2 2 2 2
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ  1/ (3) 1/ (N/A) 2 2 2 2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 8 : 1/ 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 1

   ประจํา อาจารย (7.96 : 1) '(7.33 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสหเวชศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.46) > 80/ 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (-48.95) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.35) 4.00/ (4.41) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. รอยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอ รอยละ 100 100 100 100

   สถาบันการศึกษาผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 117/ (132) 120/ (125) 120 135 155 155

 - ระดับปริญญาตรี คน 115/ (128) 115/ (116) 120 150 150 150

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 2/ (4) 5/ (9) 10 5 5 5

14. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 235/ (222) 235/ (372) 255 265 265 265

 - ระดับปริญญาตรี คน 220/ (217) 220/ (367) 240 250 250 250

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 15/ (5) 15/ (5) 15 15 15 15

15. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 705/ (635) 630/ (832) 880 930 930 1,030

  - ระดับปริญญาตรี คน 680/ 610) 600/ (817) 850 900 900 1,000

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 25/ (25) 30/ (15) 30 30 30 30

เชิงคุณภาพ

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

    ของหลักสูตร   ตชว.สงป.301

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 95/ (99.3) 95/ (100) 90 90 90 90

   ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา  1 ป*  

    ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 80 80 80 80

   ตชว.สงป.301 /ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ (4.31) 85 85 85 85

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

20. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ             (98.6) (98.64)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงเวลา

21. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 90/ (N/A) 90/ (99.2) 90 90 90 90

     ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

22. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน (286,917.48) 119,745 : 1 119,745 : 1 119,745 : 1 119,745 : 1

หมายเหตุ *ขอมูลพืนฐานป 2559 รวมอยูกับสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร (เดิม)

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

8. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน รอยละ 90 90 90 90

   ใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive Exam 

   ของหลักสูตรที่ดําเนินการ*

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาสหเวชศาสตร 49,090,640

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 5 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม รองคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 2 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการสหเวชศาสตรรวมใจ สงเสริมวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ (50000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - โครงการรูรักษสุขภาพชวงรอมฎอน (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล 95,000                 

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 95,000                 

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 95,000                 

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 95,000                 

กิจกรรมหลัก  การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 2 กิจกรรม  ต.ค.61 ก.ย.62 95,000

 - เตรียมความพรอมรับรองสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย 19,000 หัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด

 - ขอรับรองสถาบันการศึกษากายภาพบําบัด 76,000 หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณากา 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในตางประเทศ (70,000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 48,850,640           

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 48,850,640

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 48,850,640

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 48,850,640

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 80,400

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิกสภาคณบดีเทคนิคการแพทย 10,100 หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย

 - คาสมาชิกสถาบันหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสภาเทคนิคการแพทย 10,100 หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย

 - คาสมาชิกสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 10,100 หัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด

 - คาสมาชิกสถาบันหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 10,100 หัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด

 - คาธรรมเนียมสมาพันธนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย (PTSUT) 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 47,024,140

 - เงินเดือน 40,522,440
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 2,677,200

 - คาจางชั่วคราว 2,449,200

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 824,400

 - เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสรางอาจารยใหญ 280,000

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 244,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 26,900

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 285,000

 - หลักสูตรเทคนิคการแพทย 2 กิจกรรม 168,800

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทยดานวิชาการ 168,800                ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย

 - หลักสูตรกายภาพบําบัด 2 กิจกรรม 116,200

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษากายภาพบําบัดดานวิชาการ 116,200                ประธานหลักสูตรกายภาพบําบัด

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 กิจกรรมหลัก  ต.ค.61 ก.ย.62 45,600

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 กิจกรรม

2. เผยแพรผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา 2 กิจกรรมยอย

- การสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย (5 คน x 6,000 บาท)

 - การสนับสนุนการนําเสนอผลงานในงานประชุม ICBMS

3. โครงการการเขียน Manuscript เพื่อการตีพิมพเผยแพร 1 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี  28 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 1,140,000

ศึกษาดูงาน เก็บตัวอยาง เรียนนอกสถานที่ ปฏิบัติการ/โครงการ ภาคสนามระดับปริญญาตรี

1.หลักสูตรเทคนิคการแพทย  16 รายวิชา 528,200

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (2 ตุลาคม 2560 -  5  มกราคม 2561)  7 รายวิชา

 - รายวิชา MTH60-101 แนะนําวิชาชีพเทคนิคการแพทย / ศึกษาดูงานใน รพ. 12 แหง และฝกทักษะทางวิชาชีพ ระยะสั้น อาจารย ดร.พวงทิพย ภูพงษ

 - รายวิชา MTH-206 เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐาน (ศึกษาดูงานใน รพ. 6 แหงในนครศรีธรรมราช ) อาจารย ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

- รายวิชา MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย (โครงการภาคสนาม) อาจารย ดร.เพ็ญโฉม จันทรหวาน
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

- รายวิชา MTH-342 โรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน 1 หนวยงาน รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

- รายวิชา MTH-493 การฝกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย (คาตอบแทนแหลงฝกงาน คาเดินทางนิเทศ นศ.) อาจารย ดร.วิยดา กวานเหียน

 - รายวิชา MIT-325 เทคนิคและเครื่องมือพิเศษ (คาตอบแทนวิทยาการและศึกษาดูงาน)

 - รายวิชา MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (5 กุมภาพันธ 2561 - 27 เมษายน 2561)  6 รายวิชา

 - รายวิชา MTH-256 โลหิตวิทยา/ โครงการภาคสนาม อาจารย ดร.อรวรรณ  สาระกุล

- รายวิชา MTH-326 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย / ศึกษาดูงาน 1 หนวยงาน อาจารย ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร

- รายวิชา MTH-372 เทคนิคการแพทยชุมชน / โครงการภาคสนาม อาจารย ดร.มานิตย นุยนุน

- รายวิชา MTH-493 การฝกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย (คาตอบแทนแหลงฝกงาน คาเดินทางนิเทศ นศ.) อาจารย ดร.วิยดา กวานเหียน

 - รายวิชา MTH-361 จุลทรรศศาสตรคลินิก/บริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน   อาจารย ดร.สุริยัน สุขติ

 - รายวิชา MTH-341 ไวรัสวิทยาทางการแพทย

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 3 รายวิชา

 - รายวิชา MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย/ศึกษาดูงาน 1 หนวยงาน (สคร.11)และโครงการภาคสนาม อาจารย ดร.พวงทิพย ภูพงษ

- รายวิชา MTH-360 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 / ดูงานที่ รพ.หาดใหญ และ รพ.สงขลานครินทร อาจารย ดร.จิรารัตน สองสี

- รายวิชา MTH-408 อณูชีววิทยาและการประยุกต / ศึกษาดูงาน 1 หนวยงาน อาจารย ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

2. หลักสูตรกายภาพบําบัด 12 รายวิชา 611,800

   ศึกษาดูงาน / เรียนนอกสถานที่ / กิจกรรมโครงการภาคสนาม / คาตอบแทนแหลงฝกงาน / คาเดินทางไป

  ปฏิบัติงานนอกพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝกงาน

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (2 ตุลาคม 2560 -  5  มกราคม 2561) 4 รายวิชา

 - PTH-393  ฝกงานกายภาพบําบัด 1 (คาตอบแทนแหลงฝก และคาใชจายในการไปนิเทศ) อาจารย ดร.วรรณิศา คุมบาน

 - PTH-495 ฝกงานกายภาพบําบัด 3  (คาตอบแทนแหลงฝก และคาใชจายในการไปนิเทศ) อาจารยปริญญา วองไววณิชกุล

 - PTP-101 ระบบสุขภาพและการฟนฟูสภาพผูปวย (ศึกษาดูงาน/ เรียนนอกสถานที่) อาจารยจิรพัฒน นาวารัตน

 - PTP-353/PTP-353 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (คาเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน/ อาจารย ดร.อโนมา  สันติวรกุล

  เรียนนอกสถานที)่

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (5 กุมภาพันธ 2561 - 27 เมษายน 2561) 3 รายวิชา
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - PTP-204 วารีบําบัดและสปา (ศึกษาดูงาน/เรียนนอกสถานที่) อาจารยปริญญา วองไววณิชกุล

 - PTP-392 ฝกงานกายภาพบําบัด 2 (คาตอบแทนแหลงฝก และคาใชจายในการไปนิเทศ) อาจารย ดร.นิธิตา  ปยอมรพันธ

 - PTP-121/222 กายวิภาคศาสตร 1 และ 2 (คาเดินทางในการเขารวมกิจกรรมเขารวมพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ) อาจารยสุมาตรา  สังขเกื้อ

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 5 รายวิชา

 - PTP-310 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการทดสอบสมรรถภาพ โปรแกรมการออกกําลังกาย อาจารย ดร.อโนมา  สันติวรกุล

 - PTP-352 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหายใจ 2 (คาเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน) อาจารยปริญญา วองไววณิชกุล

 - PTP-341 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบประสาม 1 (คาเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน)

 - PTH-392 ฝกงานทางกายภาพบําบัด (โครงการประชุมผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด) ผศ.พรพิมล  จันทรวิโรจน

    - PTH-461 ระบบกายภาพในระสภาวะ และ PTH-473 กายภาพบําบัดชุมชน (โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน

 การสอนและกระบวนการวิจัยดานกายภาพบําบัด อาจารย ดร.อโนมา  สันติวรกุล

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 27 รายวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 190,000

1. หลักสูตรเทคนิคการแพทย 9 รายวิชา

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (2 ตุลาคม 2560 -  5  มกราคม 2561) 5 รายวิชา

-  รายวิชา MTH60-101 แนะนําวิชาชีพเทคนิคการแพทย

- รายวิชา MTH-235 เทคนิคและเครื่องมือพิเศษ

- รายวิชา MTH-359 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1

 - รายวิชา MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย (อาจารยพิเศษ)

- รายวิชา MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (5 กุมภาพันธ 2561 - 27 เมษายน 2561) 2 รายวิชา

- รายวิชา MTH-223 เคมีคลินิก 1

- รายวิชา MTH-361 จุลทรรศนศาสตรคลินิก

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 2 รายวิชา

  รายวิชา MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย

- รายวิชา MTH-360 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2

 2.หลักสูตรกายภาพบําบัด 18 รายวิชา
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (2 ตุลาคม 2560 -  5  มกราคม 2561) 6 รายวิชา

 - รายวิชา PTP-101 ระบบสุขภาพและการฟนฟูสภาพผูปวย

 - รายวิชา PTP-207 การฝกกิจวัตรประจําวัน กายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณเทียม

 - รายวิชา PTP-231 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 1 (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-333 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 3

 - รายวิชา PTP-342 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 2 (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-353 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (อาจารยพิเศษ)

 - ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (5 กุมภาพันธ 2561 - 27 เมษายน 2561) 5 รายวิชา

 - รายวิชา PTH-271/PTP-271 กายภาพบําบัดชุมชน 1

 - รายวิชา PTH-203 เครื่องมือและการวินิจฉัยดวยไฟฟาทางกายภาพบําบัด (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-462 กายภาพบําบัดทางการกีฬา (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-473 กายภาพบําบัดชุมชน 2

 - รายวิชา PTP-204 วารีบําบัดและสปา

 - ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 7 รายวิชา

 - รายวิชา PTP-309 การบําบัดดสยการออกกําลังกาย 2

 - รายวิชา PTH-334/PTP-332 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 2

 - รายวิชา PTH-344/ PTP-341 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 1 (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-351/ PTP-351 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหายใจ 1 (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-352/PTP-352 กายภาพบําบัดในความผิดปกติทางระบบหายใจ 2 (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-417 จรรยาบรรณกฎหมายฯ (อาจารยพิเศษ)

 - รายวิชา PTH-461 กายภาพบําบัดในกลุมเฉพาะสภาวะ (อาจารยพิเศษ)

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ/สอบวัดคุณสมบัติ 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 85,500

 - จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธหลักสูตร วท.ม. ชึวเวชศาสตร และ ปร.ด. ชึวเวชศาสตร 85,500 ผูประสานงานรายวิชา

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 45,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 45,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 25,000
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5. งบประมาณรวม

49,090,640 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษาทุกระดับไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมเสริมทางดานวิชาชีพ

2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาดําเนินสําเร็จลุลวงตามแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณในคราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการเตรียมการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2561 

จึงวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินงาน

2. วัตถุประสงค

1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ สอดคลองกับความตองการของสังคม ภายใตความเปนเลิศทางดานการเรียนการสอน 

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ (N/A) 3 3 3 3

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ (N/A) 1 1 1 1

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ (N/A) 1 1 1 1

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ (N/A) 4 4 4 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(N/A)

6. รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/(N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

7. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ > 80/ (68.82) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

8. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/(N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี

    

2. ใหบริการดานสุขภาพสัตว การชัณสูตรโรคสัตว ตลอดจนการวางแผนควบคุม และปองกันโรคสัตว

3. สรางองคความรูและงานวิจัยที่เปนประโยชนตองานการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย (N/A) 4.00 4.00 4.00 4.00

   ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*       

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

10. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 33/ (13) 35 35 35 35

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 30/ (13) 30 30 30 30

- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 3/ ( - ) 5 5 5 5

11. จํานวนนักศึกษาคงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 33/ (13) 35 33 35 35

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 30/ (13) 30 30 30 30

- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 3/ ( - ) 5 3 5 5

12. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80/ (43.3) > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 2561

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

4. รอยละของนักศึกษาที่เขาใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 10 10 10 10

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 15,500,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 3 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 15,500,000

แผนงานหลัก  แผนงานการบริหารสินทรัพย 15,500,000

แผนงานรอง  แผนงานการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 15,500,000

งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 15,500,000

กิจกรรมหลัก  จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร อัครราชกุมารี 9 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 15,363,350 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี

คาใชจายบุคลากร 12,823,350

 - เงินเดือน 4,347,120

 - ลูกจางชั่วคราว 361,920

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 160,800

 - คาใชจายบุคลากรเพิ่มระหวางป 7,171,990

 - ลูกจางชั่วคราวอัตราใหม 51,520

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - คาสวัสดิการ 400,000

คาใชจายดําเนินงาน 2,510,000

 - คาวัสดุสํานักงาน 110,000

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/เดินทาง 100,000

 - วิจัยและบริหารวิชาการ 100,000 อาจารยเอกพจน

 - เตรียมความพรอมการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิค 1,100,000 อาจารยเอกพจน

 - พัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร (ศึกษาดูงาน/สัมมนา/ฝกอบรม/อื่นๆ) 200,000 คณาจารยทุกทาน

 - เตรียมความพรอมรับการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันจากสัตวแพทยสภา 100,000 อาจารยพรชัย

 - เตรียมความพรอมรับรองหลักสูตรจาก ABVC 100,000 อาจารยพันเลิศ

 - คาอุปกรณการศึกษาสนับสนุนการเรียน Active Learning 400,000 อาจารยรัฐพันธ

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 100,000 อาจารยพันเลิศ

 - โครงการรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัย (MOU) กับสถาบันการศึกาหรือหนวยงานอื่น 100,000 อาจารยพันเลิศ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาจัดทํารายละเอียดรายวิชา (course syllabus) ของรายวิชาตางๆในหลักสูตร 100,000 อาจารยพรชัย

คาสาธารณูปโภค 30,000

กิจกรรมหลัก  การใหบริการโรงพยาบาลสัตว ต.ค.61 ก.ย.62 136,650

 - คาเวชภัณฑโรงพยาบาลสัตว 136,650 อาจารยรัฐพันธ
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5. งบประมาณ

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.

2.

3. สรางองคความรูและงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการ

15,500,000 บาท

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ สอดคลองกับความตองการของสังคม ภายใตความเปนเลิศทางดานการเรียนการสอน งานวิจัย 

ใหบริการดานสุขภาพสัตว การชันสูตรโรคสัตว ตลอดจนการวางแผนควบคุม และปองกันโรคสัตว

นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตรบนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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1. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันปญหาทันตสาธารณสุขยังคงเปนปญหาที่สําคัญทางดานสาธารณสุขของประเทศ จึงมีความจําเปนในการผลิตบุคลากรทางทันตแพทย

เพิ่มขึ้น  ดวยเหตุผลดังกลาว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ จึงมีการเปดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา (นานาชาต)ิ ควบคูกับหลักสูตรบัณฑิต-

ศึกษา (นานาชาต)ิ โดยมุงเนนใหบัณฑิตนอกจากจะมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา แลวยังมีความรอบรูและทักษะของการเรียน 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และมีความเปนนานาชาติ 

1.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร (นานาชาต)ิ จํานวน 30 คน/ป เปดในปการศึกษา 2561

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรชองปาก (Oral science) นานาชาติ จํานวน 5 คน/ป เปดในปการศึกษา 2561

2. วัตถุประสงค

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 1/(N/A) 2 3 4 5

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ  -  - 2 3 4

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ  -  -  -  -  -

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ  -  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(N/A)

6. รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/(N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

7. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ > 80/ (42.57) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

    สามารถปฏิบัติงานไดในประเทศไทยและ AEC

2. ผลิตบัณฑิตศึกษามาตรฐานระดับนานาชาติในสาขาที่มีความขาดแคลนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

3. ผลิตองคความรู งานวิจัย ทางดานทันตแพทยศาสตรในมาตรฐานระดับนานาชาติ  และมีสวนในการแกไขปญหาดานทันตสาธารณสุขของประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ

1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตรที่มีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 และ

4. เปนศูนยในการฝกอบรม การศึกษาตอเนื่อง และการวิจัยทางคลินิกดานทันตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

8. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/(N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย (N/A) 4.00 4.00 4.00 4.00

   ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*       

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

10. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 35 65 65 65 65

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 30 30 30 30 30

- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 5 35 35 35 35

11. จํานวนนักศึกษาคงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 35 65 65 65 65

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 30 30 30 30 30

- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนนานาชาต)ิ คน 5 35 35 35 35

12. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

4. รอยละของนักศึกษาที่เขาใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 10 10 10 10

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 24,307,660

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 2 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 24,307,660

แผนงานหลัก  แผนงานการบริหารสินทรัพย 24,307,660

แผนงานรอง  แผนงานการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 24,307,660

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 24,307,660

กิจกรรมหลัก  จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 24,307,660 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ

คาใชจายบุคลากร 10,824,460

 - เงินเดือน 8,360,880             

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 681,600                

 - คาใชจายบุคลากรเพิ่มระหวางป 1,466,940             

 - คาสวัสดิการ 315,040                

คาใชจายดําเนินงาน 12,483,200          

 - คาตอบแทนกลุมวิชาการศึกษาทั่วไปปริญญาตรี 60,000

 - คาตรวจการประกันคุณภาพหลักสูตรทันตแพทยศาสตร 100,000

 - คาวัสดุการศึกษาทางคลินิกปริญญาโททันตกรรมจัดฟน 300,000

 - คาวัสดุการศึกษาในหองปฏิบัติการปริญญาเอก 140,000

 - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธปริญญาโท 2,240,000

 - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธปริญญาเอก 700,000

 - ทุนการศึกษาปริญญาตรี 1,200,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - กองทุนสนับสนุนผูปวยที่ดอยโอกาส 20,000

 - การพัฒนอาจารย 180,000

 - คาใชจายในเรื่องหนังสือ วารสารและฐานขอมูล 300,000

 - คาใชจายระบบ WIFI 500,000

 - คาใชจายอื่นๆ 5,700,000

 - วัสดุอุปกรณสํานักงาน 1,043,200

คาสาธารณูปโภค 1,000,000
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5. งบประมาณ

24,307,660 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ จะเริ่มรับนักศึกษาทันตแพทยปริญญาตรีจากทั้งในและตางประเทศ จํานวน 30 คน ซึ่งจะทําให

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความเปนนานาชาติและเปนที่ยอมรับในสายทันตแพทยศาสตร จากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ จะทําการ

เปดหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิทยาศาสตรชองปาก) ในปการศึกษา 2561 ปละ 5 คน ซึ่งจะทําใหวิทยาลัยฯ พัฒนาดานบัณฑิต

ศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตรไดมากยิ่งขึ้น
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจทั้งผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจทั้ง 4 ดานของ

มหาวิทยาลัย สําหรับดานการผลิตบัณฑิตไดจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท-เอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตรการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีความมุงมั่นที่จะผลิตที่มี

คุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สําหรับภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาฯ เนนการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก 

นวัตกรรมการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

ดานอาหารและพลังงาน เพื่อชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาฯ สงเสริมใหมีการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร ไดแก การทําขวัญขาว การทําบุญสัตวทดลอง และการอนุรักษเครื่องมือการทําเกษตรพื้นบาน เปนตน

นอกจากนี้ สํานักวิชาฯ ไดวิเคราะหและดําเนินการกําจัดจุดออนที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ การเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหถึงเปา และการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาใหสามารถเรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยดําเนินการในรูปแบบของกลยุทธตางๆ ไดแก การประชาสัมพันธ

เชิงรุก การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผานการเสริมความรูและประสบการณ การจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการผูจัดการ

การอบรมภาษาที่ สอง (ภาษาอังกฤษ) การอบรมภาษาที่สาม (จีนหรือภาษาอาเซียน) การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิรรศการ การ

ออกปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทัศนศึกษา เปนตน  โดยกิจกรรมตางๆ นี้จะทําใหนักศึกษาไดเสริมความรูซึ่งเปนการขยายความคิดและเปด

โลกทัศนใหกับนักศึกษาไดอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร และหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2. เพื่อผลิตที่มีคุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมีคุณลักษณะ

สื่อสารไดในอาเซียนและทําธุรกิจเปน

3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและใหบริการวิชาการดานนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหแกชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร

5. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อยางมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 6/ (N/A) 7/ (7) 7 8 8 8

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 6/ (N/A) 7/ (N/A) 7 8 8 8

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 4/ (N/A) 8/ (>13) 5 5 5 5

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 3/ (N/A) 3/ (2) 4 4 4 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 20 : 1/ 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1

ประจํา อาจารย (8.42 : 1) '(23 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90 / (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.69) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+2.79) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.20) 4.00/ (4.24) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 60/ (44) 60/ (80) 90 70 70 70

 - ระดับปริญญาตรี คน 50/ (44) 50/ (76) 85 60 60 60

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ ( - ) 10/ (4) 5 10 10 10

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 157/ (44) 163/ (24) 100 100 100 100

 - ระดับปริญญาตรี คน 120/ (32) 120/ (20) 50 50 50 50

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 37/ (12) 43/ (4) 50 50 50 50

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 500/ (375) 420/ (323) 370 370 370 370

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

 - ระดับปริญญาตรี คน 450/ (310) 350/ (266) 300 300 300 300

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 50/ (65) 70/ (57) 70 70 70 70

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

      ของหลักสูตรที่กําหนด    ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 90/ (100) 90/ (97.1) 90 90 90 90

     ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป* 

 ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 90/ (100) 90/ (100) 80 80 80 80

      ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ (88.8) 75 75 75 75

      ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ                                  / (26.67) / (26.67)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลัก รอยละ 50 / (N/A) 50 / (20.62) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา(เต็มเวลาเทียบเท บาท : คน 109,910 : 1/ 109,910 : 1 222,932 : 1 222,932 : 1 222,932 : 1 222,932 : 1

(238,388.08 

 

(601,162.96)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

7. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 90 90 90

   ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive 

   Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30,826,600

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 7 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 5 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 70,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 70,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 70,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 70,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง  ต.ค.61    ก.ย.62 70,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 70,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

ระยะเวลาดําเนินการ 
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึ 1 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือการผลิตบัรฑิตกับหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาสํานักวิชา (45,000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 30,706,600

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 30,706,600

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 30,706,600

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30,706,600

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป  ต.ค.61    ก.ย.62 75,000

 - คารับรอง 20,000 สํานักวิชาฯ

 - คาสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหงประเทศไทย 20,000 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

 - คาสมาชิกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 15,000 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 - เงินสมทบประชุมวิชาการสัตวศาสตรของสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร-สัตวบาล 20,000 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

   สนับสนุนการเปนเจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการ 

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61    ก.ย.62 30,009,400

 - เงินเดือน 25,977,960

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 2,986,800

 - คาจางชั่วคราว 217,800

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 577,200

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 14,640

 - คาตอบแทนพิเศษ 231,600

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 3,400

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 261,200

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาเกษตรศาสตร 100,000             สาขาเกษตรศาสตร
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

100,000             สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 - กิจกรรมสํานักวิชาพบนักศึกษา 21,200              สํานักวิชาฯ

 - กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการทํางานของวาที่บัณฑิต 20,000              สํานักวิชาฯ

 - พัฒนาทักษะผูประกอบการธุรกิจเกษตร 20,000              สํานักวิชาฯ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 57,000 สาขาเกษตรศาสตร และ

 - เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณวิจัย การทําวิทยานิพนธและปฐมนิเทศ (อุตสาหกรรมเกษตร)  ต.ค.61    ก.ย.62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 - เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณวิจัย การทําวิทยานิพนธและปฐมนิเทศ (เกษตรศาสตร)  ต.ค.61    ก.ย.62

 - จัดกิจกรรมนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ (แบบปากเปลา) เปนภาษาอังกฤษ

 ของทุกปการศึกษา (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 - จัดกิจกรรมนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ (แบบปากเปลา) เปนภาษาอังกฤษ

 ของทุกปการศึกษา (เกษตรศาสตร)

 - สนับสนุนใหนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัย (อุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรศาสตร)

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 2 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 95,000

50,000              วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ

 - จัดการศึกษาภาคสนาม ของสาขาเกษตรศาสตร 45,000              วิชาเอกสัตวศาสตร

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 8 รายวิชา  ต.ค.61    ก.ย.62 114,000

5,900                วิชาเอกพืชศาสตร

23,200              วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร

 - FIS60-271 เครื่องมือประมง (ภาคการศึกษาที่ 3/2561) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 7,200                วิชาเอกประมง

 - IBT60-220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (ภาคการศึกษาที่ 3/2561) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 14,400 วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

  - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 - จัดการศึกษาภาคสนาม ของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 - PLS-240 กีฏวิทยาทางการเกษตร (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) (หลักสูตร 55) โดยอาจารยพิเศษ

 - FTH-342 วิศวกรรมกระบวนการ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) (หลักสูตร 55)โดยอาจารยพิเศษ
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - ANS60-351 การปรับปรุงพันธุสัตว (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 16,600              วิชาเอกสัตวศาสตร

 - AGR60-341 เกษตรแมนยําสูง (วิชาเลือก) (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 16,100              สาขาเกษตรศาสตร

 - FIS60-201 ชีววิทยาสัตวน้ํา (ภาคการศึกษาที่ 3/2561) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 16,200              วิชาเอกประมง

 - IBT60-320 วิศวกรรมกระบวนการกอนการหมัก (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) (หลักสูตร 60)โดยอาจารยพิเศษ 14,400 วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 1 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 95,000

 - คาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 95,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 50,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 50,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 50,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 50,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 30,000
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5. งบประมาณรวม

30,826,600  บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีจํานวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามเปา

2. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น

3. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทั้งทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสารภาษาสากล และการประกอบ

ธุรกิจ

4. บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร -

บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร และสาขวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

6. ผลิตผลงานวิจัยและใหบริการวิชาการดานนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหแกชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

7. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร

8. บริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อยางมีประสิทธิภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาวิทยาศาสตร จัดตั้งขึ้นพรอมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคหลัก

 3 ประการ คือ 1) เพื่อการบริการการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐานแกสํานักวิชาตางๆใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตรใน 4 สาขาวิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตรและสถิติและ 

 3) เพื่อการดําเนินการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตดานวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร เปนองคกรชั้นนําในการผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ และมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ สํานักวิชาวิทยาศาสตรเปนถังความคิด

(think tank) เพื่อสรางแหลงความรูทางดานวิทยาศาสตตรและเทคโนโลยี เพื่อนําองคกรไปสูความเปนเลิศระดับสากล 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธระดับสํานักวิชาฯ ใหมีความสอดคลองและตอบสนองการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เชิง

ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจของสํานักวิชาฯและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การดําเนินงานของสํานักวิชาฯตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ

ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การขับเคลื่อนสํานักวิชาฯจึงเปนการดําเนินงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทิ์เชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรกลยุทธ ตัวชี้วัดและ

เปาหมายที่ไดวางไวรวมกัน 

ดวยเหตุนี้ สํานักวิชาวิทยาศาสตรมีศักยภาพในการสรางความโดดเดนและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

2. วัตถุประสงค

1. นักศึกษามีความรูและความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเพียงพอในการศึกษาวิชาเฉพาะสาขาของแตละคน

2. นักศึกษามีความรูเชิงวิชาการในสาระวิชาที่จําเปน มีทักษะการเรียนรูและทักษะการใชชีวิตที่เหมาะสมและสําเร็จการศึกษา

โดยไดงานทําและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข

3. สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบตอสังคม ทั้งที่เปนองคความรูใหม นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ทั้งระดับชุมชน 

และระดับประเทศ

4. สรางนักวิจัยที่มีความสามารถ และความรับผิดชอบ ทั้งระดับปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอก

5. สรางเครือขายสังคมวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ

6. พัฒนาองคความรูที่เหมาะสมกับชุมชนกลุมตางๆ เชนโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสุขภาพ กลุมสิ่งแวดลอม เปนตน

7 บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น

8. รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 10/ (N/A) 10/(35) 10 10 10 10

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 10/(6) 5 5 5 5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.301 โครงการ 12/ (N/A) 12/(8) 12 12 12 12

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.301 โครงการ 1/ (N/A) 1/(2) 1 1 1 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 20 : 1/ 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1

   ประจํา อาจารย (29.0 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (97.89)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.35) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+3.98) 5 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.14) 4.00/ (4.17) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 30/ (29) 30/ (29) 30 30 30 30

 - ระดับปริญญาตรี คน 20/ (25) 25/ (25) 25 25 25 25

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ (4) 5/ (4) 5 5 5 5

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 75/ (29) 75/ (78) 85 85 85 85

 - ระดับปริญญาตรี คน 40/ (24) 40/ (18) 40 40 40 40

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 35/ (5) 35/ (10) 45 45 45 45

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 160/ (107) 160/ (103) 120 180 200 200

 - ระดับปริญญาตรี คน 120/ (85) 120/ (72) 80 140 150 150

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 40/ (22) 40/ (31) 40 40 50 50

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ (100) 100 100 100 100

      ของหลักสูตร   ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 90/ (75.0) 90/ (>90) 90 90 90 90

      ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป* 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 90 90/ (100) 90 90 90 90

      ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษ รอยละ (>90) 90 90 90 90

    ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึกษ รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ                     (60.0) /(60)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูต รอยละ 50/ (N/A) 50/ (63.6) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา บาท : คน 66,338 : 1/ 66,338 : 1 43,413 : 1 43,413 : 1 43,413 : 1 43,413 : 1

(39.490.0. : 

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 25

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

7. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 90 90 90

   ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive

    Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 51,162,380

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 10 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62 อาจารยและคณบดี

ทุนภายนอก

 - โครงการวิจัยการจัดตั้งระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมค 62 850,000 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ.

  - โครงการวิจัยการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวคุณคาสูงของประเทศไทย มค 62 500,000 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

 - โครงการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดแหลงทองเที่ยวคุณคาสูงของประเทศไทย มค 62 750,000 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ.

  - โครงการวิจัยศึกษาอิทธิพลของคลื่นไมโครเวฟที่มีผลตอคุณภาพน้ํามันของผลปาลมสด พย 62 502,000 ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

 - โครงการวิจัยการพัฒนาหลอดโอโซนเพื่อการประยุกตใชยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด พย 63 1,898,000 ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

 - โครงการวิจัยศึกษา Putting iron (III) spin crossover materials under pressure ธค 62 1,432,800 ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง, รศ.ดร.

เดวิด เจมส ฮารดิง

 - โครงการวิจัยศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟเพื่อยับยั้งเอนไซมและอบแหงกระชายดําบนสายพานลําเลียงแบบเกลียว กค 62 2,544,000 ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62 อาจารยและคณบดี

 - โครงการคายโอลิมปกวิชาการ แหลงทุนภายนอก หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี

 - โครงการคายดาราศาสตรวิชาการ แหลงทุนภายนอก หัวหนาสาขาวิชาฟสิกสและคณบดี

ระยะเวลาดําเนินการ 

 กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 กิจกรรม

 - โครงการ JSTP แหลงทุนภายนอก หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี

 - โครงการคายวิทยาศาสตรสูโรงเรียน แหลงทุนภายนอก หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

  - กิจกรรมชาวฟสิกสรวมใจทําบุญปใหมไทย (4000)

 - กิจกรรมวิปสสนา พัฒนา เจริญปญญาดวยธรรม (6000)

 - กิจกรรมสืบสานตํานานขนมไทย (5000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - กิจกรรม ASEN KITCHEN : เฝอ (5000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 50,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 50,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 50,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 50,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง  ต.ค.61    ก.ย.62 50,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมก 1 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในตางประเทศ (45,000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 51,072,380

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 50,673,980

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 50,673,980

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 50,673,980

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป  ต.ค.61    ก.ย.62 50,000

 - คารับรอง 20,000

 -  คาสนับสนุนเครือขายคณบดีแหงประเทศไทยและเครือขายสาขาคณิตศาสตร/ฟสิกส/เคมี 30,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61    ก.ย.62 50,175,580

 - เงินเดือน 44,767,080

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 3,753,600

 - คาจางชั่วคราว 787,800

 - เงินตอบแทนตําแหนงทางบริหาร 824,400

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 36,000

 - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 6,700

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 91,200 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิง

 - กิจกรรมทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 91,200 คํานวณ

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 กิจกรรม  ต.ค.61    ก.ย.62 72,200 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ

 - รวมประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 72,200 คณบดี
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 4 รายวิชา  ต.ค.61    ก.ย.62 95,000 หัวหนาสาขาชีววิทยาและคณบดี

 - รายวิชา BIO61-255 Scuba Diving for Underwater Biological Research

 - รายวิชา BIO61-201 Marine Ecology

 - รายวิชา BIO61-231 Aquatic Ecology Laboratory

 - รายวิชา BIO61-251 Aquatic Ecology

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 15 คน  ต.ค.61    ก.ย.62 190,000 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 - คาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 190,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 398,400

แผนงานรอง   แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 398,400

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 398,400

กิจกรรมหลัก  ทุนวิทยวลัยลักษณ 4 คน  ต.ค.61    ก.ย.62 398,400

 - ใหทุนการศึกษา 398,400

กิจกรรมหลัก  โครงการพสวท.-มวล. 1 โครงการ  ต.ค.61    ก.ย.62 แหลงทุนภายนอก คณบดี/รองคณบดี

 - ดําเนินโครงการ พสวท.-มวล.

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 40,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

40,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค  ต.ค.61    ก.ย.62 40,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 20,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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5. งบประมาณรวม

51,162,380  บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษาทุกระดับไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมเสริมทางดานวิชาชีพ

2. การบริหารงานภายในสํานักวิชาสําเร็จลุลวงตามแผนที่วางไว

- 175 -



1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากรกําหนดวิสัยทัศนเปน องคกรชั้นนําในการผลิตงานวิจัย ถายทอดความรูดานวิศวกรรมและ

ทรัพยากรมุงสรางบัณฑิตที่คิดเปน ใฝรู และสรางสรรคงาน ซึ่งนําไปสูพันธกิจที่สําคัญของสํานักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกงและคนดีเพื่อ

ตอบสนองความตองการของสังคม เปนแหลงความรูและเทคโนโลยีสําหรับทองถิ่นและภูมิภาค เพื่อเปนพื้นฐานสูระดับสากลและสรางองคความรู

ใหมที่นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ

ในการขับเคลื่อนสํานักวิชาฯ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาวถึงขางตน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร ไดจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและกลยุทธระดับสํานักวิชาฯ ที่มีความสอดคลองและตอบสนองการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของ

ทั้งสํานักวิชาฯและมหาวิทยาลัย และกําหนดใหทุกสาขาวิชา/หลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ที่ตองใชใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักวิชาฯ จึงเปนการการขับเคลื่อนสํานักวิชาฯ โดยหนวยงานที่เปนผูปฏิบัติการหรือ

ผูรับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิชาฯ โดยตรงตามผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดและ

เปาหมายที่ไดเห็นชอบรวมกันซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนทั้งสํานักวิชาฯและมหาวิทยาลัย ใหไปในทิศทางที่สามารถสรางความโดดเดนใหกับ

สํานักวิชาฯ และตอบสนองภาพใหญในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค

1. มีจํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนศึกษาในหลักสูตรตางๆตามแผนการรับนักศึกษา

2. นักศึกษามีความรูเชิงวิชาการในสาระวิชาที่จําเปน มีทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิตที่สามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน

และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

3. สํานักวิชาฯ มีบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรที่มีองคความรู ผลงานวิจัย ที่สามารถใหบริการวิชาการที่ตอบสนองและ

เปนที่พึ่งของสังคม ชุมชน ในภาคใตตอนบนได

4. บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น

5. สํานักวิชาฯ เปนบานหลังที่สองที่บุคลากรไดเรียนรู สรางสมประสบการณและทํางานอยางมีความสุข

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 10/ (N/A) 10/ (14) 15 15 15 15

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 10 10 10 10

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 9/ (N/A) 2/ (6) 5 5 5 5

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 1/ (N/A) 1/ (1) 4 4 4 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 20 : 1/ 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

   ประจํา อาจารย (11.8 : 1) '(14.78 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (97.72) > 80/ (75) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+1.94) 5/ (N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.23) 4.00/ (4.28) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 160/ (150) 160/ (172) 180 190 200 200

 - ระดับปริญญาตรี คน 155/ (144) 155/ (171) 175 180 190 190

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 5/ (6) 5/ (1) 5 10 10 10

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 310/ (178) 370/ (163) 255 295 295 295

 - ระดับปริญญาตรี คน 280/ (170) 340/ (154) 205 235 235 235

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 30/ (8) 30/ (9) 50 60 60 60

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 1,200/ (940) 1,050/ (912) 1,040 1,050 1,060 1,070

 - ระดับปริญญาตรี คน 1,150/ (905) 1,000/ (877) 1,000 1,000 1,000 1,000

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 50/ (35) 50/ (35) 40 50 60 70

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐ รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร       ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 90/ (100) 90/ (99.14) 90 90 90 90

   ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป* 

 ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 90/ (97.9) 90/ (96.4) 80 80 80 80

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ (4.37) 75 75 75 75

      ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84/ 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ              (60.7) (60.71)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 50/ (N/A) 50/ (50.43) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเ บาท : คน 70,312 : 1/ 70,312 : 1 84,099 : 1 84,099 : 1 84,099 : 1 84,099 : 1

(84,733.49 : 1) (150,367.71)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

7. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 90 90 90

   ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive

    Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 50,022,020

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 15 โครงการ  ต.ค.61  ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 5 โครงการ  ต.ค.61  ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 โครงการ ต.ค.-61  ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการฟนฟูระบบไฟฟาแรงดันต่ําของศาสนสถาน (30000)

 - โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม (10000)

 - กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมและเสริมสรางความสัมพันธวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (10000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - คายนานาชาติเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาชายฝงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (The 2nd International

   Coastal Ecology &  Sustainabal Camp @ SER, WU) (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง  ต.ค.61  ก.ย.62 100,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล 255,000

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 255,000

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 255,000

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 255,000

กิจกรรมหลัก  การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ต.ค.61  ก.ย.62 255,000

- กิจกรรมและการประชุมกรรมการ/อนุกรรมการตามมาตรฐานวิชาชีพ 35,000

 - ขอรับรองหลักสูตร (4 หลักสูตร ๆ ละ 55,000) 220,000

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษา 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการพัฒนา/สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา (45,000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 49,627,020

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 49,627,020

49,627,020

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 49,627,020

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป  ต.ค.61  ก.ย.62 85,000 คุณภัทราวรรณ

 - คารับรอง 20,000                     

 - คาสมาชิกสภาคณบดีสาขาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 40,000

 - คาสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย 5,000

- คาสมาชิกวิศวกรรมโยธาแหงชาต/ิคอนกรีตแหงชาติ 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61  ก.ย.62 47,951,320

 - เงินเดือน 42,079,440               

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 3,925,200                 

 - คาจางชั่วคราว 834,000                   

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 1,071,600                 

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 37,680                     

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 3,400                       

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 กิจกรรม  ต.ค.61  ก.ย.62 665,000

วิศวกรรมโยธา 159,026 สาขาวิศวกรรมโยธา

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- แนะนําวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

- กิจกรรมพี่ดูแลนองวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมไฟฟา 116,040 สาขาวิศวกรรมไฟฟา

-  ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- แนะนําวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา

- กิจกรรมพี่ดูแลนองวิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 73,688 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- แนะนําวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

- กิจกรรมพี่ดูแลนองวิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ/วิศวกรรมเคมี 120,466 สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- แนะนําวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

- กิจกรรมพี่ดูแลนองวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมวัสดุ/พอลิเมอร 50,932 สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- กิจกรรมพี่ดูแลนอง

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะลและชายฝง/วิทยาศาสตรทางทะเล 71,160 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ทรัพยากรทางทะลและชายฝง

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- กิจกรรมพี่ดูแลนอง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 73,688 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต

- กิจกรรมพี่ดูแลนอง

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  3 กิจกรรม  ต.ค.61  ก.ย.62 53,200

 - พัฒนาภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความ

 - นํานักศึกษาบัณฑิตเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสรางความรวมมือและหาโจทยวิจัย

 - เสริมทักษะการเรียนรู โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 37 รายวิชา ต.ค.-61  ก.ย.62 397,500 หัวหนาสาขา

 - กิจกรรมนํานักศึกษาเรียนรูจริงจากหนวยงานภายนอกในรายวิชาของแตละหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 - รายวิชา EEE-315 Electrical System Design

 - รายวิชา CVE-322 Soil Mechanics

 - รายวิชา CPE-455Environmental Chemical Engineering

 - รายวิชา CPE59-101Introduction to Chemical and Process Engineering

 - รายวิชา MTE-482Special Topics II
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - รายวิชา CRM-321Chemical Oceanography และ CRM-322 Chemical Oceanography Laboratory

 - รายวิชา CRM-342Application of Remote Sensing Interpretation Technique for Marine and Coastal Resources Survey Laboratory

 - รายวิชา CRM-452Marine and Coastal Pollution Management and Control

 - รายวิชา CRM60-161Introduction to Marine and Coastal Resources Management

 - รายวิชา CRM60-171Photograph Techniques for Scientific Research

 - รายวิชา CRM60-201 Physical Geology and Pedology

 - รายวิชา ESI-311Soil Ecology and Soil Pollution   และ ESI-321 Soil Analysis and Soil Pollution Control

 - รายวิชา ESI-312Aquatic Ecology and Aquatic Pollution   และ ESI-322 Water Analysis and Water Pollution Control

 - รายวิชา ESI-421 Solid and Hazardous Waste Management

 - รายวิชา ESI-441Environmental and Resources Conservation and Management 

 - รายวิชา ESI60-200Principles of Ecology for Environmental science

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 - รายวิชา EEE-313Power Generation Transmission and Distribution

 - รายวิชา CVE-313Rinforced Concrete Design

 - รายวิชา CVE-324Foundation Engineering

 - รายวิชา MTE-464 Latex Technology

 - รายวิชา CRM-351Wastewater Treatment Technology and Design

 - รายวิชา ESI-313Air Ecology and Air Pollution และ ESI-323 Analysis and Pollution Control for Air Sound and Vibration

 - รายวิชา ESI60-201Geology and Landuse Planing

ภาคการศึกษาที่ 3/2561

 - รายวิชา EEE-441Electrical Power Systems Analysis

 - รายวิชา EEE-315 Electrical System Design

 - รายวิชา CVE-314Design of Timber and Steel Structures 

 - รายวิชา CVE-411Prestressed Concrete Design

 - รายวิชา MTE-463Rubber Processing 

 - รายวิชา MTE-481Special Topics I
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - รายวิชา CRM-353Coastal Aquaculture Management

 - รายวิชา CRM-354Fishery Resources Management

 - รายวิชา CRM60-202Coastal Geomorphology

 - รายวิชา CRM60-221Physical Oceanography

 - รายวิชา ESI-342 Land Use and City Planning

 - รายวิชา ESI-351Wastewater Treatment Technology and Design

 - รายวิชา ESI60-203 Global Warming and Climate Change

 - รายวิชา COE60-216Microprocessor

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับระดับปริญญาตรี 9 รายวิชา  ต.ค.61  ก.ย.62 285,000 คุณภัทราวรรณ

 - กิจกรรมจัดหาอาจารยพิเศษและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 - รายวิชา EEE-323Instrumentations System Design

 - รายวิชา EEE-423Industrial Sensors and Control Devices

 - รายวิชา CVE-461 Construction Management

 - รายวิชา CVE-462Contract, Specifications, and Estimation

 - รายวิชา CRM60-201Physical Geology and Pedology

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 - รายวิชา ESI60-201Geology and Landuse Planing

 - รายวิชา COE-322 Computer Interface

ภาคการศึกษาที่ 3/2561

 - รายวิชา CVE-463Engineering Management

 - รายวิชา CRM60-202Coastal Geomorphology

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ  ต.ค.61    ก.ย.62 190,000

 - จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 190,000
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                                   กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 40,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 40,000

40,000

กิจกรรมหลัก  จายคาสาธารณูปโภค  ต.ค.61  ก.ย.62 40,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 20,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1 โครงการ

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ ต.ค.-61  ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ ในรูปแบบ Inbound Students ของสํานักวิชา 1 โครงการ

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

 วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร (50000)
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5. งบประมาณรวม

50,022,020 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สํานักวิชาเปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรมีภารกิจดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ โดยใหบริการการสอนแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรตาง  

ไดแก หลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร และหลักสูตรเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา

วิชาการจัดการสารสนเทศและความรู และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และมีแผนที่จะเปดหลักสุตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรสารสนเทศทางการแพทย (Medical Informatic)โดยมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

 คุณภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเปนอยูในปจจุบันและคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลได สามารถทํางาน

เปนทีมกับผูอื่นไดดี เปนนักสื่อสารที่ดี มีความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอรมีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน  เมื่อสําเร็จการศึกษา

ออกไปแลวจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพรอมดานความรูและทักษะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนา

ประเทศในโอกาสตอไป 

ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแลว ยังตองเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติม

เปนพิเศษ ดวยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

การทัศนศึกษาดูงาน เปนตน โดยกิจกรรมตางๆ เหลานี้ จะทําใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเพิ่มเติม ซึ่งเปนการขยายความคิดและโลกทรรศน

ใหกับนักศึกษาไดอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการ

สารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

2. เพื่อมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ

3. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 3/ (N/A) 7/ (13) 3 3 3 3

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ (3) 3 3 3 3

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.301 โครงการ 2/ (N/A) 3/ (6) 1 1 1 1

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.301 โครงการ 1/ (N/A) 1/ (2) 1 1 1 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  : 20 : 1/ 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1 20 : 1

   ประจํา อาจารย (1 : 25.78) '(1 : 27)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.03) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ (-4.09)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.20) 4.00/ (4.23) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

   ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 150/ (182) 150/ (250) 200 200 200 200

 - ระดับปริญญาตรี คน 150/ (182) 150/ (250) 200 200 200 200

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 340/ (145) 330/ (192) 220 220 220 220

 - ระดับปริญญาตรี คน 330/ (145) 330/ (192) 220 220 220 220

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 10/ ( - )

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 1,190/ (771) 900/ (787) 800 850 900 1,000

 - ระดับปริญญาตรี คน 1,150/ (771) 900/ (787) 800 850 900 1,000

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 40/ ( - )

เชิงคุณภาพ

15. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร       ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 90/ (96.3) 90/ (96.2) 90 90 90 90

   ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป* 

ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 90/ (94.4) 90/ (93.8) 90 90 90 90

   ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของผูนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึก รอยละ 85/ (87.0) 90/ (86.6) 85 85 85 85

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึกษ รอยละ 80 - 84 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ                / (44.24) / (50.34)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูต รอยละ 50/ (N/A) 50/ (N/A) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา บาท : คน 66,338 : 1/ 66,338 : 1 51,337 : 1 51,337 : 1 51,337 : 1 51,337 : 1

( 45,095.5 : ( 42,000 : 1)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 25

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

7. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 90 90 90

   ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive

    Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 38,955,460

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 3 โครงการ ต.ค.-61     ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 1 โครงการ  ต.ค.61     ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  2 กิจกรรม  ต.ค.61  ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - การจัดการและเผยแพรสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (25000)

 - ระบบสารสนเทศผาทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช (25000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 100,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 100,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 100,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 100,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง  ต.ค.61     ก.ย.62 100,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

- 190 -



หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 294,000

แผนงานหลัก  แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 294,000

แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 294,000

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 294,000

กิจกรรมหลัก   การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ) ต.ค.-61     ก.ย.62 294,000

 - คาบํารุงรักษารถ  OB Van ถายทํานอกสถานที่ และคาประกันภัยชั้นหนึ่ง 98,000                    หลักสูตรนิเทศศาสตร

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 196,000                   

กิจกรรมหลัก  โครงการพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูร 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 งบตั้งที่ศูนยสหกิจฯ

 - โครงการพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา

 ของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (45000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 38,071,460

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 38,071,460

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 38,071,460

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 38,071,460

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป  ต.ค.61     ก.ย.62 86,000

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิกสมาคมนิเทศศาสตร 5,000

 - คาสมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย 40,000

 - คาสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุ 1,000

 - คาสมาชิกเครือขายการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61     ก.ย.62 36,543,360

 - เงินเดือน 33,630,000

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,083,600
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาจางชั่วคราว 836,160

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 824,400

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 85,200

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 16,800

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา หองปฏิบัติการ 67,200

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 37 กิจกรรม   ต.ค.61     ก.ย.62 665,000

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 5 กิจกรรม 229,000

 - ทัศนศึกษาดูงาน 120,000 อ.ปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ MTA 20,500 ดร.สมจิตร ไชยศรียา

 - สนับสนุนการจัดสัมมนา 6,000 ดร.ศศิธร รัตนรุงโรจน

 - พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานมัลติมีเดีย 45,000 ดร.ศศิธร รัตนรุงโรจน

 - เตรียมความพรอม นศ. ใหม 37,500 อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศาสกุล

 - สาขาวิชานิเทศศาสตร 7 กิจกรรม 190,000

  - โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร 60,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล 

  - กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมหลักสูตรนิเทศศาสตร 30,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล 

 - ทัศนศึกษาดูงานหลักสูตรนิเทศศาสตร 60,000 อ.บุศรินทร นันทะเขต

  - เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรทางดานโฆษณา 10,000 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

 - เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 10,000 อ.วรรณรัตน นาที

 - เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรทางดานการประชาสัมพันธ 10,000 อ.ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ

 - เสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรทางดานวารสารศาสตร 10,000 อ.บุศรินทร นันทะเขต

 - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 กิจกรรม 89,000

 - ทัศนศึกษาดูงาน ของ นศ.IT  ชั้นป 1, 2 และ 3 56,000 อ.กาญจนา หฤหรรษพงศ

 - คาย Math for Fun  (ของนศ ป 1 หลักสูตร IT และ Med Info) 5,400 อ.สุพพัต รุงเรืองศิลป

 - คาย Easy Algo (ของนศ ป 1 หลักสูตร IT และ Med Info) 6,400 อ.ดร. สุภาภรณ ใจรังษี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ Web framework (สําหรับนศ IT ป 2) 6,320 อ.เจริญพร บัวแยม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - อบรมเตรียมความพรอม Exit exam สําหรับนศ รอบที่ 1 (สําหรับ IT ป 2) 0 อ.ดร. ชนันกรณ จันแดง

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานการสรางรายงานเชิงวิเคราะห (สําหรับ IT ป 2) 7,200 อ.ดร. สลิล บุญพราหมณ

 - อบรมเตรียมความพรอมการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สําหรับ IT ป 3) 7,680 อ.ธีรัช สายชู

 - หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 8 กิจกรรม 83,000

7,000 อ.ดร.สัจจารีย ศิริชัย

25,000 คณาจารยประจําหลักสูตรฯ

7,000 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

7,000 อ.ดร.สุธัญญา ดวงอินทร

7,000 ผศ.ดิชิตชัย/ผศ.ดร.สุธัญญา

 - จัดสัมมนาดานการจัดการสารสนเทศ 20,000 คณาจารยประจําหลักสูตรฯ

 - DIM Start Up แลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่สูนอง (ขอสวนกิจฯ/งบ อ. ที่ปรึกษา) 0 คณาจารยประจําหลักสูตรฯ

 - คายอาสาพัฒนาหองสมุดในถิ่นธุรกันดาร 10,000 คณาจารยประจําหลักสูตรฯ

 - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร 10 กิจกรรม 74,000

 -  ทัศนศึกษาดานวิศวกรรมซอฟตแวรประจําปการศึกษา 2561 30,000 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตยกุล

 -  ภาษาอังกฤษเฉพาะทางรองรับการนําเสนองานสัมมนาทางวิชาการดานวิศวกรรมซอฟตแวร 2,000 ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

 -  อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร PHP Advanced (ภาค3/60 ประกอบ SWE-207 การโปรแกรมบนเว็บ) 2,000 ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

 -  อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร c#. NET for Web-basedApplication (ประกอบวิชา SWE-491  สหกิจศึกษา SWE-494 โครงงาน 1 และ SWE-495 โครงงาน 2) 2,000 ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

 -  อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร JavaScript/Jquery/Angular (ประกอบวิชา SWE-491  สหกิจศึกษา SWE-494 โครงงาน 1 และ SWE-495 โครงงาน 2) 2,000 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตยกุล

 -  พัฒนาศักยภาพและฝกทักษะวิชาชีพผานโครงงาน ( ประกอบวิชา SWE-494 โครงงาน 1  และ  SWE-495 โครงงาน 2)    4,000 คณาจารยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร

 -  คายเขียนโปรแกรมสี่ชั้นป ( ประกอบวิชา SWE-494 โครงงาน 1  และ SWE-495 โครงงาน 2)   15,000 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตยกุล

 -  คายกระบวนการซอฟตแวรชั้นปที่ 2 และ 3 ( ประกอบวิชาSWE-494 โครงงาน1  และ SWE-495 โครงงาน2)   10,000 คณาจารยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะดาน Mobile Programming   5,000 ผูประสานงานรายวิชา Mobile 

 - อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skill สําหรับวิศวกรซอฟตแวร 2,000 ผูประสานงานรายวิชา ทักษะวิศวกร

กิจกรรมหลัก : จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 7 รายวิชา  ต.ค.61    ก.ย.62 55,100

สาขาวิชานิเทศศาสตร 5 รายวิชา 36,500

 - สนับสนุนการเรียนรูของ นศ. ในรายวิชาตางๆ เชน วิชาการจัดการสารสนเทศสํานักงาน การจัดการจดหมายเหตุและ

    - ศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศในหนวยงานภาครัฐและเอกชน

 - พัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการ Digital Content

 - อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชัน

 - อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักสารสนเทศ
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - CMM-206 การบรรณาธิกรและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (ภาค 2/61) 3,000 อ. บุศรินทร นันทะเขต

 - CMM-211 การถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร (ภาค 2/61) 20,000 อ. บุศรินทร นันทะเขต

 - CMM-321 การประกาศและดําเนินรายการวิทยุโทรทัศน (ภาค 3/61) 5,000 ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

 - CMM-312 การเขียนสารคดี (ภาค 2/61) 5,000 ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

 - CMM-401  โครงงานนิเทศศาสตร 2 3,500 ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร 2 รายวิชา 18,600

 - SWE-494 Senior Project in Software Engineering (ภาค 2/61) 9,300 อ.ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

 - SWE-495 Senior Project in Software Engineering (ภาค 3/61) 9,300 อ.ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษ/วิทยากรระดับปริญญาตรี 37 รายวิชา  ต.ค.61     ก.ย.62 722,000

 - สาขาวิชาโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 13 รายวิชา 500,000

 - MTA60-102 การวาดเสน 1 คน 45,000 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - MTA60-104 องคประกอบศิลป 1 คน 45,000 อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

 - MTA60-103  หลักการใชสี 1 คน 25,800 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - MMA-341 ดนตรีและเสียงประกอบในงานแอนิเมชัน 2 คน 40,400 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 
      - MMA-342 เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว 1 คน 14,400 อ.โกสินทร กาฬรัตน

 - MMA-393 โครงงานสําหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 3 คน 50,200 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - MMA-493 โครงงานสําหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 คน 30,000 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - MMA-243 การแสดงสําหรับงานแอนิเมชัน 1 คน 54,000 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - MMA-345 การทําเทคนิคพิเศษ 1 คน 53,600 อ.โกสินทร กาฬรัตน

 - MTA60-119 ดนตรีวิจักษณ 1 คน 29,700 ดร. ศศิธร รัตนรุงโรจน

 - MMA-244  คอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ  1 คน 25,000 อ.โกสินทร กาฬรัตน

    -  MMA-348 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดแสงและเงา 1 คน 56,900 อ.โกสินทร กาฬรัตน

1 คน 30,000 ดร.กาญจนณัฐฐา ไชยศรียา

 - สาขาวิชานิเทศศาสตร 12 รายวิชา 102,000

 - CMM-206 การบรรณาธิกรและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (ภาค 2/61) 1 คน 1,900 อ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

 - CMM-211 การถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร (ภาค 2/61) 1 คน 11,400 อ.บุศรินทร นันทะเขต

 - MMA-393 โครงงานสําหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - CMM-231 การวิเคราะหการตลาดเพื่องานโฆษณา (ภาค 3/61) 1 คน 11,400 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

 - CMM-342 การประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ(ภาค 3/61) 1 คน 2,660 อ.ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ

 - CMM-302 การผลิตสื่อผสมผสาน (ภาค 1/61) 1 คน 11,940 อ.ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ

 - CMM-321 การประกาศและดําเนินรายการวิทยุโทรทัศน (ภาค 3/61) 1 คน 5,700 อ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

 - CMM-323 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (ภาค1/61) 1 คน 7,600 อ.วรรณรัตน นาที

 - CMM-324 กราฟกและแอนิเมชันเพื่องานวิทยุโทรทัศน (ภาค3/61) 1 คน 3,800 อ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

1 คน 7,600 อ.วรรณรัตน นาที

1 คน 15,200 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

 1 คน 11,400 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

 1 คน 11,400 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รายวิชา 32,000

 - ICT-371 Systems Analysis and Design I  (เทอม 1) 1 คน 11,000 อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ

 - ICT-373 การตอบโตระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร (เทอม 3) 1 คน 6,000 อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ

 - ICT-362 Database Administration II (เทอม 2) 1 คน 15,000 อ.เจริญพร บัวแยม

 - สาขาวิชา Medical Informatic **  เริ่มรับนศปการศึกษา2562 หลักสูตรอยูระหวางการจัดทํา 1 รายวิชา 8,000

- IMI62-111  ศัพทเทคนิคทางการแพทย 1 2 คน 8,000 อ.ดร. สุภาภรณ ใจรังษี

 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 6 รายวิชา 40,000

 - DIM-346 ระบบอัตโนมัติเพื่องานสารสนเทศ (ภาค 2/61) 1 คน 8,000 ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

 - DIM-448 การจัดการเว็บเพื่องานสารสนเทศ (ภาค1/61) 1 คน 6,000 คณาจารยประจําสาขาฯ

 - DIM-352 พฤติกรรมสารสนเทศ(ภาค 2/61) 1 คน 4,000 ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

 - DIM60-265 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพและการพิมพดิจิทัล (ภาค 2/61) 1 คน 6,000 คณาจารยประจําสาขาฯ

 - DIM60 - 114  จริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล 1 คน 7,000 คณาจารยประจําสาขาฯ

 - DIM-495 สัมมนาสําหรับนักสารสนเทศ (ภาค1/61) 1 คน 9,000 คณาจารยประจําสาขาฯ

 - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร 2 รายวิชา 40,000

 - SWE-351 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟแวร (ภาค 1/61) (วิทยากรพิเศษ) 2 คน 20,000 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

 - SWE-362 กระบวนการซอฟตแวร (ภาค 3/61) (วิทยากรพิเศษ) 2 คน 20,000 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแกว

 - CMM-325 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง (ภาค 2/61)

 - CMM-331 กลยุทธสื่อโฆษณา (ภาค1/61)

 - CMM-332 การสรางสรรคงานโฆษณา (ภาค1/61)

 - CMM-335 การผลิตงานโฆษณา (ภาค 2/61)
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 490,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 490,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 490,000

490,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.-61     ก.ย.62 40,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 20,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.-61     ก.ย.62 450,000

  - คาซอมบํารุงอาคาร/ครุภัณฑ /เครื่องมือ และระบบตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ/วัสดุเพื่อการซอมแซม 450,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) 1 โครงการ ต.ค.-61  ก.ย.62 งบตั้งที่ CIA

 - โครงการวิจัยรวมในระดับบัณฑิตศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับมหาวิทยาลัย Genoble Institute of Techonology 

ประเทศฝรั่งเศส (50000)

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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5. งบประมาณรวม

38,955,460 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สํานักวิชาเปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน
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1. หลักการและเหตุผล

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีภารกิจดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ โดยใหบริการการสอนในสาขา

สถาปตยกรรม สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ สาขาสถาปตยกรรมภายใน และสาขาภูมิสถาปตยกรรม  และมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ และความรับผิดชอบในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสภาพแวดลอม  โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช

ความตองการเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยผสานของมนุษยใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของทองถิ่น ซึ่งการจะบรรลุ

ตามวัตถุประสงคเรียนการสอนดังกลาวไดนั้น นอกจากจัดการการตามหลักสูตรปกติแลว  ยังตองเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติมเปนพิเศษ

ดวยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานภาคสนาม การทัศนศึกษา 

เปนตน โดยกิจกรรมตางๆ นี้จะทําใหนักศึกษาไดเสริมสรางความรู  ซึ่งเปนการขยายความคิดและโลกทรรศนใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาสถาปตยกรรม , สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ , สาขา

การออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปตยกรรม โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ

2. ทําการศึกษาวิจัย สรางองคความรู เพือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสถาปตยกรรม

3. เปนศูนยกลางความรูดานการออกแบบ งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รองรับการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใตตอนบน

4. สรางเครือขายเพื่อขยายองคความรูดานสถาปตยกรรม และเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพระดับประเทศ

5. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อยางมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ 3/ (N/A) 4/ (5) 4 6 6 8

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ 4 4 6 6

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.30 โครงการ 4/ (N/A) 4/ (2) 2 3 4 5

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.30 โครงการ 2/ (N/A) 2/ (2) 4 4 4 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย FTES  :  8 : 1/  8 : 1  8 : 1  8 : 1  8 : 1  8 : 1

    ประจํา                                              อาจารย (6.6 : 1) '(7.2 : 1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน  รอยละ 86 - 95/ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

7. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.42) > 80/ (79.7) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+4.79) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.02) 4.00/ (4.10) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู     

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปน รอยละ 50 50 50 50

   ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา*    ตชว.สงป.301 คน 65/ (38) 60/ (42) 50 60 70 80

 - ระดับปริญญาตรี คน 65/ (38) 60/ (42) 50 60 70 80

13. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 130/ (60) 140/ (52) 90 90 100 110

 - ระดับปริญญาตรี คน 130/ (60) 140/ (52) 90 90 100 110

14. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 250/ (213) 250/ (214) 220 250 300 350

 - ระดับปริญญาตรี คน 250/ (213) 250/ (214) 220 250 300 350

เชิงคุณภาพ

15.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐา รอยละ (100) 100 100 100 100

   ของหลักสูตร          ตชว.สงป.301

16. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ รอยละ 90 90/ (96.8) 90 90 90 90

   ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป* 

 ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

17. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 90/ (100) 90/ (100) 80 80 80 80

       ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

18. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึ รอยละ (88.2) 75 75 75 75

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร

19. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึก รอยละ 80 - 84 80 - 84 > 80 > 80 > 80 > 80

    ที่ประกาศรับ                        / (46.2) / (46.15)

เชิงเวลา

20. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักส รอยละ 50/ (N/A) 50/ (79.20) 65 65 65 65

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด*  ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

21. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท บาท : คน 71,394 : 1/ 71,394 : 1 112,944 : 1 112,944 : 1 112,944 : 1 112,944 : 1

(106,942.26 

 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 2

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

7. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 90 90 90

   ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Comprehensive

    Exam ของหลักสูตรที่ดําเนินการ* 

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 100 100 100 100

   บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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8. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 17,682,970

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 4 โครงการ  ต.ค.61     ก.ย.62

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกสังคม (ดําเนินการภายใตงบที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน)

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกสังคม 2 โครงการ

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4 โครงการ  ต.ค.61     ก.ย.62 งบตั้งที่อาศรมฯ

 - โครงการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมทองถิ่นภาคใต (20000)

 - โครงการถายภาพเพื่อเก็บขอมูลมรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่น (15000)

 - โครงการรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมภายในทองถิ่นภาคใต (15000)

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - โครงการรวบรวมผลงานสถาปนิกอาเซียนเพื่อการจัดนิทรรศการและเผยแพร (35000)

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 60,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 60,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

       กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- ม.ีค.62) (เม.ย.62- ม.ิย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

       กิจกรรม

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 60,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 60,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.-61     ก.ย.62 60,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 60,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล 50,000

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 50,000

แผนงานรอง  แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 50,000

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 50,000

กิจกรรมหลัก   การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ) ต.ค.-61     ก.ย.62 50,000

 - คาวัสดุทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 17,527,970

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 17,527,970

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 17,527,970

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17,527,970

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป  ต.ค.61     ก.ย.62 50,100 สํานักงานคณบดี

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 30,100

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร  ต.ค.61     ก.ย.62 15,911,620

 - เงินเดือน 14,288,040

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 559,200

 - คาจางชั่วคราว 727,680

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 6,700 สํานักงานคณบดี

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 กิจกรรม ต.ค.-61     ก.ย.62 260,300
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลาดําเนินการ 

       กิจกรรม

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม 115,000 สาขาสถาปตยกรรม

1.1 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพ 30,000

1.2 โครงการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิต 30,000

1.2.1 รายวิชา ARC59-131

1.2.2 รายวิชา ARC59-232

1.2.3 รายวิชา ARC59-251

1.2.4 รายวิชา ARC59-352

1.3 โครงการประกวดแบบและการนําเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ 40,000

1.4 โครงการจัดทําเอกสารโครงการวิทยานิพนธสาขาสถาปตยกรรม 15,000

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 100,000 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ

2.1 โครงการบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 20,000

2.2 โครงการเรียนรูเชิงปฏิบัติการสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 20,000

2.3 โครงการประกวดแบบและการนําเสนอผลงานนักศึกษา 45,000

2.4 โครงการจัดทําเอกสารรวบรวมผลงานออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 15,000

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน 45,300 สาขาการออกแบบภายใน

3.1 โครงการบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบภายใน 22,650

3.2 โครงการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิต 22,650

4. โครงการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครอาจารยผานสื่อOn line และสื่อโซเชียลมีเดีย (กิจกรรมดานบริหารความเสี่ยง)  -

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 5 โครงการ ต.ค.-61     ก.ย.62 574,800

1 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม 310,000

1.1 โครงการทัศนศึกษาสาขาสถาปตยกรรม 260,000

1.1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปตยกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (ARC59-222,ARC59-122,ARC59-221,ARC59+231)

1.1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปตยกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 (สถ.ไทย) (ARC59-322,ARC59-332,ARC59-223,ARC59-331)

1.1.3 กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปตยกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 (ARC59-422,ARC59-432,ARC59-321,ARC59-331)

1.1.4 กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปตยกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 (ARC59-354,ARC59-421,ARC59-431)
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลาดําเนินการ 

       กิจกรรม

1.2 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 50,000

2 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 150,000

2.1 โครงการทัศนศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 100,000

2.1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ 15,000

2.1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 15,000

2.1.3 กิจกรรมทัศนศึกษาการออกแบบเฟอรนิเจอร 15,000

2.1.4 กิจกรรมทัศนศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ 15,000

2.1.5 กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2562 40,000

2.2 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 50,000

3 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน 114,800

3.1 โครงการทัศนศึกษาสาขาการออกแบบภายใน 114,800

3.1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (INT60-111,INT60-141,INT60-211,INT60-142) 57,400

3.1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 (INT60-212,INT60-126,INT60-213,INT60-311) 57,400

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี 47 รายวิชา  ต.ค.61     ก.ย.62 481,450

1 การจัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม 208,050 สาขาสถาปตยกรรม

1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 69,400

 - ARC-422 การออกแบบสถาปตยกรรม 7

 - ARC-432 การกอสรางอาคาร 7

1.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 138,650

 - ARC-59-221 การออกแบบสถาปตยกรรม 2

 - ARC-59-231 การกอสรางอาคาร 2

 - ARC-59-311 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 3

 - ARC-421 การออกแบบสถาปตยกรรม 6

 - ARC-431 การกอสรางอาคาร 6

 - ARC-433 การกําหนดรายการประกอบแบบและประมาณราคา

2 การจัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 140,000 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ

2.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 30,000
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลาดําเนินการ 

       กิจกรรม

 - IND-333 การจัดการธุรกิจการออกแบบ

 - IND-352 การออกแบบบรรจุภัณฑและสื่อประชาสัมพันธ 3

2.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 50,000

 - IND60-126 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1

 - IND60-216 การออกแบบอุตสาหกรรม 4

2.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 60,000

 - IND60-127 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2

 - IND60-339 การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ

 - IND-431 สัมมนา

 - IND60-434 การปฏิบัติวิชาชีพ

3 การจัดหาอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน 133,400 สาขาการออกแบบภายใน

3.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 9,700

 - INT60-212 การออกแบบภายใน 3

3.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 19,400

 - INT60-213 การออกแบบภายใน 4

3.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 104,300

 - INT60-311 การออกแบบภายใน 2

 - INT60-311 การออกแบบภายใน 5

 - INT60-331 งานระบบและเทคโนโลยีภายในอาคาร

 - INT60-332 การออกแบบแสงสวาง

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ  ต.ค.61     ก.ย.62 249,700

1 จัดสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม 174,600 สาขาสถาปตยกรรม

1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 58,200

1.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 58,200

1.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 58,200

2 จัดสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมฯ 75,100 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ

2.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 18,200
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       กิจกรรม

2.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 18,200

2.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 38,700

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 45,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค  ต.ค.61     ก.ย.62 45,000 สํานักงานคณบดี

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 25,000
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5. งบประมาณรวม

17,682,970 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบัณฑิตที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. สํานักวิชาสามารถพัฒนาองคความรูซึ่งจะนําไปสูความเปนเลิศททางวิชาการและการบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สํานักวิชาเปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางสถาปตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน
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1. หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณในคราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการเตรียมการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห

โลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขากิจการสาธารณะ  ในปการศึกษา 2561 จึงวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินงาน

2. วัตถุประสงค

1. เปนแหลงผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

สามารถปรับตัวเขากับพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก

2. พัฒนาการศึกษาวิจัยที่มุงเนนการสรางนวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูใหมในการดําเนินงาน

3. เปนแหลงใหบริการคําปรึกษาในดานที่เกี่ยวของกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน และเปนชองทางการสรางความสัมพันธกับทองถิ่น

และเชื่มโยงทองถิ่นกับนานาชาติ

4. วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถิ่นภาคใตสูนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เชิงปริมาณ

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม ตชว.สงป.301 โครงการ  - 1 2 3 4

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ  - 1 2 3

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.301 โครงการ  - 1 2 2 2

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.301 โครงการ 4/ (1) 1 1 1 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย อาจารย : 8 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1

   ประจํา                                   FTES /'(4:1)

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(N/A)

7. รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหน รอยละ >90/ (93.6) 90 90 90 90

เชิงตนทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยนานาชาติ

    

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ > 80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน /(N/A)

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5 5 5 5 5

   งบประมาณ /(N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงคุณภาพ

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

11. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังก รอยละ 100 100 100 100

    ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

12. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม*      ตชว.สงป.301 คน 100/ (14) 120 120 210 210

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาต)ิ คน 100/ (14) 120 120 210 210

13. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู*      ตชว.สงป.301 คน 100/ (14) 120 150 200 250

- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาต)ิ คน 100/ (14) 120 150 200 250

14. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวนนักศึกษ รอยละ 80/ (14) > 80 > 80 > 80 > 80

   ที่ประกาศรับ*   (หลักสูตรนานาชาต)ิ

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

16. รอยละของนักศึกษาที่เขาใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 10 10 10 10

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

วิทยาลัยนานาชาติ 24,727,500

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย 1 โครงการ

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1 โครงการ

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1 โครงการ

งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแกชุมชน 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 24,727,500

แผนงานหลัก  แผนงานการบริหารสินทรัพย 24,727,500

แผนงานรอง  แผนงานการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 24,727,500

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 24,727,500

ต.ค.61 ก.ย.62 24,727,500 วิทยาลัยนานาชาติ

คาใชจายบุคลากร 12,645,690

 - เงินเดือน 3,927,360

 - เงินประจําตําแหนงวิชาการ 279,600

 - คาใชจายบุคลากรเพิ่มระหวางป 7,415,730

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - เงินตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 228,000

 - คาสวัสดิการ 285,000

 - คาที่พักบุคลากร 180,000

คาใชจายดําเนินงาน 12,081,810

19 รายวิชา

กิจกรรมหลัก  จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ

 - จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

     - สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน

    - BSM61-101 Mathematics for Business

        -  BSM61-103 Principles of Managemetn

        - LGM61-211 Supply Chain Management

    - GEI61-XXX General Education

    - GEI61-XXX General Education

    - GEI61-XXX General Education

     - สาขากิจการสาธารณะ

       - PUB61-101 Introduction to Public Affairs Management Theory

      - PUB61-102 Introduction to International Public Affairs

  - PUB61-103 Introduction to Public Policy
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - สาขานิติศาสตร

 - คาตอบแทนการสอนหลักสูตรนานาชาติอาจารยประจํา/top-up 2,436,000

 - คาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษพนักงานสายสนับสนุน 420,000

 - คาตอบแทนการตีพิมพผลงาน 270,000

 - คาตอบแทนอาจารย/วิทยากร/อาจารยพิเศษ/Visiting Professor 1,170,000

 - คาเดินทาง ที่พัก อื่นๆดานวิทยากร/อาจารยพิเศษ/Visiting Professor 180,000

 - การวัดผลโดยอาจารยพิเศษ 42,000

 - การพัฒนาอาจารย,พนักงาน 200,000

 - คาสนับสนุนงานวิจัย/พัฒนานวัตกรรม/บริการวิชาการของอาจารย 500,000

 - คาวัสดุครุภัณฑทรัพยากรทางการศึกษา 2,329,000

 - คาใชจายจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ 88,000

 - คาใชจายการสรางความรวมมือและจัดคุณภาพหลักสูตรนานาชาติ 300,000

  - GEI61-XXX General Education

  - GEI61-XXX General Education

  - GEI61-XXX General Education

   - สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล

  - DIN61-101 Engineering Mathematics

  - DIN61-102 Engineering Physics

  - DIN61-111 Programming Fundamentals

   - DIN61-131 Introduction to Innovation Engineering

   - GEI61-XXX General Education

   - GEI61-XXX General Education

   - GEI61-XXX General Education
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

         กิจกรรม

 - คาใชจายการสรางจุดเดนและความเขมแข็งของหลักสูตร 300,000

 - คาจัดการสอนวิชา GE 680,000

 - ดําเนินการดานการประชาสัมพันธและรับนักศึกษา 1,500,000

 - ทุน Full Scholarship 148,800

 - การพัฒนาศักยภาพองคกร 200,000

 - คาใชจายการบริหารจัดการวิทยาลัย,จัดประชุม,คาตอบแทนลวงเวลา และอื่นๆ 243,400

 - คาใชจายดานระบบการขอมูล ,เว็บไซต 300,000

 - คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 724,610

 - คาสาธารณูปโภค 50,000
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5. งบประมาณ

24,727,500 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่อสรางบัณฑิต ที่สามารถคิดวิเคราะหวางแผนและการบริหารงานที่ดีโดยใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ 

2. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีทักษะในการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง

3. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะความเปนผูนํา สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

4. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความพรอมทางวิชาการเพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
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1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่หลักดังนี้

1) ผลักดันใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ European model ประสิทธิภาพมากที่สุด

2) ดําเนินการเปดหลักสูตรบูรณาการขามศาสตรในเชิงลึกเพื่อตอบ 

3) เปนความรับผิดชอบหลักของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะควบคุมและติดตามการศึกาของยักศึกษาใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรตางๆ กําหนด

 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัยและสรางความรู

ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือที่เปนประโยชนในระดับชาติ

 - ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

 - จัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อสรางองคความรูอันเปนที่ตองการของประเทศ โดยการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาโครงสรางเชิงระบบรอรับการทํางานรวมกันของคณาจารยจากสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค 

1. สรางองคความรุที่มีสมรรถนะสูงทั้งในดานการใหบริการและเปนแหลงสารสนเทศดานบัณฑิตศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย

2. การศึกษาวิจัยอันกอใหเกิดนวัตกรรมและองคความรูใหมรวมกับศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

3. สงเสริมวิชาการและการใหบริการแกสังคม รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.2560   ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กํา รอยละ 90 90 90 90

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

บัณฑิตวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.2560   ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงปริมาณ

5. จํานวนนักศึกษาใหม คน 5 5 5 5

6. จํานวนทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก)* ทุน 35/30 25 30 35 40 45

 - ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุน 15/20 15 20 25 30 35

 - ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพ ทุน 10/10 10 10 10 10 10

7. จํานวนวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เลม 60/24 55 60 65 70 75

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เชิงปริมาณ

8. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่รับทุนปริญญาเอก คน 15 15 15 15

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ

3.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.2560   ป พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชิ้นงาน 35 40 45 45

   ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต*ิ

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ โครงการ/ 250 250 250 250

   และทางสังคมของนักศึกษา* กิจกรรม

5. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาแล รอยละ 60 60 60 60

   ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

6. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของนักศึกษาแล รอยละ 100 100 100 100

   ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

บัณฑิตวิทยาลัย 5,330,480

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก ดําเนินการโครงการวิจัยใหม

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแกชุมชน ต.ค.61 ก.ย.62

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 19,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 19,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 19,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 19,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 19,000                 

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 19,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 5,305,480

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 5,305,480

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 5,305,480

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  5,305,480

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 20,000                 

 - คารับรอง 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 1,885,480

 - เงินเดือน 1,669,080

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 206,400

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 10,000

กิจกรรมหลัก  ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ทุน ต.ค.61 ก.ย.62 2,000,000

 - ใหทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ทุน 2,000,000

กิจกรรมหลัก  ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 20 ทุน ต.ค.61 ก.ย.62 1,300,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (โท/เอก) 20 ทุน  พ.ย.61  พ.ค.62 1,300,000

กิจกรรมหลัก คาธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

ที่ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากตนสังกัด)

 - เงินอุดหนุน 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 6,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 6,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 6,000

6,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 6,000

 - คาโทรศัพท 5,000                    

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
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หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(ต.ค.61- ธ.ค.61) (ม.ค.62- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาไปรษณีย 1,000                    
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5. งบประมาณรวม

5,330,480 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. จํานวนนักศึกษาใหมเปนไปตามแผน

2. จํานวนบัณฑิตืที่สําเร็จการศึกาตามแผนเพิ่มขึ้น
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