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ศูนย/สถาบัน



1. หลักการและเหตุผล

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนาที่ใหบริการการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัยแกนักศึกษาและอาจารยในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ และบริการวิชาการแกหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหการใชประโยชนจากเครื่องมือและทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับนโยบายของการรวมบริการ 

ประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และการ

จัดเตรียมดานตางๆ เพื่อรองรับภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. ใหบริการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ เพื่อการวิจัยแกนักศึกษาและอาจารยในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

3. ใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกชุมชน

4. ใหบริการวิเคราะหทดสอบที่มีคุณภาพ และไดการรับรองจากมาตรฐานระดับนานาชาติ (ISO/IEC17025)

5. บํารุงรักษาครุภัณฑวิทยาศาสตร สรางครุภัณฑ อุปกรณเพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย

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

การบริหารจัดการ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

(76.32) (87.50)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.57) >80/ (85.26) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+24.43) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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 3

เชิงปริมาณ

การเรียนการสอนและการวิจัย

5. จํานวนการบริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 100 135 135 135 135

   ทางหองปฏิบัติการ*

 - นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ/ 65/ (170) 65/ (183) 100 100 100 100

โครงงาน

 - อาจารย งานวิจัย 35/ (103) 35/ (46) 35 35 35 35

6. จํานวนบุคลากรที่รวมงานวิจัย คน 14/ (12) 16/ (N/A) 16 16 16 16

บํารุงรักษาครุภัณฑ

7. จํานวนการซอมบํารุงเครื่องมือ งาน 500/ (835) 600/ (N/A) 600 600 600 600

เชิงคุณภาพ

การเรียนการสอน

8. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานการเรียน

   การสอนในระดับปริญญาตรี

 - อาจารย รอยละ 86/ (89.84) 86/ (90.48) 86 86 86 86

 - นักศึกษา รอยละ 86/ (84.33) 86/ (86.49) 86 86 86 86

9. รอยละของการใหบริการการเรียนการสอนปฏิบัติการ รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

    ไดตามแผน

10. รอยละความพรอมของครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ* รอยละ 88/ (100) 88/ (N/A) 88 88 88 88

11. รอยละของวิชาปฏิบัติการที่สามารถเปดสอนไดตามแผ รอยละ 100/ (100) 100 100 100 100 100

การวิจัย

12. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานวิจัย

 - อาจารย รอยละ 80/ (88.60) 85/ (N/A) 85 85 85 85

 - นักศึกษา รอยละ 80/ (91.15) 85/ (N/A) 85 85 85 85

13. รอยละของงานวิจัย/วิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษา รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

   และคณาจารย ที่ไดรับการสนับสนุนดานครุภัณฑ 

   สถานที่ บุคลากร

บํารุงรักษาครุภัณฑ

14. รอยละความสําเร็จของการซอมบํารุงครุภัณฑ รอยละ >85/ (75) >85/ (N/A) >85 >85 >85 >85

15. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนตามแผน รอยละ 80/ (95.58) 80/ (N/A) 80 80 80 80

เชิงตนทุน

16. ตนทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

 - ตนทุนการบริการหองปฏิบัติการเฉลี่ย บาทตอรายวิชา/ <35,000 <35,000 <35,000 <35,000 <35,000 <35,000

ภาคการศึกษา /'(23,391.21) /(26,701.81)

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

 - ตนทุนการบริการหองปฏิบัติการเฉลี่ย บาทตอนักศึกษา <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000

ภาคการศึกษา /(426.43) /(584.39)

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ  - ≥80/ (89.36) 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

19. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 4.01/ (4.42) 4.01 4.51 4.51 4.51

     การเรียนรู 

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

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)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 147,944,500

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 220,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 220,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 170,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 170,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง  - ต.ค.61 ก.ย.62 170,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 170,000
 

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 50,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 50,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  - ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 137,177,500

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 137,177,500

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 137,177,500

งาน/โครงการ  งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 137,177,500

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คารับรอง  - 30,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 40,260,700

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 

 - เงินเดือน  - 38,926,680

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร  - 885,600

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 114,720

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 72,000

 - เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสรางอาจารยใหญ 60,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา  - 201,700

กิจกรรมหลัก โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 1,470,000

 - โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,470,000

กิจกรรมหลัก โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ต.ค.61 ก.ย.62 1,975,700

 - โครงงาน/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/หัวขอเฉพาะทาง/วิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,975,700

กิจกรรมหลัก จัดใหบริการการเรียนการสอนและการวิจัยแกนักศึกษาดวยเครื่องมือชั้นสูง ต.ค.61 ก.ย.62 1,356,300 ฝายบริการการใชประโยชนเครื่องมือ

 - จัดใหบริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก 1,356,300 ฝายหองปฏิบัติการ 3 ฝาย

 - นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 100 วิทยานิพนธ/โครงงาน ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาฯ

 - อาจารย 35 งานวิจัย

กิจกรรมหลัก   การจัดหาวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนสวนคลังศูนยเครื่องมือฯ ต.ค.61 ก.ย.62 1,470,000 ฝายหองปฏิบัติการ 3 ฝาย

 - จัดใหบริการการเรียนการสอนหองปฏิบัติการ 1,470,000

 - ระดับปริญญาตรี 9 สํานักวิชา/ 300 รายวิชา

 - ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร

 - ระดับอนุปริญญา (ผูชวยพยาบาล) 1 หลักสูตร
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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  การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ) ต.ค.61 ก.ย.62 8,002,400

 - จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 8,002,400
 

กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ) ต.ค.61 ก.ย.62 22,305,100

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองหองปฏิบัติการ/คาใชจายดําเนินงาน 2,940,000

 - ระบบโสตทัศนูปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 16,065,100

 - ระบบไฟฟาสายสงและระบบปองกันระบบไฟฟาขัดของ 3,300,000

กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (เงินงบประมาณ) ต.ค.61 ก.ย.62 10,419,000

 - จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 9 รายการ 10,419,000

กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (เงินนอกงบประมาณ) ต.ค.61 ก.ย.62 20,071,400

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองหองปฏิบัติการ/คาใชจายดําเนินงาน 7,840,000

 - ครุภัณฑหองเทคนิคการแพทย 12,231,400

กิจกรรมหลัก  การใหบริการหองปฏิบัติการดานผลิตแพทยเพิ่ม (เงินงบประมาณ) ต.ค.61 ก.ย.62 29,816,900

 - จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 29,816,900

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,547,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 10,547,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,547,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,547,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 67,000

 - คาโทรศัพท 37,000

 - คาไปรษณีย 30,000
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก  บริการหองปฏิบัติการ ต.ค.61 ก.ย.62 6,860,000

 - จางเหมาพนักงานหองทดลอง ฝกอบรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ 6,860,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 3,620,000 ฝายพัฒนาและซอมบํารุง

 - คาบํารุงรักษา/คาสอบเทียบเครื่องมือ 600 งาน 3,620,000
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5. งบประมาณรวม

147,944,500 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การบริการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแกนักศึกษาและอาจารยในทุก

สาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ผลการใหบริการวิเคราะหทดสอบมีความแมนยําและเปนที่นาเชื่อถือจากหนวยงานที่มาใชบริการ

3. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับความรูจากการใหบริการวิชาการ

4. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. สามารถบํารุงรักษาครุภัณฑวิทยาศาสตร สรางครุภัณฑ อุปกรณเพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
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1. หลักการและเหตุผล

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป และกําหนดกลยุทธระยะกลาง 4 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ที่มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษยและสินทรัพย

ใหมีเอกลักษณและศักยภาพ พรอมรองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึง

ตระหนักและใหความสําคัญในการสรางสังคมสุขภาวะและองคกรแหงความสุข บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนความพรอมทางดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาและวางโครงสรางพื้นฐานที่มีความพรอมและทันสมัยใหกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ทุกๆ ดาน

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสมในการใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

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 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (95) / (90)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (100.0) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (97.76) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+16.28) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

5. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนตามแผน รอยละ 80/ (96.45) 80/ (N/A) 90 90 90 90

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
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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 3

เชิงปริมาณ

6. จํานวนครั้งของการจัดฝกอบรมทางคอมพิวเตอรแก ครั้ง 10/ (12) 10/ (N/A) 10 12 12 12

    หนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

เชิงคุณภาพ

7. รอยละความพึงพอใจในการใหบริการระบบ รอยละ  -  - 90 90 90 90

   mLearning-Moodle

8. อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาตอจํานวนเครื่อง คน : เครื่อง 8 : 1/ 8 : 1/ 8 : 1 7 : 1 7 : 1 7 : 1

    คอมพิวเตอร*  (9.1 : 1) '(9.1 : 1)

9. อัตราสวนของจํานวนบุคลากรตอจํานวนเครื่อง คน : เครื่อง 1 : 1/ 1 : 1/ 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

    คอมพิวเตอร  (1.06 : 1) (1 : 1)

10. รอยละของการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร รอยละ 50/ (100.92) 50/ (N/A) 60 65 65 65

    เพื่อรองรับการเรียนการสอน

11. รอยละของจํานวนอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่องาน รอยละ 50/ (46.5) 50/ (N/A) 40 30 30 30

    สํานักงานที่มีอายุการใชงานเกินกวา 5 ป

12. รอยละของจํานวนอุปกรณระบบการเรียนการสอน รอยละ 80/ (80.0) 80/ (N/A) 95 95 95 98

    ทางไกลที่มีอายุการใชงานไดปกติ

13. รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ รอยละ 98/ (100.0) 98/ (N/A) 99 99 99 99

    คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไดปกติ

14. จํานวนระบบงานสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกต ระบบ 10/ (10) 10/ (10) 8 10 10 10

    ที่พัฒนาแลวเสร็จตามแผนงานประจําป

15. รอยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟตแวร รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

    ประยุกตที่พัฒนาแลวเสร็จตามแผนงานประจําป*

เชิงเวลา

16. จํานวนระยะเวลาเฉลี่ยในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ วัน 2.5/ 2.5 2 2 2 2

    คอมพิวเตอร (1 วัน 21 นาที) / (N/A)

เชิงตนทุน

17. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบคอมพิวเตอร บาทตอคน 7,000/ (N/A) 7,000/ (N/A) 7,000 7,000 7,000 7,000

    และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงคุณภาพ

18. อัตราสวนของจํานวน Bandwidth ตอ 30 % KBps. : คน 256 : 1 256 : 1 256 : 1 256 : 1 256 : 1 256 : 1

    ของจํานวนผูใชบริการ  (419,785 : 1) '(N/A)

19. ประมาณ Down Time ของการเชื่อมตออินเตอรเนต* ครั้ง 1/ (0) 1/ (1) 1 0 0 0

20. อัตราสวนของจํานวนผูใชบริการตอจํานวนโทรศัพท คน : เครื่อง 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

   ('1 : 1.5) / (N/A)

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. รอยละความสําเร็จของการปองกันการโจมตีเครือขาย รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

    จากภายนอก*

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85/ (79.4) 85 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

19. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

 การเรียนรู

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

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)

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 101,922,620

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 931,400

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 931,400

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 881,400

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 881,400

กิจกรรมหลัก  การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ต.ค.61 ก.ย.62 861,400

 -คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร (1 ป) 861,400              

 - คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและระบบสํานักงาน 1 ชุด 1 ต.ค.61 31 มี.ค.62 ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรปองกันไวรัส (ระยะเวลา 3 ป) 1 ชุด 1 ต.ค.61 31 ม.ค.62 ฝายบริการและฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

 - คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Template Wordpress 1 ชุด 1 ต.ค.61 31 มี.ค.62 ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Comodo EV SSL 1 ชุด 1 ต.ค.61 31 มี.ค.62 ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Navicat For MySQL 1 ชุด 1 ต.ค.61 31 มี.ค.62 ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - คาสิทธิ์การใชงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ชุด 30 ก.ย.62 ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - งานบํารุงรักษาระบบงบประมาณฯ ฝายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจากคลังพัสดุกลาง  - ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - คาวัสดุเบิกจากคลังพัสดุกลาง 20,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 50,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 50,000

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

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 50,000

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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 2,200,000

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 2,200,000

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 2,200,000

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 2,200,000

กิจกรรมหลัก  จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร ต.ค.61 ก.ย.62 2,200,000

 - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนคอมพิวเตอรที่หมดอายุการใชงาน (อายุการใชงานเกิน 6 ป) ต.ค.-ธ.ค.61 ฝายบริการและฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

 - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรงานสํานักงานใหมและหนวยงานที่ขอเพิ่มเติม ต.ค.-ธ.ค.61 ฝายบริการและฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

 - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรรองรับการเรียนการสอนเฉพาะทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ฝายบริการและฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,791,220

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 24,791,220

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,791,220

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,791,220

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 210,000 ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ

 - คารับรอง 10,000

 - จัดหาคาวัสดุประเภทตางๆ 200,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 18,266,220

 - เงินเดือน 16,837,320

 - คาจางขั่วคราว 663,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 618,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 147,900

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 1,002,000 ฝายบริการระบบเครือขายและการสื่อสาร
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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

 - คาโทรศัพท 1,000,000

 - คาไปรษณีย 2,000 (ไพศาล)

กิจกรรมหลัก  ใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ต.ค.61 ก.ย.62 2,500,000 ฝายบริการระบบเครือขายและการสื่อสาร

 - คาบริการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต 1 ระบบ 1,500,000

 - คาบริการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังโรงพยาบาลรวมผลิตแพทย 1 ระบบ 1,000,000

กิจกรรมหลัก  ใหบริการระบบโทรศัพทและสื่อสารขอมูล 980,000 ฝายบริการระบบเครือขายและการสื่อสาร 

 - คาบํารุงรักษาระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ 1 ระบบ 31 มี.ค.62 980,000 (ไพศาล)

กิจกรรมหลัก  ใหบริการระบบรักษาความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 49,000 ฝายบริการระบบเครือขายและการสื่อสาร 

 - คาบํารุงรักษาระบบ Finger Scan ต.ค.61 ก.ย.62 49,000 (ประไพศร)ี

กิจกรรมหลัก  ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ต.ค.61 ก.ย.62 784,000 ฝายบริการระบบเครือขายและการสื่อสาร 

 - คาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 1 ระบบ 784,000 (ไพศาล)

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000 ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ

 - ซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ระบบโทรศัพท 1,000,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเวสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต 74,000,000

แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย 74,000,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต 74,000,000

งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 74,000,000

เพื่อรองรับการเปดใหบริการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

กิจกรรมหลัก จัดหาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจาย ต.ค.61 ก.ย.62 42,000,000

ลักษณะสามมิติ (MIS)

 - จัดหารระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนฯ 42,000,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 32,000,000

 - พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 32,000,000
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5. งบประมาณรวม

101,922,620 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศ
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1. หลักการและเหตุผล

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ในการใหบริการสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในดานทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานขอมูล และใหบริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาตางๆ 

รวมถึงการใหบริการโสตทัศนูปกรณในหองเรียน การจัดกิจกรรม การผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบของทุกสํานักวิชา

ภายใตพันธกิจ คือ  "เปนแหลงเรียนรูที่มีความพรอม มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณคาตอการเรียนรู มุงมั่นที่พัฒนาบุคลากรใหมี

ศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพรอมที่จะสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการทุกกลุมดวยบริการที่เปนเลิศ"

ภายใตกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารฯ ไดวิเคราะหปจจัยนําเขาทางยุทธศาสตร (Strategic Input) 

โดยนํานโยบาย (Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่กําหนดในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวของกับพันธกิจ

ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยไดนําเอาประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห ประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขอที่ 3 มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม

ผลผลิตและตัวชี้วัด รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขอที่ 4 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสมัยใหมอยางเพียงพอและเหมาะสม

ผลผลิตและตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขอที่ 3 มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

ผลผลิตและตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข

2. วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการป 2561 ไดกําหนดวัตถุประสงคไวเปนแนวทางการดําเนินงานใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. เพื่อใหบริการ "หองสมุดมีชีวิต" ที่พรอมดวยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

Active Learning

2. เพื่อพัฒนาศูนยบรรณสารฯ ใหเปน "ศูนยการเรียนรู" ที่มีบรรยากาศแหงการเรียนรู เอื้อตอการศึกษาคนควาและการเรียนรูของ

มหาวิทยาลัย

3. เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการแบบองครวมที่มีคุณภาพอยางครบวงจร (One Stop Services)

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูใชไดใชวัฒนธรรม ฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ

6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกายภาพและบริหารงานของศูนยบรรณสารฯ มุงสูการเปน "หองสมุดสีเขียว" และ "สํานักงานสีเขียว" ภายใน

ป 2561

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1  ตัวชี้วัดพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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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 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ (94.28) (94.28) 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 100/ 95(92.30) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.28) >80/ (85.60) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+10.77) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

5. จํานวนหนังสือตอนักศึกษาตอคน เลม 18 24 16 16 16 16

/ (23 : 1) '/ (24 : 1)

6. จํานวนหนังสือตออาจารยตอคน เลมตอคน 100 : 1 582 400 400 400 400

/ (478 : 1) / (582 : 1)

7. จํานวนรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน รายการ 20 - 30 0.43 1 1 1 1

    ผูใชบริการที่มีสิทธิ์ยืมตอคน / (N/A) / (12.95)

8. จํานวนผูใชบริการหองสมุดตอ 3 เดือน* คน 20,000        80,135      80,135      80,135      80,135      80,135

/ (253,048) / (46,315)

9. จํานวนฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูล 9/ (23) 21/ (17) 18 18 18 18

10. จํานวนรายการขอใชบริการผลิตและพัฒนาสื่อฯ และ รายการ (6587) 4500/(19689 4,500 4,500 4,500 4,500

    ขอใชบริการโสตฯตอไตรมาส*

11. รอยละของจํานวนการใชฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้นตอป รอยละ n/a 15/(0) 10 10 10 10

เชิงคุณภาพ

12. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม รอยละ >85 (95.33) >95 >95 >95 >95

    สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต

13. รอยละของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรูที่ รอยละ n/a (95) 8 8 8 8

    สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นตอป*

เชิงเวลา

14. จํานวนระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแตรับ วัน <7/(7) 4.8/(2) 4.89 4.8 4.8 4.8

    ทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ

เชิงตนทุน

15. คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บาทตอคน ≥1,000/ 711 600 600 600 600

    ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (494.3) / (N/A)

16. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด บาทตอคน 7,000 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529

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

    ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา / (5,119) '/ (3,528.89)

17. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนตามแผน รอยละ 80/ (90.87) 97.6/(97.60) >90 >90 >90 >90

18. คาใชจายตอครั้งในการเขาใชบริการหองสมุด คน/ป 48.5/ (63) 48.5 48.5 48.5 48.5

บาท/ครั้ง

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.2559   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

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ (>4.25) 88.00 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

รอยละ 50 65 80 85 85

   การจัดการเรียนการสอน*

คะแนนเฉลี่ย 4.01/ (4.25) 4.01 4.51 4.51 4.51

    ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

 9. รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใชใน

 19. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงาน

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)

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 32,976,780

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 250,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 250,000

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง 50,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 50,000

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

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 50,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 200,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 200,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 200,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 31,876,780

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 31,876,780

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 31,876,780

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 31,876,780

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 180,000 ฝายธุรการ

 - คารับรอง 30,000

 - เงินสมทบเงินเขากองทุน PULINET ประจําป 2561 1 ครั้ง 40,000 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

 - จัดหาวัสดุประเภทตางๆ 110,000 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 22,110,080

 - เงินเดือน 20,717,160

 - คาจางชั่วคราว 256,560

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 618,000               

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 14,160                 

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 504,200 เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

กิจกรรมหลัก  บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2 กิจกรรม ก.ย.62 6,000,000

 - คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือและฐานขอมูล 3,000,000         1,800,000           4,800,000 อาภรณ ไชยสุวรรณ

 - คาสมาชิกฐานขอมูล Scopus ป2560-2562 (ปละ1.2ลานบาท) 1,200,000 1,200,000

กิจกรรมหลัก  ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 1,470,000 ฝายผลิตและพัฒนาสื่อฯ

 - ผลิตขอสอบและเอกสาร 1,200,000 นริสา บัวเชย

 - ผลิตสื่อและนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 150,000 150,000 ธีรวัฒน ศรีบุญเอียด

 - พัฒนาและสนับสนุนการสรางสื่อเพื่อการเรียนการสอน 120,000 120,000 ธรนิศ

 - จัดซื้ออุปกรณสํารองขอมูล 40,000

 - จัดกิจกรรมอบรมการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน 20,000

 - ซื้อซอฟแวรลิขสิทธิ์สนับสนุนการสรางสื่อการเรียนการสอน 39,000

 - จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการสรางสือ 21,000

กิจกรรมหลัก การเรียนรูและการศึกษาไรพรมแดน 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 118,000 พิชัยยุทธ

 - งานบํารุงรักษาระบบ Digital Library (RFID) 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 0

 - งานสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 118,000

กิจกรรมหลัก การใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ) 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 1,998,700 ธรนิศ

 - จัดหาครุภัณฑสื่อโฆษณาและเผยแพร 1,998,700 พิชัย

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 850,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 850,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข  850,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 850,000

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

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 30,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 800,000

800,000 - คาซอมแซม
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5. งบประมาณรวม

32,976,780 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เปนศูนยการเรียนรูที่มีบรรยากาศแหงการเรียนรู เอื้อตอการศึกษาคนควาและการเรียนรูของมหาวิทยาลัย

2. เปนหองสมุดมีชีวิตที่พรอมดวยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Active Learning

3. ผูใชมีนวัตกรรม ฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ

4. มีระบบการใหบริการแบบองครวมที่มีคุณภาพอยางครบวงจร (One Stop Services)

5. บุคลากรสามารถตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 243 - 



1. หลักการและเหตุผล

ศูนยบริการการศึกษาเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนดานการจัดการศึกษาดานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตกระบวนการรับเขาศึกษา ลงทะเบียน จัดสอบ ประมวลผลการศึกษา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษานั้น เพื่อ

ใหเกิดประโยชน มีความทันสมัย และพัฒนางานบริการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ จึงจําเปนตองมีการนํา

เครื่องมือ นวัตกรรมมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการที่เปนเลิศและสรางมาตรฐานการดําเนินงานใหตอบสนองและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ศูนยบริการการศึกษาไดกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1)การพัฒนา

นวัตกรรม ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการใหบริการที่เปนเลิศ 2) การวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดความ

คุมคาและประโยชนสูงสุดในการใหบริการ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาและใหบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

2. เพื่อใหบริการดานทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ใหมีความคลองตัว ทันสมัย และมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1  ภารกิจพื้นฐาน

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 86-95/(93.2) 86 - 95/ 85 85 85 85

(94.06)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/(94.65) >90/(N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/(89.50) >80/ (89.50) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/(2.40) 5/(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ศูนยบริการการศึกษา
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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. จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอ 51100/(1977 19,800 21,400 23,000 24,600 26,200

 - ระดับปริญญาตรี คน 50500/(1971 19600/(1459 21,200 22,800 24,400 26,000

 - รอบ Portfolio คน 8000/(7725) 8,500 9,000 9,500 10,000

 - โควตา คน 45000/(7129 8000/(3880) 8,500 9,000 9,500 10,000

 - รับตรงรวมกัน คน 4,000/(2764) 3000/(2269) 3,500 4,000 4,500 5,000

 - Admission คน 5500/(3212) 600/(430) 700 800 900 1,000

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 600/(54) 200 200 200 200 200

6. จํานวนนักศึกษาใหม คน 3148/(2427) 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900

 - ระดับปริญญาตรี คน 2623/(2400) 2,300 2,300 2,500 2,600 2,700

 - ระดับบัณฑิตศึกษา คน 525/(27) 200 200 200 200 200

7. จํานวนขอรองเรียนเรื่องการใหบริการ รายการ 2/(0) 2/(N/A) 2 2 2 2

8. จํานวนรายการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรบริการ รายการ 60/ (64) 55/ (47) 60 70 80 90

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวน รอยละ 80/(78.15) 80/(N/A) ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

    นักศึกษาที่ประกาศรับ*

10. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษา คาเฉลี่ย 3.00/(2.99) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

    ตอนปลายของนักศึกษาที่รับเขาใหม (เฉลี่ยทุกคน)* /(N/A)

11. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลภายในองคกร รอยละ 85/(79.63) 85/(N/A) ≥82 ≥82 ≥82 ≥82

    ที่มีตอระบบขอมูลสารสนเทศนักศึกษา

12. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คาเฉลี่ย >4.00 >4.00 >4.00 >4.00

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 2

3.  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากร รอยละ 85/ (78.64) 85/ (79.68) 85 85 85 85

    และประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

19. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

 การเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

9. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจาก รอยละ 10/ (10.33) 5 5 5 5

    ผลการเรียน)*

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

14. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.51 4.51 4.51

15. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขา รอยละ ≥20/ 23 26 29 29

(21.62)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

15. รอยละของนักศึกษาที่เขาใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา* รอยละ ≥3/(0) 10 10 10 10

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

     ศึกษาตอ*

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)

ศูนยบริการการศึกษา 22,412,040

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ 7,800,000

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 7,800,000

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 7,800,000

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 7,800,000

กิจกรรมหลัก โครงการคายวิชาการพัฒนาเยาวชนรุนใหม ต.ค.61 ก.ย.62 1,500,000 ฝายรับนักศึกษา

 - โครงการคายวิชาการพัฒนาเยาวชนรุนใหม 1,500,000

กิจกรรมหลัก โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต.ค.61 ก.ย.62 4,800,000 ฝายรับนักศึกษา

 - โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,800,000

กิจกรรมหลัก โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ต.ค.61  ก.ย.62 1,500,000 ฝายรับนักศึกษา

 - โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 1,500,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 189,400

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 189,400

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 149,400

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 149,400

กิจกรรมหลัก  การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ต.ค.61 ก.ย.62 29,400 ฝายวิเคราะหระบบฯ

 - จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 29,400

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 120,000 ฝายบริหารฯ

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 120,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 40,000

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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 40,000

กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.61  ก.ย.62 40,000 ฝายบริหารฯ

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 40,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 100,000

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 100,000

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 100,000

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 100,000

กิจกรรมหลัก ทดสอบความรูความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา 6 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 ฝายบริการการสอนและการสอบ

 - ทดสอบความรูความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา 100,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 14,042,640

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 14,042,640

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 14,042,640

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  14,042,640

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 910,000 ฝายบริหารฯ/ฝายบริการการสอนฯ

 - คารับรอง 60,000

 - จัดหาวัสดุประเภทตาง ๆ เพื่อใหบริการการศึกษา 800,000

 - คาทําความสะอาดผามานประจําอาคารเรียนรวม  เม.ย.62 50,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 10,937,040

 - เงินเดือน 9,452,640

 - คาจางชั่วคราว 871,200

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 546,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 67,200

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 700,000 ฝายทะเบียนฯ/ประมวลผลฯ/บริการฯ
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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

 - งานจัดสอบกลางภาคและปลายภาค 6 ครั้ง ต.ค., ธ.ค.61 ก.พ.- มี.ค.62 ก.ค - ส.ค.62 400,000

 - งานออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา รายการ 200,000

 - งานขนยายวัสดุ/อุปกรณ/ขอสอบ 10 ครั้ง ต.ค.61 ม.ค.62 เม.ย.62 ก.ค.62 100,000

กิจกรรมหลัก  ประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 784,000 ฝายรับนักศึกษา

 - เขารวมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคตางๆ 5 ครั้ง 184,000

 - จัดทําสื่อประเภทตางๆ รายการ 300,000

 - งานแนะแนวและลูกคาสัมพันธ 300,000

กิจกรรมหลัก เปดบานวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 515,600             

 - กิจกรรมเปดบานวลัยลักษณ 515,600              

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการรับนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 98,000 ฝายรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คน 98,000

กิจกรรมหลัก จัดทําคูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต.ค.61 ก.ย.62 98,000 ฝายบริหารฯ/ฝายบริการฯ

 - จัดทําคูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 98,000

กิจกรรมหลัก  งานทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต ต.ค.61 ก.ย.62 ฝายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต

 - จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําป 1 ครั้ง  ม.ค.62

 - บริการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  ม.ค.62  ก.ค.62  ต.ค.62

 - จัดนักศึกษาใหมใหอาจารยที่ปรึกษา 1 ครั้ง  มิ.ย.62

 - ดําเนินการคํารองเกี่ยวกับงานทะเบียน

 - ใหบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา (กระดาษ) 16,500 ฉบับ  ม.ค.62  ก.ค.62  ต.ค.62

 - บริการเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบัน 50 คน  ม.ค.62  ก.ค.62  ต.ค.62

 - บริการเทียบโอนรายวิชาตางสถาบัน 5 คน  มิ.ย.62

 - บริการโอนยายสํานักวิชา/สาขาวิชา 50 คน

 - บริการขอมูลสารสนเทศของนักศึกษา 150 รายการ - 249 - 



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

 - บันทึกโครงสรางหลักสูตร 50 เลม

 - พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 55 รายการ

กิจกรรมหลัก  บริการการสอนและการสอบ ต.ค.61 ก.ย.62 ฝายบริการการสอนการสอบ

 - จัดตารางสอนตามรายวิชาที่เปดสอน 3 ภาคการศึกษา

 - เปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบ

 - ใหบริการจัดสอบและหองสอบ 6 ครั้ง

 - ใหบริการหองเรียน

 - กิจกรรมการเรียนการสอน 5,500 รายการ

 - กิจกรรมอื่นๆ 1,300 รายการ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 280,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 280,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 280,000

งาน/โครงการ  งาน 280,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 280,000

 - คาโทรศัพท 30,000

 - คาไปรษณีย 150,000

 - คาสงขอความสั้น SMS 100,000
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5. งบประมาณรวม

22,412,040 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถดําเนินการรับนักศึกษาและใหบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

2. สามารถใหบริการดานทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

3. สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

4. สามารถพัฒนานวัตกรรม ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการใหบริการที่เปนเลิศ

5. สามารถวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดในการใหบริการ
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1. หลักการและเหตุผล

ภายใตวิสัยทัศน “เปนหลักในถิ่น” เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ (Mission) ไดแก 

 1. จัดทําแผนงาน/โครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Social engagement) ที่ตอบสนองความตองการของสังคมผาน

กระบวนการบูรณาการระหวางการวิจัยเชิงพื้นที่ บริการวิชาการ และการมีสวนรวมของชุมชน  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและของประเทศ

2. สรางและยกระดับฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

3. ยกระดับงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน โดยพัฒนา

โครงการวิชาการรับใชสังคมแบบตอเนื่อง 3-5 ป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองครวมและเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบวกของชุมชน

4. สรางเครือขายความรวมมือเชิงรุกดานบริการวิชาการทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. สงเสริมและจัดการบริการวิชาการที่ทันตอสถานการณผานสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงขอมูล

ของชุมชน

6. จัดบริการวิชาการ ฝกอบรมและใหบริการที่ปรึกษาแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. บริหาร สนับสนุนและประสานงานโครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

8. จัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพแกสังคมใหเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่องและยั่งยืน ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

2. วัตถุประสงค

 ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจดานบริการ

วิชาการ ภายใตหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

1. เปนหนวยงานหลักในการประสานการดําเนินงานใหเกิดการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบเนนโครงการพันธกิจสัมพันธ

มหาวิทยาลัยกับสังคมที่บูรณาการเขากับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

2. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคีตางๆ ในการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย

3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเปาหมาย ในการนําความรูไปใชประโยชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในสังคมอยางทันเหตุการณ

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนองคกรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริการวิชาการสูความเปนเลิศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยบริการวิชาการ
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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

ภาพรวมมวล.

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ* ตชว.สงป.3 โครงการ 100/ (124) 100/ (245) 100 100 100 100

2. จํานวนผูเขารับบริการ* ตชว.สงป.301 คน (47237)      30,000      50,000      50,000      50,000

3. จํานวนพื้นที่การใหบริการ  จังหวัด 7/ (18) 10/ (42) 10 10 10 10

4. จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน 100/ (147) 100/ (276) 100 100 100 100

5. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ* ตชว.สงป.301 บาท 65,000,000/ 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

(69,794,164.74)

6. รอยละของอาจารยประจําจากทุกสํานักวิชาที่รวมดําเนิน รอยละ 5 5/ (59.61) 10 10 10 10

     โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  

7. จํานวนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีสวนรวมให หนวยงาน 15/ (20) 15/ (19) 15 15 15 15

    บริการวิชาการ 

เฉพาะศบว.

8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 25/ (30) 25/ (29) 25 25 25 25

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการ  โครงการ 2/ (2) 2/ (34) 15 15 15 15

    เขากับภารกิจอื่น 

10. จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการโครงการ/กิจกรรม คน 2,500 2500/(5200) 5,000 5,000 5,000 5,000

11. จํานวนโครงการบริการที่ปรึกษาและฝกอบรมเชิง โครงการ  -  - 5 5 5 5

   วิสาหกิจ

12. จํานวนองคความรูจากโครงการบริการวิชาการถายทอ องคความรู  - (18) 18 18 18 18

    เทคโนโลยีสูชุมชน*

13. จํานวนความรวมมือกับหนวยงานตางๆ MOU 1 1 1 1

14. จํานวนโครงรางวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกรวมกับ โครงการ  - 14 14 14 14

    หนวยงานภายนอก

15. จํานวนเครือขายความรวมมือกับชุมชนในจังหวัด ชุมชน  - 10 10 10 10

    นครศรีธรรมราชและชุมชนในจังหวัดใกลเคียง

16. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน (20) 15 15 15 15

   เอกชน

17. จํานวนศูนยเรียนรู* ศูนย  -  - 1 1 1 1

18. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือข เรื่อง (7) ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

   ภายนอก*  

19. จํานวนพื้นที่ที่เขาถึงการบริการวิชาการ จังหวัด  - ≥4 ≥4 ≥4 ≥4

20. จํานวนพื้นที่ชุมชนรายรอบตอบโจทยยุทธศาสตร ตําบล  - ≥8 ≥8 ≥8 ≥8

   หลักในถิ่น*

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

21. จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาก คน  - ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

22. จํานวนผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น* ผลิตภัณฑ  - ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

23. จํานวนการประชุมวิชาการ : วิชาการรับใชสังคม ครั้ง  - ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

24. จํานวนศูนยเรียนรูและครัวเรือนตนแบบ* ศูนย  - ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

25. จํานวนระบบสารสนเทศสําหรับการดูแลผูสูงอาย*ุ ระบบ (1) 1 1 1 1

26. จํานวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมกา ระบบ  - 1 1 1 1

   ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ

ภาพรวมมวล.

27. รอยละของผูรับบริการที่สามารถนําความรูไปใช รอยละ 75/ (80.00) 75 75 75 75

   ประโยชน* ตชว.สงป.301

28. รอยละความพึงพอใจของอาจารยในการเขารวมโครงก รอยละ 80 80/ (89.88) 80 80 85 90

    /กิจกรรมบริการวิชาการ  

เฉพาะศบว.

29. รอยละของผูรับบริการที่สามารถนําความรูไปใช รอยละ 75/ (80.00) 75 75 75 75

   ประโยชน* ตชว.สงป.301

30. รอยละความพึงพอใจของอาจารยในการเขารวมโครงก รอยละ 80 80/ (89.88) 80 80 85 90

    /กิจกรรมบริการวิชาการ  

31. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ รอยละ  -  - 100 100 100 100

32. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คาเฉลี่ย >4.00 >4.00 >4.00 >4.00

เชิงเวลา

เฉพาะศบว.

33. รอยละของงานบริการวิชาการที่แลวเสร็จภายใน รอยละ 90/ (N/A) 90/ (N/A) 90 90 90 90

    ระยะเวลาที่กําหนด                          

เชิงตนทุน

เฉพาะศบว.

33. งบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการจาก บาท 5,000,000 10,800,000 500,000 500,000 500,000 500,000

   มหาวิทยาลัย / (N/A)

34. งบประมาณโครงการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก บาท 5,000,000 5,400,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000

(3,300,000) / (N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

35. ระดับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ ขอ 5/ (N/A) 6 6 6 6

    การศึกษาดานการบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน 

   (ตัวบงชี้ 3.1) 

36. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A) / (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

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

38. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (90.17) >80/ (39.63) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน (ศบว)

39. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+25.44) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

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 1

4. รอยละขององคความรูหรือสิ่งประดิษฐที่นําไปใช รอยละ 30/ (79) 30/ (67) 40 45 50 50

 ประโยชนตามความตองการของชุมชน ทองถิ่นตอจํานวน

 อาจารยประจําทั้งหมด*

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/ รอยละ 90/(90.11) 90/ (89.88) 90 90 90 90

 องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชน

 จากการบริการ* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3.  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 80 80 85 85 85 85

 บุคลากรและประชาชน)   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

2. จํานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ทํารวมกับเครือขา เรื่อง ≥15 350 400 450 450

    ภายนอก*  

4. จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัด คน 26,627 30,000 100,000 105,000 110,000 110,000

    การศึกษาในรูปแบบ life long learning*

5. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือขา แหง ≥15 ≥15 210 220 230 230

    อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ

    พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ*

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย                   โครงการ/ ≥15 170 180 190 190

    ภายนอก* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

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

3. จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกอบรม หรือจํานวนการให หลักสูตร 1 13 14 15 15

    บริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ* 

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)

ศูนยบริการวิชาการ 11,897,820

แผนงานยุทธศาสตร 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง 11,767,820

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 11,767,820

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 11,767,820

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน 7,907,820

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 75,000

 - คารับรอง 30,000

 - คาธรรมเนียมรายปสมาชิกเครือขายบริการวิชาการ (คาบํารุงสมาชิก/คาธรรมเนียมทะเบียนที่ปรึกษา) 20,000

 - คาสมาชิก Engagement Thailand 15,000

 - คาธรรมเนียมทะเบียนที่ปรึกษา 10,000

 - สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ

 - กํากับติดตามผลการดําเนินงาน/การรายงานผลรายไตรมาส/5ส

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 6,032,820

 - เงินเดือน 5,381,640

 - คาจางชั่วคราว 163,680

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 474,000

 - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 13,500

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริการวิชาการผานสื่อชองทางตางๆ ต.ค.61 ก.ย.62 300,000 ฝายจัดบริการวิชาการและฝกอบรม

 - เผยแพรความรูบริการวิชาการผานสื่อโทรทัศนรายการวลัยลักษณสูสังคม 45 ตอน 260,000

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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - เผยแพรบริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ “Everyday English” 200 ตอน/สถานี 40,000

กิจกรรมหลัก โครงการโคแมพันธุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ ต.ค.61 ก.ย.62 700,000

 - โครงการโคแมพันธุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ 700,000

กิจกรรมหลัก โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน ต.ค.61 ก.ย.62 800,000

 - โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 800,000

กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 20 โครงการ/ 4.5

 ลานบาท

ต.ค.61  ก.ย.62 งบภายนอก

 - จัดอบรมและบริการที่ปรึกษา 15 โครงการ/ 2.5

 ลานบาท

งบภายนอก ฝายจัดบริการวิชาการและฝกอบรม

 - ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 5 โครงการ/ 2 

ลานบาท

งบภายนอก ฝายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3,860,000 รอจัดสรรงบจากรัฐ

กิจกรรมหลัก โครงการยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาสูความยั่งยืนปที่ 1 ต.ค.61 ก.ย.62 1,200,000

โครงการยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาสูความยั่งยืนปที่ 1 1,200,000

กิจกรรมหลัก โครงการวลัยลักษณบูรณาการ "ทาศาลาเมืองนาอยู ต.ค.61 ก.ย.62 600,000

โครงการวลัยลักษณบูรณาการ "ทาศาลาเมืองนาอยู 600,000

กิจกรรมหลัก โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 600,000

โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพ 600,000

กิจกรรมหลัก โครงการบูรณาการบริการวิชาการ ปที่ 1 ต.ค.61 ก.ย.62 500,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

โครงการบูรณาการบริการวิชาการ ปที่ 1 500,000

กิจกรรมหลัก โครงการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

โครงการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 300,000

กิจกรรมหลัก โครงการอบรมผูบริหารโรงเรียนสายพันธุใหม ต.ค.61 ก.ย.62 660,000

โครงการอบรมผูบริหารโรงเรียนสายพันธุใหม 660,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 50,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 50,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 30,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 30,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 20,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 20,000

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

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 20,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 80,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 80,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 80,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 80,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 80,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาโทรศัพท 25,000

 - คาไปรษณีย 55,000

- 260 - 



5. งบประมาณรวม

11,897,820 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เกิดระบบบริหารจัดการ/ ระบบประสานงาน บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เกิดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ และกิจกรรมบริการวิชาตางๆ ที่หลากหลาย และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

3. เกิดเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
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1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยที่นําระบบสหกิจศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแตเริ่มเปดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาวาระบบสหกิจศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเห็นไดวาหลักสูตรการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง จึงจะสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตร

ที่มีการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในรูปแบบตามที่สภาวิชาชีพเปนผูกําหนด

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาใหมีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับสังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อจัดหาสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

3. เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาทางดานอาชีพใหรูจักตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนไปสูความสําเร็จในอาชีพไดอยางเหมาะสม

4. เพื่อเปนสื่อกลางใหนักศึกษาและคณาจารยใชเปนขอมูลยอนกลับมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

ตลอดเวลา

5. เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและ

ตางประเทศ

6. เพื่อเปนการพัฒนาความรวมมือในการทําวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมระหวางสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชนอยางเปนรูปธรรม

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 86 - 95/ 86 - 95 85 85 85 85

(100) /(94.44)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (100) >90/(N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตาม รอยละ >80/ (98.02) >90/(99.74) 85 85 85 85

    แผนการใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+0.07) 5/(30.52) 5 5 5 5

    งบประมาณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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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 3

เชิงปริมาณ

5. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา* คน 1,621/ (1,606) 2,130/(1,936 2,130 1,915 1,915 1,915

 - ในประเทศ คน 1,586/ 2,130/(1,873 2,010 1,785 1,775 1,775

 - ตางประเทศ คน 35/ (44) 70/(63) 120 130 140 140

6. จํานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา* แหง 790/ (918) 950/(1,305) 966 1,045 1,144 1,134

 - ในประเทศ แหง 770/ (896) 930/(1,272) 916 995 1,084 1,069

 - ตางประเทศ* แหง 20/ (22) 20/(33) 50 50 60 65

7. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนดานสหกิจศึกษากับ คน 5/ (7) 5/(6) 5 5 5 5

    มหาวิทยาลัยตางประเทศ*

8. จํานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการดาน เรื่อง 12/ (20) 12/(15) 12 12 12 12

    สหกิจศึกษารวมกับเครือขายยอย C7 สหกิจศึกษาภาคใต

    ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและนานาชาติรวมกับ

    สมาคมสหกิจศึกษาไทยและสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ 

9. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวมอบรมการพัฒนาอาชี คน N/A N/A >180 >180 >180 >180

10. จํานวน website ขาวสารแรงงานที่มีการพัฒนา เวบไซต N/A N/A 1 1 1 1

11. จํานวนอาจารยที่เขารวมอบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศ คน N/A N/A 30 30 30 30

   โดยสกอ.

12. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมคายเตรียมความพรอมปฏิบัติ คน N/A N/A 70 70 70 70

   สหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ

เชิงคุณภาพ 

13. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการ รอยละ 80/ (N/A)

    จัดสหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 - นักศึกษา รอยละ 80/ (N/A) 80/ (N/A) 80 80 80 80

 - สถานประกอบการ รอยละ 80/ (N/A) 80/ (N/A) 80 80 80 80

 - อาจารย รอยละ 80/ (N/A) 80/ (N/A) 80 80 80 80

14. รอยละความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการ  รอยละ 85/ (N/A) 85/ (81) 85 85 85 85

    ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา*

15. รอยละของคาตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาไดรับ รอยละ 65/ (N/A) 65/ (64) 64 65 65 65

    จากสถานประกอบการ 

16. รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รอยละ 80/ (N/A) 80/ (87.20) 80 80 80 80

    ที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

17. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก รอยละ 80/ (N/A) 80/ (89) 80 80 80 80

    สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามี

    ตําแหนงงานวาง 

18. รอยละของอาจารยที่ผานการรับรองหลักสูตร รอยละ N/A (100) 100 100 100 100

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

   อาจารยนิเทศ*

19. รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการเตรียมความพรอม รอยละ N/A (100) 100 100 100 100

    ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ

หมายเหต ุ* 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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85/ (N/A) 85 85 85 85 85

    และประชาชน)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

แหง (918) ≥1,050 1,100 1,100 1,100 1,100

 ที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา

รอยละ (1,606) ≥1,500 100 100 100 100

 บูรณาการกับการทํางานตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

5. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือขา แหง (N/A) ≥15 210 220 230 230

    อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ

    พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ*

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย                   โครงการ/ (20) ≥15 170 180 190 190

    ภายนอก* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

17. จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติ

18. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมการจัดการศึกษาเชิง

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)

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 8,825,040

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 221,200

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 221,200

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 71,200

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 71,200

กิจกรรมหลัก  การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ต.ค.61 ก.ย.62 39,200

 - พัฒนาสื่อฝกอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา (e-training) 1 งาน 19,200 น.ส.กัญญา หนูเดช

น.ส.ภคนิตย ออสปอนพันธ

 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 20,000 น.ส.กัญญา หนูเดช

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 32,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 32,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 150,000

งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 150,000

ต.ค.61 ก.ย.62 150,000

 - พัฒนาอาจารยนิเทศมืออาชีพใหไดรับการฝกอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวของ 1 ครั้ง 150,000 ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ 

นายเอกราช แกวเขียว

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 8,483,840

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 8,483,840

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 8,483,840

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 8,483,840

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
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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  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 40,000

 - คารับรอง  - 20,000

 - ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 15,000 นายเอกราช แกวเขียว

 - จัดทําขอมูลผลการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจกศึกษา 1 งาน 5,000 นายเอกราช แกวเขียว

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 4,041,840

 - เงินเดือน  - 3,835,440

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 206,400

กิจกรรมหลัก  ดําเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณวิชาชีพ และฝกงานพิเศษ ต.ค.61 ก.ย.62 3,822,000

 - นิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา 2,090 คน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,842,000 ทีมนิเทศสหกิจศึกษา

   (รองรับ นศ. สหกิจศึกษา 3 ครั้งของ ส.การจัดการ/ ส.สารสนเทศศาสตร 2 ครั้ง)

 - นิเทศงานนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 80 คน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 200,000 นางแสงหทัย ขับกลอมสง

 - จัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาศักยภาพอาจารยนิเทศ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 10,000 นางสาวพักตรผอง สมบุญญฤทธิ

   และอาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร และประชุมสัญจรกับสํานักวิชาตางๆ

 - จัดงานสหกิจศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 13 งานแลกเเปลี่ยนเรียนรูกับสหกิจศึกษาภายใน มวล. 1 งาน 1 ครั้ง 100,000 นางสาวอุบลรัตน โสสนุย

 - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน (รองรับนักศึกษาฯปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3 ครั้ง) 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 90,000 นายเริงศักดิ์ พันธมาศ

นายอนันตเดช ศรีราพร

 - เขาพบสถานประกอบการในประเทศ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 120,000 ทีมจัดหางานสหกิจศึกษา

 - โครงการรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 1 งาน   1 งาน 30,000 นางแสงหทัย ขับกลอมสง

 - จัดทําของที่ระลึกสําหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา 1,500 ชิ้น   1 ครั้ง 200,000 นางสาวอุบลรัตน โสสนุย

 - พัฒนาเครือขายสหกิจศึกษารวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 1 งาน 30,000 นายเอกราช แกวเขียว

   เครือขายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย นางสาวจุรียพร แกวเกิด

 - คายเตรียมความพรอมนักศึกษาปฏิบัตสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเท 1 งาน 100,000 ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ 
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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

 - ประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 60,000 นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ

 - อบรมเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศและตางประเทศ 15 กิจกรรม 5 กิจกรรม 7 กิจกรรม 3 กิจกรรม 30,000 นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ

   (ตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด) นางแสงหทัย ขับกลอมสง

 - วิชาเตรียมสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับสํานักวิชาและภาคีที่เกี่ยวของ 1 งาน 10,000 นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ

นางแสงหทัย ขับกลอมสง

กิจกรรมหลัก   ดําเนินงานพัฒนาอาชีพ ต.ค.61 ก.ย.62 80,000

 - พัฒนาเว็บไซตขาวสารแรงงาน (WU Job Center) 1 งาน 50,000 นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ

น.ส.กัญญา หนูเดช

 - อบรมเสริมความรูดานอาชีพแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนสําเร็จการศึกษา 3 ครั้ง 30,000 นางสาวภคนิตย ออสปอนพันธ

กิจกรรมหลัก  โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 500,000

และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานในตางประเทศ

 - โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาตางประเทศ 500,000

  และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานในตางประเทศ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 120,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 120,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 120,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 120,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 120,000

 - คาโทรศัพท 40,000

 - คาไปรษณีย 80,000
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5. งบประมาณรวม

8,825,040 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพและมีความพรอมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2. สามารถพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

3. ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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1. หลักการและเหตุผล

การสั่งสมตอเนื่องยาวนาน กอสานใหเห็นทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม สิ่งที่เปนรูปธรรมเห็นไดงาย เชน อาคารบานเรือนและ

สิ่งประดิษฐทั้งหลาย และสิ่งที่เปนนามธรรม หรือดานจิตใจ ไดแก ระบบความรู ความคิด ความเชื่อ ซึ่งทั้งศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 2 อยาง ลวน

เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคนและกับสังคม ยึดโยงกันเปนโครงสรางของสังคมเปนปจจัยใหเกิด

การดํารงอยูและมีความเปนอัตลักษณ  เหตุผลนี้จึงมีผูกลาววา วัฒนธรรมคือ ลมหายใจของสังคม คือ ปราการความมั่นคงของชาติ และการรักษา

วัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานทางดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปะและวัฒนธรรมจึงผลักดันใหภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความครอบคลุมในทุกดานทุกมิติทั้งการอนุรักษ สงเสริม 

เผยแพร และสารนิทัศนในลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงประเพณี กิจกรรมดานศิลปกรรม การบริโภคและการประกวดแขงขันก็จะเปนอีกหนทางหนึ่ง

ที่จะดํารงรักษาคุณคาและเอกลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมใหดํารุงอยูคูสังคมไทย ไดอยางเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนการสรางแหลงเรียนรู

ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิตดานอุทยานประวัติศาสตรโบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา เยาวชน

และประชาชนทั่วไป และเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรโบราณที่สําคัญของประเทศตอไป

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

2. เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา

3. เพื่อกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดตอไป

4. เพื่อกอใหเกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อเปนสื่อกลางระหวางชุมชน/ประชาชนในการนําหลักการทางวิชาการและทฤษฎีไปประยุกตใชในการแกไขปญหาตางๆ อยางเขาใจ

และเหมาะสม

6. เพื่อเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1  ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ  พ.ศ. 2560  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. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม* ตชว.สงป.3 กิจกรรม/โครงการ 52/ (55) 52/ (54) 50 52 55 55

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม* คน 35,000/ 35,000 35,000 35,000 40,000 40,000

   ตชว.สงป.301 (135,092) (46,988)

เชิงคุณภาพ

3. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิล รอยละ >85/ (91.0) >85/ (93.30) >85 >85 >85 >85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ

- 269 - 



ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น*                       

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ >85/ (91.0) >85/ (93.30) >85 >85 >85 >85

5. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ >85/ (91.0) >85/ (N/A) >85 >85 >85 >85

    ของโครงการ* ตชว.สงป.301

6. ระดับการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพกา ขอ 5/(6) ครบ 6 ขอ ครบ 6 ขอ ครบ 6 ขอ ครบ 6 ขอ ครบ 6 ขอ

    ศึกษาดานระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและ

    วัฒนธรรมระดับสถาบัน (ตัวบงชี้ 4.1)  

เชิงเวลา

7. รอยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จ รอยละ >85/ (91.0) >85/ (N/A) >85 >85 >85 >85

    ตามเวลาที่กําหนด* ตชว.สงป.301

เชิงตนทุน

8. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ รอยละ >2.5/ (N/A) >2.5/ (N/A) >2.5 >2.5 >2.5 >2.5

    พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

    ตองบดําเนินการ                 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

9. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (100.0) / (100.0)

เชิงเวลา

10. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด (100) / (N/A)

เชิงตนทุน

11. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (90.57) >80/ (46.97) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน   

12. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (+2.54) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 2

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.2560  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

6. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยช รอยละ 90/ (93.30) 90 90 90 90

    ของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85/ (91.5) 85/ (93.30) 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน) 

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)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 6,224,560

แผนงานยุทธศาสตร 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง 6,057,560

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 6,057,560

แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6,057,560

งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6,057,560

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 10,000

 - คารับรอง  - 10,000

 - จัดประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 3 ครั้ง/ป น.ส.สายฝน จิตนุพงศ

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร 3,213,460

 - เงินเดือน 2,972,160

 - คาจางชั่วคราว 217,800

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 23,500

กิจกรรมหลัก  สงเสริมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 500,000

 - จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวัฒนธรรมศึกษา  ก.พ.62  มิ.ย.62 200,000              น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก 

 - โครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต ต.ค.61 ก.ย.62 120,000 น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก 

 - โครงการศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ก.พ.62 มิ.ย.62 80,000 น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก 

 - โครงการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน/คูมือดานซิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานในระดับชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก 

กิจกรรมหลัก งานสารนิทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรม 11 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

 - ผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณและบรรจุเขาฐาน TCI 2 ฉบับ 100,000 นักวิชาการวัฒนธรรม

 - ผลิตหนังสือ/สูจิบัตรประกอบการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เลม 50,000 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ และคณะทํางาน

 -  ผลิตสื่อวิทยุรายการปริทัศนวัฒนธรรม 48 ตอน 2,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

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

 - ผลิตสื่อวิทยุ "คุยภาษาหาสาร" 240 ตอน 2,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

 - ผลิตสื่อวิทยุรายการ "วัฒนธรรมอาเซียน" 48 ตอน 2,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

 - ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศนรายการคุยภาษาหาสาร 48 ตอน 30,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

8 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 5,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

 ทาง สทท.11

 - โครงการสรางเครือขายความรวมมือเผยแพรและประชาสัมพันธงานดานการทํานุบํารุงศิ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 25,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

 วัฒนธรรมกับสื่อมวลชน

 - จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธงานดานทํานุศิลปะฯ 4,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน

 - จัดนิทรรศการดานศิลปะและวัฒนธรรม 60,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และคณะทํางาน

4 ฐานขอมูล 20,000 นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ และนักวิชาการ

 - ฐานขอมูลการแสดงพื้นบานภาคใต และรายการโทรทัศนคุยภาษาหาสารเผยแพรลง YOUTOBE นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ

 - ฐานขอมูล E-BooK (สื่อสิ่งพิมพดานศิลปะและวัฒนธรรม) นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ

 - ฐานขอมูลภูมิปญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนดวยสมุนไพรในภาคใต นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ

 - ฐานขอมูลนําชมโบราณสถานตุมปงผานแอพพริเคชั่น โดยการสแกนคิวอารโคท นางวิลาวัณย วิชัยดิษฐ 

กิจกรรมหลัก การอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 400,000

 - จัดการแขงขันรอยกรองรางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  เม.ย.62   ก.ค.62 200,000              น.ส.สายฝน  จิตนุพงศและคณะทํางาน

   อัครราชกุมารี

 - จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  เม.ย.62   ก.ค.62 180,000              น.ส.สายฝน  จิตนุพงศ และคณะทํางาน

   อัครราชกุมารี

 - จัดประกวดเพลงรองเรือเด็กรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ  ก.ค.62   ก.ย.62 20,000                น.ส.สายฝน  จิตนุพงศ และคณะทํางาน

   ในรัชกาลที่ 9รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก สืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 304,100

 - จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจําป พ.ศ.2561  ต.ค.- ธ.ค.61 150,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน และคณะทํางาน

 - จัดทําฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม   

 - ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศนดานศิลปะและวัฒนธรรมทางรายการรอบภูมิภาค และรายการระเ
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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

 - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจําป พ.ศ.2561  ส.ค.- ก.ย.62 24,100 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน และคณะทํางาน

 - จัดกิจกรรมวลัยลักษณ....สงกรานตรสืบสานประเพณี  ก.พ.- เม.ย.62 130,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน และคณะทํางาน

กิจกรรมหลัก งานอุทยานโบราณคดี 5 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

 - บริการนําชมโบราณสถานตุมปงพรอมเอกสารและวิทยากรบรรยาย ต.ค.61 ก.ย.62 10,000                นักวิชาการและ น.ส.สายฝน จิตนุพงศ

 -  โครงการความรวมมือในการศึกษาและออกแบบผังกายภาพตุมปงสูการเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย ต.ค.61 ก.ย.62 90,000 นักวิชาการ +สวนอาคารสถานที่

 อุทยานโบราณคดี (ปายนิเทศ รูปจําลองพระโพธิสัตย ปายชื่อพันธไมโบราณในตุมปง และศาลาทวด สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ

 ตุมปง ปรับปรุงถนนทางเขาหลักตามผังโครงสรางเสนทางเดิมในอดีต) และสํานักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมศาสนสัมพันธแกนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษ 13 สํานักวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 650,000 สํานักวิชาตางๆ

 - สนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 650,000              (น.ส.สายฝน จิตนุพงศ ผูประสานงาน)

 - สํานักวิชาการจัดการ 50,000                

 - กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สาขาวิชาการบัญชีปที่ 2 (15000) อ.รัชดา  สุวรรณเกิด

 - โครงการประวัติศาสตรและมรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว (17000) อ.ดร.สุขุมาล  กล่ําแสงใส

 - โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เลิศล้ําคุณคา พัฒนาสูสังคม (18000) ผศ.รัชฎาทิพย อุปถัมปประชา

 - สํานักวิชาศิลปศาสตร 50,000                

 - เรียนรูภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน (22000) อ.ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

 - ศิลปศาสตรบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2562 (9000) อ.ปยนุช  ขุนสวัสดิ์

 - งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมฯ (7500) อ.ดร.ทวีลักษณ  พลราชม

 -  "ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ" (11500) อ.ธีรวัฒน  กลาวเกลี้ยง

 - สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 35,000                

 - การศึกษาเอกลักษณวัฒนธรรม "หลาดหนาวัดพระมหาธาตุ" (35000) อ.ดร.ทัศนียา  บริพิศ

 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 50,000                

 - การปรับตัวสูความเปนผูมีวัฒนธรรมดานจิตอาสาและการครองชีวิตโดยใชหลักศาสนา (20000) ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล

  - การละเลนพื้นบานสูสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน (30000) อ.จันทรจุรีย ถือทอง
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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

 - สํานักวิชาสหเวชศาสตร 50,000                

- โครงการสหเวชศาสตรรวมใจ สงเสริมวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ (50000) ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทรหวาน

 - สํานักวิชาแพทยศาสตร 50,000                

โครงการทําบุญรางอาจารยใหญ : ปลูกฝงจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพแพทย

 - สํานักวิชาเภสัชศาสตร 50,000                

 - โครงการสืบสานเภสัชกรรมไทยสูหัวใจเภสัชกรรุนใหม (50000) ดร.ฉวีวรรณ  คลองศิริเวช

 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร 15,000                

  - กิจกรรมชาวฟสิกสรวมใจทําบุญปใหมไทย (4000) น.ส.สุวภัทร  บุญผาสุข

 - กิจกรรมวิปสสนา พัฒนา เจริญปญญาดวยธรรม (6000)

 - กิจกรรมสืบสานตํานานขนมไทย (5000)

 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 50,000                

 - โครงการฟนฟูระบบไฟฟาแรงดันต่ําของศาสนสถาน (30000) ผศ.ดร.อจลวิชญ ฉันทวิโรจน

 - โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม (10000) ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

 - กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมและเสริมสรางความสัมพันธวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (10000) ผศ.ดร.วิภาวี  ขําวิจิตร

 - สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 50,000                

 - การจัดการและเผยแพรสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (25000) อ.ดร.สัจจารีย ศิริชัย

 - ระบบสารสนเทศผาทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช (25000) อ.ดร.สุภาภรณ ใจรังษี

 - สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 50,000                

 - โครงการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมทองถิ่นภาคใต (20000) ผศ.ธนสันฑ  เทพรัตน

 - โครงการถายภาพเพื่อเก็บขอมูลมรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่น (15000) อ.ทรงพันธ จันทรทอง

 - โครงการรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมภายในทองถิ่นภาคใต (15000) อ.จาตุรันต  พิบูลย

 - อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 150,000              

โครงการศึกษาประวัติและผลงานปราชญดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต รวมกับคณาจารย / นักศึกษาปริญญาโท เอก น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก/อ.ธีรวัฒน กลาวเกลี้ย
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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 สงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเชียน 13 สํานักวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 455,000             สํานักวิชาตางๆ

 - โครงการบูรณาการกับสํานักวิชาในการรวมจัดกิจกรรม/โครงการดานการสงเสริมใหนักศึกษา 455,000              (น.ส.สายฝน จิตนุพงศ ผูประสานงาน)

   มีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

 - สํานักวิชาการจัดการ 30,000                

 - โครงการจัดการธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืนภายใตวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (15000) อ.ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา

 - โครงการคานิยมและวิถีอาเซียนในมุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (15000) ผศ.ดร.ชูลีรัตน  คงเรือง

 - สํานักวิชาศิลปศาสตร 35,000                

 - เรียนรูเพื่อนบาน ณ บานเพื่อน : ชุมชนแรงงานขามชาติ (15000) ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ

 - กิจกรรม International Night (20000) อ.คําแกว มณีโรจน

 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 35,000                

 - สงเสริมการสื่อสารในวิชาชีพการพยาบาลที่ไรพรมแดนของนักศึกษาพยาบาล (35000) อ.จันทรจุรีย ถือทอง

 - สํานักวิชาสหเวชศาสตร 35,000                

 - โครงการรูรักษสุขภาพชวงรอมฎอน (35000) ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทรหวาน

 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 35,000                

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

 - สํานักวิชาเภสัชศาสตร 35,000                

 - โครงการศึกษาสมุนไพรในวัฒนธรรมอาเซียน (35000) ดร.ฉวีวรรณ  คลองศิริเวช

 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร 5,000                  

 - กิจกรรม ASEN KITCHEN : เฝอ (5000) น.ส.สุวภัทร  บุญผาสุข

 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 35,000                

 - คายนานาชาติเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาชายฝงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (The 2nd International อ.ภูสิต  หอเพชร

   Coastal Ecology &  Sustainabal Camp @ SER, WU) (35000)

 - สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 35,000                

 - โครงการรวบรวมผลงานสถาปนิกอาเซียนเพื่อการจัดนิทรรศการและเผยแพร (35000) อ.สรศักดิ์  ชิตชลธาร
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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

 - อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 175,000              

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธวัฒนธรรมอาเซียน : การละเลนพื้นบานอาเซียน น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก

กิจกรรมหลัก  สงเสริมการอนุรักษและสืบทอดภาษาไทยสนองพระราชดํารัส รัชกาลที่ 9 " 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 125,000

 - กิจกรรมวันภาษาไทย.....วลัยลักษณ 95,000 น.ส.ปริญญา สีหะรัตน 

 - กิจกรรมคัดเลือกผูใชภาษาไทยภาคใตดีเดน 30,000                น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 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 น.ส.สายฝน จิตนุพงศ

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 117,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 117,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 117,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 117,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 117,000

 - คาโทรศัพท  - 17,000

 - คาไปรษณีย  - 100,000

   (หามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)

 - คาธรรมเนียมสมาชิกรายปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  -
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5. งบประมาณรวม

6,224,560 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เกิดการสืบทอดมรดกทางดานภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

2. เกิดการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา

3. เกิดการกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันไดตอไป

4. กอใหเกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

5. เกิดการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
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1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูสากลเปนนโยบายเรงดวนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารของอธิการบดี ศาสตราจารย 

ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะเปนมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในภาคใตที่มุงเนนนานาชาติ” และเพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้

มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย คือ 1) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาติ 2) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และ 

3) วิทยาลัยนานาชาติ โดยวิทยาลัยนานาชาติจะเปดหลักสูตรนานาชาติในหลายสาขาวิชา จะมีการเชิญอาจารยชาวตางชาติ (Visiting Professor)

มาสอนมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาระบบการทํางานในหลายๆ ดาน และเนนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

การเขาสูสากลของมหาวิทยาลัย (Internationalized) นั้นจะตองมีจํานวนนักศึกษาตางชาติ มีอาจารยและนักวิจัยแลกเปลี่ยน

จากตางชาติ มีหลักสูตรในระดับนานาชาติ และมีนักศึกษาไปเรียนในตางประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยไดเตรียมการรองรับเพื่อการเขาสูสากล

และกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

ศูนยกิจการนานาชาติ เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนนโยบายนี้โดยการใหความชวยเหลือวิทยาลัยนานาชาติตางๆ ในการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับตางประเทศ  การสนับสนุนใหเกิดการเดินทางมาศึกษา และแลกเปลี่ยนของนักศึกษาตางชาติที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ในทุกระดับสํานักวิชา และวิทยาลัย  มีระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติและอํานวยความสะดวกดานวีซาและการพักอาศัย มีการจัดกิจกรรมที่ทําให

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในระดับสากล ดังเชน โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ หรือ WUCC เปนตน

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงของโลกในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเปนการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3. เพื่อใหโอกาสแกนักศึกษาในการสรางเสริมประสบการณและพัฒนาความสามารถสากลในการดําเนินชีวิตในอนาคต

4. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีโอกาสในการทําความรวมมือทางวิชาการ และการทําวิจัยกับสถานบันการศึกษาตางๆ ทั่วโลก

5. เพื่อใหมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับสากล

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 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A) / (83)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (100) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.84) >80/ (85.89) 85 85 85 85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูความเปนสากลมีดังนี้

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

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+27.32) 5/ (+3.71) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เชิงปริมาณ

5. จํานวนการรับรองแขกชาวตางประเทศ คณะ/บุคคล 12/ (36) 12/ (25) 50 50 50 50

ประเทศ 7/ (7)

คน 100 100/ (136) 100 100 100 100

6. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ฉบับ 23/ (50) 23/ (67) 5 5 5 5

   (MOU) ใหม*

7. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาแลกเปลี่ยนที่มวล. คน N/A N/A 100 100 100 100

    (Inbound Student)* 

8. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่รับทุนปริญญาเอก คน 10/(8) 10/(8) N/A N/A N/A N/A

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของ MOU ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง รอยละ >90/ (96) >90/ (95) >90 >90 >90 >90

    ตอ MOU ที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมด*

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณวันที่ 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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85/ (85) 85/ (80.29) 85 85 85 85

   และประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

6. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอจํานวนนักศึกษา รอยละ 3/ (2.65) 5 5 5 5

    ทั้งหมด (เฉพาะ Inbound Student)*

7. รอยละของอาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยนตอจํานวน รอยละ 3/ (2.73) 5 5 5 5

    อาจารยและบุคลากรทั้งหมดทั้งหมด* 

8. รอยละของสัญญาตาม MOU ทีA่ctive เปนประโยชน รอยละ 90/ (95) 90 95 95 95

    และเสริมสรางการพัฒนาให มวล.*

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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6. 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)

ศูนยกิจการนานาชาติ 3,680,160

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 15,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 15,000

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง 15,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 15,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 15,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 15,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 30,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

กิจกรรมหลัก   คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาโทรศัพท  - 20,000

 - คาไปรษณีย  - 10,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนา 3,635,160

แผนงานหลัก  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 3,635,160

แผนงานรอง  แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 3,635,160

งาน/โครงการ  งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 3,635,160

ระยะเวลาดําเนินการ 

มหาวิทยาลัย
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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  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - คารับรอง 15,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 1,825,160

 - เงินเดือน 1,449,360

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 278,400

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 84,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400

กิจกรรมหลัก  งานความรวมมือกับตางประเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 500,000

 - งานสมาคมนานาชาติ 100,000

 - ตออายุสมาชิกสมาคมนานาชาติ และการเขารวมประชุมกิจกรรมของสมาคม 4 สมาคม

 - รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (ผูบริหารและสํานักวิชา) 5 โครงการ 300,000 จิราพร กาฬสุวรรณ/ สุกัลยา ถาวรพล

 - งานพัฒนาความเปนสากลเพื่อตอบสนองนโยบาย 1 โครงการ 100,000

กิจกรรมหลัก  งานพิธีการและสารสนเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 196,000

 - รับรองแขกชาวตางชาติ 12 คณะ 100,000 สุกัลยา ถาวรพล/ จิราพร กาฬสุวรรณ

 - จัดทําสื่อและสารสนเทศเผยแพร 2 รายการ 96,000 สุกัลยา ถาวรพล

กิจกรรมหลัก  การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound) ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

 - โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเภท Inbound กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 100 คน 300,000

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนทุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 799,000

 - กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ 49,000

 - ทุนสนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ (นักศึกษาเกา) 15 คน 750,000
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4. งบประมาณรวม

3,680,160 บาท

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ชาวตางประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัยไดรับความสะดวกและพึงพอใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งนําไปสูการสรางความรวมมือทางวิชาการ

ในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในองคการ/สถาบันนานาชาติ

3. การดําเนินงานดานการติดตอกับชาวตางประเทศของหนวยงานเปนไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยมหาวิทยาลัยไดรับการเผยแพร ตีพิมพ และเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ

4. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

5. การดําเนินการดานความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเปนรูปธรรมมากขึ้น
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1. หลักการและเหตุผล

ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนกําหนดวิสัยทัศน "มุงมั่นสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาและพัฒนางานทางดานวิชาการใหมีมาตรฐาน 

คุณภาพสูงและมุงสูความเปนเลิศ" โดยมีภารกิจหลักในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสนับสนุนการจัดทํา

และพัฒนาหลักสูตร การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา โครงสรางการบริหารงานของ

ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม/สนับสนุนวิชาการตางๆ ของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาโดยตรง ภายใตรูปแบบ

การบริหารงานในรูปแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละปนั้น ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนและ

การสอนไดดําเนินการภายใตความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) มีประเด็นที่เกี่ยวของในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น แผนการดําเนินงานศูนยนวัตกรรมสอดคลอง

กับประเด็นการเรียนการสอนจึงมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ในดานการพัฒนาหลักสูตร มีการ

สนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการดําเนินการและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF 

และสนับสนุนงานดานบริหารวิชาการและประสานงานการประชุมตางๆ 2) ดานการพัฒนาการเรียนและการสอน มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ทางดานการเรียนของนักศึกษาและสงเสริม/ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และ 3) ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความเขาใจในระบบคุณภาพ 

และสงเสริมใหหนวยงานดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)

2. วัตถุประสงค

งานสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก

1. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหบัณฑิตคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถแสวงหาความรูและ

เรียนรูดวยตนเอง

2. คณาจารยมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู สามารถสราง พัฒนาและประยุกตใชเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานพัฒนาการสอน

1. คณาจารยมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู สามารถสรางพัฒนาและประยุกตใชเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ

Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2. คณาจารยมีศักยภาพดานการทําผลงานทางวิชาการและมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

3. คณาจารยสามารถทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก และชุมชน

งานพัฒนาการเรียน

1. บัณฑิตมีความรูและทักษะในมิติของความเปนนานาชาติ

งานสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเปาหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน มีความ

พรอมในการทํางานและสรางงานได

2. หลักสูตรมีการปรับรปรุงและพัฒนาใหทันสมัยตามกรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีสวนรวมจากบุคคล องคกรหรือชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
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ภายนอกและนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายในทุกภารกิจ

2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง

7. 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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษ หนวยงาน 12/ (13) 13/ (N/A) 16 16 16 16

ภายใน*

2. จํานวนตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่รวบรวม ตัวบงชี้ 28/ (28) 27/ (N/A) 19 19 19 19

3. จํานวนกิจกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา กิจกรรม 1/ (1) 1/ (1) 1 1 1 1

4. จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรูดานการประกัน กิจกรรม >3/ (5) >3/ (2) 1 1 1 1

คุณภาพแกบุคลากร

เชิงคุณภาพ

5. รอยละของหนวยงานที่มีการนําขอมูล SAR เขาระบบ รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    ฐานขอมูล CHEQA Online ตามที่ สกอ. กําหนด

6. รอยละของนักศึกษาที่มีระดับความรูความเขาใจ รอยละ 85/ (92) 85/ (81.40) 85 85 85 85

    ที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากเขารวมโครงการฝกอบรม

    ตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่

    มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

7. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมประกัน คาเฉลี่ย >3.51/ (4.15) >3.51/ (4.07) >3.51 >3.51 >3.51 >3.51

    คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

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

/ (N/A) / (46.67)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

10. ระยะเวลาการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา วัน 120/ (N/A) 120/ (N/A) 120 120 120 120

    ภายในใหกับ สกอ. พรอนนําเขาระบบฐานขอมูล 

   CHEQA Online

เชิงตนทุน

11. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (86.36) >80/ (86.18) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

12. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (+9.89) 5/ (N/A) 5 5 5 5

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

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

13. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร 52

 - หลักสูตรที่ปรับปรุง* หลักสูตร 41/ (50) 4/ (47) 3 3 3 3

 - หลักสูตรใหมที่พัฒนา* หลักสูตร 11/ (11) 6/ (8) 7 7 7 7

14. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมิน หลักสูตร 41/ (40) 4/ (N/A) 60 60 60 60

งานสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก

15. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเชิงรุก* กิจกรรม 5/ (1) 3/ (2) 3 3 3 3

16. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมประสิทธิภาพการสอน กิจกรรม 8/ (5) 11/ (11) 14 14 14 14

17. จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู รายวิชา 50/ (202) 50/ (N/A) 50 50 50 50

เชิงรุก 

เชิงคุณภาพ

งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

18. รอยละของหลักสูตรใหมที่ไดรับการพัฒนาแลวเสร็จ รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

19. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จ รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

20. รอยละของหลักสูตรที่ผานการประเมิน รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

งานสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก

21. รอยละของนักศึกษาที่เขาใชระบบการแสดงความ รอยละ 90/ (92) 90/ (N/A) 90 90 90 90

 คิดเห็นตอการสอนของอาจารย

22. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

 การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู* / (4.22) / (N/A)

หมายเหต ุ* 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 1

8. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 20 20 70 100 100 100

     ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี* 

9. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 40 40 100 100 100 100

     ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท* 

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

10. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 60 60 100 100 100 100

     ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

คะแนนเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

   ระดับสํานักวิชา*

คะแนนเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

   ระดับมหาวิทยาลัย*

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85/ (N/A) 85/ (89.40) 85 85 85 85

  และประชาชน)  

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

   อาจารย*

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

   อาจารย*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

1. รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบประเมิน* รอยละ 100 100 100 100

2. รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษ รอยละ ≥90 90 90 90 90

 ภายในหรือเทียบเทาระดับดีขึ้นไป* 

3. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม* คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

รอยละ 100 100 100 100 100

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา* 

รอยละ 30 90 90 90 90

   จัดการเรียนการสอน*

รอยละ 30 90 90 90 90

    Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห 

7. รอยละของหลักสูตรนานาชาติ (International รอยละ 1.5 20 15 15 15

  program) ตอจํานวหลักสูตรทั้งหมด*

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

ในหลักสูตร*

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

รอยละ 10 20 50 50 50

   Framework ตั้งแตระดับ  Fellow ขึ้นไป* 

4. รอยละของผลการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบงชี้การด

6. รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียนแบบ* 

5. รอยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใชในการ

  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน*

14. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานสาระของรายวิชา

19. รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑการประเมินคุณสมบั  

  (Descriptor) ตามมาตรฐาน UK Professional 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการประเมินผูเรีย  

15. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการวางระบบผูสอ

 2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

9. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒ

10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับ

 1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

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

1. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน รอยละ 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต*ิ 

รอยละ ≥40 60 60 60 60

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร*

รอยละ ≥40 100 100 100 100

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร*

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชากา โครงการ ≥250 250 250 250 250

 และทางสังคมของนักศึกษา* /กิจกรรม

13. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและ คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

 พัฒนานักศึกษา*

คะแนนเฉลี่ย 4.01 4.01 4.51 4.51 4.51

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

14. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา* 

 5. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของ

10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานดานผลที่เกิดกับนักศึก  

 6. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของ
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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)

ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 8,526,840

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 7,009,840

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 7,009,840

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 5,199,840

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 5,199,840

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 นางสาวปริมประภา เขมะกะ

 - คารับรอง 10,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร 4,339,840

 - เงินเดือน 3,989,640

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 20,200

กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 87,600

 - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 12 ครั้ง 3 ครั้ง  3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 6,000 นางนฤมล อินปน

 - ประชุมสภาวิชาการ 12 ครั้ง 3 ครั้ง  3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 30,000 นางสาววิศวียา เนาวนัติ

 - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,000 นางนฤมล/นางมัณฑนา 

 - ประชุมคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,500 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

   สํานักวิชาและระดับหลักสูตร

 - ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพระดับ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 4,500 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

   สํานักวิชาและระดับหลักสูตร

 - ประชุมเสวนาคณบดี  12 ครั้ง 3 ครั้ง  3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 6,000 นายนันทวัฒน ฟองมณี

 - ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3,600 นายนันทวัฒน ฟองมณี

 - ประชุมคณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 นายนันทวัฒน ฟองมณี

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ประชุมคัดเลือกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  1 ครั้ง 1 ครั้ง 30,000 นายชัยรัตน แซสุ

 - ประชุมอาจารยดีเดน 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1,500 นายชัยรัตน แซสุ

กิจกรรมหลัก  งานประกันคุณภาพการศึกษา 7 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 692,400

19 ตัวบงชี้  ค.ค.61 มิ.ย.-62 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 1 ครั้ง  ค.ค.-ธ.ค.61 60,000 นางสาววิศวียา เนาวนัติ

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 73 หลักสูตร  ก.ค.-ก.ย.62 477,400 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิชาปการศึกษา 2561 (12 สํานักวิชา 3 วิทยาลัย) 15 หนวยงาน  ก.ค.-ก.ย.62 135,000 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

1 ครั้ง  ค.ค.-ธ.ค.61 10,000 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

 - กิจกรรมมอบโลคุณภาพประจําปการศึกษา 2560 (ระดับสํานักวิชาและระดับหลักสูตร) 2 ระดับ  ค.ค.-ธ.ค.61 10,000 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.2 70,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 70,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 1,810,000

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 1,810,000

กิจกรรมหลัก  งานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 14 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 1,810,000

 - โครงการอบรม Pre-UKPSF (หลักสูตร 2 วัน) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 70,000

 - โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรูเชิงรุก ครั้งที่ 7 1 ครั้ง 50,000 นางพณิชา/นายนันทวัฒน

 - โครงการอบรม UKPSK

 - คาธรรมเนียมสมาชิกรายป 1 ครั้ง  ค.ค.-ธ.ค.61 1 ครั้ง 180,000

 - จัดอบรม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 140,000

 - คาธรรมเนียมการจัดอบรม/คาใชจายในการจัดอบรม 3 หลักสูตร 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1,280,000

 - สนับสนุนการจัดทําวิจัยชั้นเรียน 9 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 90,000 นายนันทวัฒน ฟองมณี

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 1,460,000

 - การรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561

 - การอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร (เฉพาะสํานักวิชา/วิทยาลัยใหม)
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 1,460,000

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 1,460,000

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 1,460,000

กิจกรรมหลัก  งานพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - โครงการอบรมนักศึกษา 4 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 30,000 นายชัยรัตน/นายนันทวัฒน/นางพณิชา

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 450,000

 - พัฒนาหลักสูตรใหม (ศึกษาความเปนไปได+จัดทําเลมหลักสูตรใหม)  7 หลักสูตร 300,000 นฤมล อินปน/มัณฑนา ปรีชาติวงศ

 - ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (ประเมินหลักสูตร+จัดทําเลมหลักสูตรปรับปรุง) 3 หลักสูตร 150,000 นฤมล อินปน/มัณฑนา ปรีชาติวงศ

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการดําเนินงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 980,000 นายนันทวัฒน ฟองมณี

 - GEN60 จํานวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 3 ภาคการศึกษา 18 รายวิชา 6 รายวิชา 6 รายวิชา 6 รายวิชา 360,000

 - GEN61 จํานวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 3 ภาคการศึกษา 18 รายวิชา 6 รายวิชา 6 รายวิชา 6 รายวิชา 360,000

 - โครงการจัดตั้งสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 100,000

 - คาตอบแทนอาจารยพิเศษ 160,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 57,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 57,000

 - คาโทรศัพท 17,000

 - คาไปรษณีย 40,000
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5. งบประมาณรวม

8,526,840 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเต็มศักยภาพและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต พรอมทั้งแกไขปญหาตางๆ ได

3. ผูสอนและผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

4. มีรายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง

ไปสูการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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1. หลักการและเหตุผล

การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากองคความรูของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสูการใชประโยชนเปนเปาหมายหลักที่สําคัญของ

มหาวิทยาลัยในการเปนที่พึ่งของทองถิ่น และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อใหประสบผลสําเร็จดังกลาว อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีภารกิจ

ในการเปนศูนยกลางในการบมเพาะและนําผลงานวิจัยหรือองคความรูที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเขาสูกระบวนการเพื่อสนับสนุนและผลักดันให

ผลงานเหลานั้นสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง

2. วัตถุประสงค

1. ประสานและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ไดรวมกันพัฒนากิจกรรมวิจัย 

2. ดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสรางสรรคอยางครบวงจร เพื่อเสริมสรางและเพิ่มจํานวนผูประกอบการทั้งขนาดเล็ก

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มุงเนนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตบนพื้นฐานการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ดําเนินกิจกรรมการจัดการดานทรัพยสินทางปญญาและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย

4. ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

เพื่อสงเสริมใหอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มีความแข็งแกรงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูอยางยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ป พ.ศ.   ป พ.ศ.  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 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

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

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตาม รอยละ >80/ (99.18) >80/ (N/A) 85 85 85 85

    แผนการใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+2.59) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยกระดับเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีที่จะนําไปสูการสรางผลิตภัณฑใหม สรางมูลคาและเพิ่มโอกาสทางการแขงขันไดอยางตอเนื่อง

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

เชิงปริมาณ

หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา

5. จํานวนผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 5/ (6) 5/ (4) 10 15 15 15

    ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร*

6. จํานวนทรัพยสินทางปญญาหรือผลงานของภาคเอกชน เรื่อง >3 >3 >3 >3

    ยื่นขอขึ้นทะเบียน

7. จํานวนครั้งในการเจรจาตอรองเพื่อนําไปสูการนําผลงาน ครั้ง 12 15 15 15

    วิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

8. จํานวนครั้งที่รวมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงาน ครั้ง 30/ (12) 4/ (N/A) 4 4 4 4

    ทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพในการใชประโยชน

    เชิงพาณิชย

หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

9. จํานวนนักศึกษา บัณฑิต อาจารย และบุคลากรที่เขารว ราย ≥160 ≥160/(16) ≥160 ≥160 ≥160 ≥160

    กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ 

หนวยออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม

10. จํานวนผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ/สื่อสิ่งพิมพ ชิ้นงาน 25/ (17) 25/ (21) 20 20 20 20

11. จํานวนผลงานการออกแบบและดําเนินการผลิตบรรจุภ ชิ้นงาน (13) 15 15 15 15

หนวยประสานงานความรวมมืออุตสาหกรรมฯ

12. จํานวนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน คน 5/ (3) 5/ (7) 15 15 15 15

    สถาบันอุดมศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

    ในรูปแบบโครงการTalent Mobility

เชิงคุณภาพ

หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา

13. จํานวนผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง (3) 2 3 3 3

    ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

14. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลัก เรื่อง 15/ (10) 20/ (20) 15 20 20 20

    ที่ถูกนําไปใชประกวด Bussiness Concept 

15. จํานวนการจัดทําสัญญาและการลงนามอนุญาต สัญญา 2/ (2) 2/ (2) 2 2 2 2

    ใหใชสิทธิในการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมสูการใช

   ประโยชนเชิงพาณิชย *

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล.

16. จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ โครงการ 40/ (4) 40/ (22) 30 35 35 35

    อุตสาหกรรมไทย มวล. ที่ไดรับอนุมัติเริ่มตนโครงการ

หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

17. จํานวนโครงการบมเพาะธุรกิจในระดับ Start up โครงการ 2/ (2) 2/ (3) 3 3 3 3

18. จํานวนโครงการบมเพาะธุรกิจในระดับ Spin-off โครงการ (0) 2 2 2 2

    ที่ดําเนินกิจการเต็มรูปแบบ 

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

 - จํานวนผูประกอบการที่เขารวมบมเพาะ ราย 5/ (5) 7 7 7 7 7

 - โครงการวิจัยจากผูประกอบการ โครงการ 5/ (5) 5 5 5 7 7

19. จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปสูการบมเพาะธุรกิจ โครงการ 3/ ( - ) 3/(1) 3 3 3 3

20. จํานวนโครงการบมเพาะธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนทรัพยสิ โครงการ 1/ (1) 1/ (2) 1 1 2 2

    ทางปญญา

หนวยประสานงานความรวมมืออุตสาหกรรมฯ

21. ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเขาใชบริการ ลานบาท 1 1 1 1

   อุทยานวิทยาศาสตรฯ

หมายเห* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

7. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนนําไปพัฒนา เรื่อง (2) 3 4 5 5

   ตอยอดเชิงพาณิชย*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85/ (N/A) 85 85 85 85 85

    และประชาชน)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

1. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอกเพื่อวิจัยและบริการ ลานบาท ≥60 150 160 170 170

   วิชาการแกสังคม*

2. จํานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ทํารวมกับ เรื่อง ≥15 350 400 450 450

    เครือขายภายนอก*      

5. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและเครือขา แหง ≥15 210 220 230 230

    อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ

    พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ*

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย                   โครงการ/ ≥15/ (38) 170 180 190 190

    ภายนอก* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

5. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียน            เรื่อง 6/(3) 10 11 12 12

    ทรัพยสินทางปญญา*

6. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นํา ลานบาท ≥2,000,000/ 3.0 3.5 4.0 4.0

    ไปใชประโยชน* (2,523,500)

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)

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,312,100

แผนงานยุทธศาสตร 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการในกํากับ ต.ค.61 ก.ย.62 งบสนับสนุนจากสกอ. น.ส.ฤดี ไกรวงศ

 - บริหารจัดการเพื่อใหมมีทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทองถิ่น

 - บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น

 - บริหารจัดการการเงินและงบประมาณของเครือขายการวิจัย

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

งาน/โครงการ  บริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมหลัก  บมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WUBI) ต.ค.61 ก.ย.62 งบสนับสนุน น.ส.ธีติมา ฉวนเจริญ

 - หนวยบมเพาะวิสาหกิจและหนวยบมเพาะธุรกิจ (UBI) สวทช. สกอ. คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

 - Pre-Incubatee 3 รายการ 1 1 1 คุณเรณู มิสิทธิ์

 - Start-up Compamy เกิดขึ้น 3 โครงการ 1 1 1 คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

 - นักศึกษา บัณฑิต อาจารย และบุคคลากรเขารวมกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ 300 คน 200 100

 - Spin-off company ไปดําเนินการเต็มรูปแบบ 2 โครงการ 2 คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

 - หนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)

 - ผูประกอบการที่เขารวมบมเพาะ 5 ราย น.ส.ธีติมา ฉวนเจริญ

 - โครงการวิจัยจากผูประกอบการ 5 โครงการ น.ส.ธีติมา ฉวนเจริญ

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

กิจกรรมหลัก  ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 หนวยออกแบบผลิตภัณฑ

 - ใหคําแนะนํา ปรึกษา 30 ครั้ง 7 7 8 8 นวัตกรรม (คุณไชยยันต

 - ใหบริการออกแบบบรรจุภัณฑ 20 ชิ้น 5 5 5 5 โตะหมาด)

 - ใหบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 15 ชิ้น 3 4 4 4

 - สัมมนา อบรมและบรรยายดานการออกแบบบรรจุภัณฑและสื่อสิ่งพิมพ 2 ครั้ง 1 1

กิจกรรมหลัก สงเสริมบุคลกรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ต.ค.61 ก.ย.62 นายกัมปนาท ธานีรัตน

และสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในภาคเอกชน

(Talent Mobility)

 - สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา 13 ราย 1 5 5 2

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรูปแบบโครงการ Talent Mobility

 - การจับคูสถานประกอบการกับนักวิจัยในสังกัด (Matching) 15 ครั้ง 4 4 4 3

 - การพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อสงไปยัง สกอ.และ/หรือ..... 10 โครงการ 3 2 3 2

 - การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 10 ครั้ง 3 2 3 2

 - การสรางเครือขาย TM ในพื้นที่ 5 สถาบัน 1 1 1 2

แผนงานยุทธศาสตร 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 30,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 30,000

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง 30,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 30,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 36,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 36,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 36,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 36,000
- 297 - 



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   คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 36,000

 - คาโทรศัพท 16,000

 - คาไปรษณีย 20,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ 1,246,100

และความสามารถในการแขงขัน

แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย 1,246,100

แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 1,246,100

ความสามารถในการแขงขัน

งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 1,246,100

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 น.ส.พรรษกร นางนวล

 - คารับรอง 10,000

 - จัดทํารายงานประจําป โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มวล . 1 ฉบับ 1 งบเขาระหวางป เจาหนาที่ธุรการ

 - จัดทําการประชาสัมพันธอิเล็คทรอนิครายปกษ 4 ฉบับ 1 1 1 1 งบเขาระหวางป

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 1,086,100

 - เงินเดือน  - 873,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 206,400

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 6,700

กิจกรรมหลัก รวมมือกับสํานักงานความรวมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison, OIL) ต.ค.61 ก.ย.62

 - สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล. iTAP นายไกรสร นิลอาสน

 - ประเมินโครงการที่สนใจเบื้องตน (First contact) 40 บริษัท 10 10 10 10 งบสนับสนุน นายไกรสร นิลอาสน

 - โครงการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First Visit) 30 ครั้ง 8 7 8 7 ITEP, สวทช. นายไกรสร นิลอาสน

 - โครงการที่ผานการวิเคราะหปญหาขั้นตน (Prelim) 30 ครั้ง 8 7 8 7 นายไกรสร นิลอาสน

 - โครงการที่รับเขาสูกระบวนการใหคําปรึกษา (Aprroval) 18 โครงการ 5 5 5 3
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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

 - ปดโครงการ (เบิกเงินอุดหนุนใหบริษัทแลว) 12 โครงการ 3 3 3 3

 - ประชาสัมพันธโครงการ iTAP 12 ครั้ง 3 3 3 3

 - พัฒนาชีคความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ : IRTC น.ส.นัฎถพร วุฒิสิทธิ์

 - First contact 8 บริษัท 2 2 2 2 งบสนับสนุน

 - First Visit 8 ครั้ง 2 2 2 2 ITEP, สวทช.

 - วินิจฉัย 6 ราย 1 1 2 2

 - ดําเนินการ 4 โครงการ

 - ประเมินและติดตาม 4 โครงการ

 - สํานักความรวมมืออุตสาหกรรม (OIL)

 - จัดบริการแกผูที่สนใจ 70 ราย 10 20 20 20

 - ใหบริการผูประกอบการที่ถูกสงตอมาใชบริการในอุทยานฯ 20 ราย 5 5 5 5

 - จัดกิจกรรมสรางความตระหนักและเผยแพรขอมูลอุทยานวิทยาศาสตรฯ 10 ครั้ง 2 3 2 3

 - แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2 ครั้ง

 - สรางและสงเสริมความสัมพันธระหวางอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตและเอกชนในพื้นที่ 4 ครั้ง

กิจกรรมหลัก การประยุกตผลงานวิจัยในการบริการเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ต.ค.61 ก.ย.62 150,000 น.ส.พรรษกร นางนวล

 - ใหบริการแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 150 ครั้ง 40 40 40 30

 - ใหบริการแกบุคคลภายนอก 30 ครั้ง 5 7 8 10

 - ดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวล 10 เรื่อง 2 3 2 3

 - ดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาผลงานนวัตกรรมของบุคคลภายนอก 3 เรื่อง 1 1 1

 - จัดอบรม/สัมมนา/บรรยาย ใหความรูดานทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม 2 ครั้ง 1 1

 เชิงพาณิชย

 - รวมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพในการใชประโยช 4 ครั้ง 1 1 1 1 น.ส.แสงนภา ตันสกุล

 - เจรจาตอรองเพื่อนําไปสูการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 12 ครั้ง 3 3 3 3

 - ดําเนินการเพื่อประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 5 ครั้ง 1 1 1 2

   (จับคูธุรกิจ จัดทําผลิตภัณฑตัวอยาง การพิสูจนเทคโนโลยี)
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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

 - จัดทําสัญญาและการลงนามอนุญาตใหใชสิทธิ 2 สัญญา 1 1

 ในการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

 - บรรยาย เสวนาหัวขอที่นาสนใจของนวัตกรรมเชิงพาณิชย (นักวิจัย นักธุรกิจ) 1 ครั้ง 1

 - ประกวด Bussiness Concept ของผลงานนวัตกรรม 15 เรื่อง 6 9 น.ส.ภคกุล ทวีวรรณ
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5. งบประมาณรวม

1,312,100 บาท 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐในพื้นที่มีการพัฒนากิจกรรมวิจัย

2. เพิ่มจํานวนผูประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มุงเนนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตบนพื้นฐานการใชวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจํานวนเพิ่มขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจไดดีขึ้น

3. มีการนําทรัพยสินทางปญญาและมีการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชยมากขึ้น ทั้งนี้ยังเปนการสราง

คุณคาใหกับงานทางทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเปนอีกชองทางในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

4. เปนการสงเสริมการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตมีความแข็งแกรงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานความรูอยางยั่งยืน
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1. หลักการและเหตุผล

อุทยานพฤกษศาสตรเปนหนึ่งในอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มีแนวคิดสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปน

แหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของภาคใต และเปนแหลงเรียนรูในดานพฤกษศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยไดตลอดชีวิต

ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปโดยมีภารกิจสงเสริมความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในรูปแบบกิจกรรม นิทรรศการ และสื่อ

ในหลายรูปแบบและรวบรวมพันธุไมประจําวงศ งานโรงเรียนจัดแสดงพันธุไม เสนทางศึกษาธรรมชาติใหแกนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก

ที่เขามาเยี่ยมชม รวมทั้งเปนแหลงบริการวิชาการ ที่มีการใหบริการทั้งภายใน โดยการประสานพันธกิจรวมกับสํานักวิชาตางๆ ที่เขามาใชบริการ

แหลงเรียนรูเชน สํานักวิชาเภสัชศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร สํานักวิชา

การจัดการ วิชาสารสนเทศศาสตร ฯลฯ และหนวยงานภายนอกที่ขอรับบริการวิชาการเชน โรงเรียนระดับประถมและมัธยมทั่ว 14  จังหวัดภาคใต

   นอกจากเปนแหลงเรียนรูที่มีการบูรณาการเรียนรูในหองเรียนธรรมชาติแลว  ยังพัฒนาไปสูวิสาหกิจสามารถสรางรายไดใหกับหนวยงาน 

 เชน บริการที่พักใหแกนักเรียน นักศึกษาและหนวยงานภายนอก รวมทั้งบริการหองประชุม ลานกิจกรรม (camp ground) ลานกางเตนท 

2. วัตถุประสงค

1. จัดหาและจัดเก็บพืชตัวอยางในพิพิธภัณฑตัวอยางอางอิง

2. เผยแพรความรูทางวิชาการดานพืชและสัตว โดยการใชสื่อตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร เว็บไซต

3. เพื่อพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

4. เพื่อพัฒนาเปนศูนยถายทอดขอมูลและงานวิจัยที่สนับสนุนใหผูสนใจดานพืชและวัตว

5. พัฒนาพื้นที่สํารวจ จัดหาพรรณไมเพื่ออนุบาล และตอยอดสูการอนุรักษ

6. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสภาพแวดลอมที่ดีแกชุมชน

7. บริการที่พักแบบใกลชิดธรรมชาติ และผูที่เขาชมอุทยานและทํากิจกรรมนันทนาการ

8. เพื่อเปนแหลงรวบรวมพืชสมุนไพร  ตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน  เปนแหลงปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริการการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาเปน

แหลงเรียนรูตามอัธยาศัย

9.  เพื่อรวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10. เพื่อเปนแหลงบริการวิชาการ ที่ประสานพันธกิจกับหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ   ปพ.ศ.2560   ปพ.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. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ รอยละ 75 75/ (80) 75 75 75 75

   ปฏิบัติงานที่กําหนด

2. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

อุทยานพฤกษศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

/ (88.0) / (80)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

4. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.37) > 80/ (90) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

5. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (+11.05) 5/ (N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงปริมาณ

6. จํานวนผูเขามาใชบริการแหลงเรียนรู * คน 1,000/ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(3,983) (5,040)

หมายเห* 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/ (ผล) แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85/ (90.0) 85/ (90.0) 85 85 85 85

    และประชาชน)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

4. จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/แหลงเรียนรูที่จัด คน 26,627 30,000 100,000 105,000 110,000 110,000

    การศึกษาในรูปแบบ life long learning*

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

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)

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร 13,678,780

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ 13,616,780

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 13,616,780

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 13,616,780

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน 3,562,080

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

 - คารับรอง  - 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 3,042,080

 - เงินเดือน  - 2,750,280

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 278,400

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400

กิจกรรมหลัก  งานโรงเรือนและขยายพันธุพืช 6 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 145,000

 - บํารุงและรักษาพันธุไมที่มีอยู สวนพฤกษศาสตร สวนสมุนไพร 4 ครั้ง/ป 40,000 นางรวมพร/  นางจีรังกานต

 - ดูแลบํารุงรักษาพันธุไมบริเวณริมอางฝงโรงประปา 2 ครั้ง/ป 15,000 นางรวมพร คงจันทร

 - ปรับปรุงภูมิทัศน จัดสวน สวนพฤกษชาติหมุนเวียน (จัดซื้อเมล็ดพันธุและพันธุไมจัดสวน) 3 ครั้ง/ป 20,000 นายสุรินทร  จิตรถาวร

 - บริหารจัดการโรงเรือน พันธุไม และปรับปรุงโรงเรือนขยายพันธุ (โรงเรือนกลวยไมเฟรน และ  2 ครั้ง/ป 45,000 นายสุรินทร/ นางจีรังกานต

 - งานดูแลปรับปรุงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 10,000

 - ปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอม หนาอาคารพักรับรอง ลาน camp ground 4 ครั้ง/ป 15,000 นายสุรินทร จิตรถาวร

กิจกรรมหลัก รวบรวมพันธุพืชเพื่อจัดหมวดหมูพืชในอุทยานพฤกษศาสตร 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - รวบรวมพืชเฉพาะทองถิ่นเขาหินปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 ครั้ง/ป 0 นางรวมพร  คงจันทร

 - รวบรวมพันธุไมพื้นถิ่นหายากจากพื้นที่ภาคใตตอนบน 4 ครั้ง/ป 15,000 นางรวมพร  คงจันทร

 - งานพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อเปนแหลงเรียนรู 1 งาน 0 อุทยานพฤกษศาสตร/ส.เภสัชศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ 

- 304 - 



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  จัดนิทรรศการ 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 60,000

- นิทรรศการพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (อาคาร 2 หลัง) ตลอดป 60,000 ฝายพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมหลัก จัดงานวันเด็กแหงชาต/ิเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 250,000 นายอาวุธ  แกนเพชร

สําหรับเยาวชน

 - เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ครั้ง 20,000 นายอาวุธ  แกนเพชร

1 ครั้ง ม.ค.62 230,000 นายอาวุธ/นายศักดา/นายยุทธกาน
 

กิจกรรมหลัก  จัดตั้งพิพิธภัณฑอางอิง 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 30,000 นายอาวุธ แกนเพชร

 - จัดเก็บตัวอยางอางอิงที่มีอยู 1 ชุด 0

 - จัดทําฐานขอมูลตัวอยางอางอิง 1 ฐานขอมูล 0

 - จัดซื้ออุปกรณและสารเคมีในการจัดทําตัวอยางพืชและสัตว 30,000

งาน/โครงการ  งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,054,700

สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมหลัก การสํารวจ การจําแนกและการอนุรักษสายพันธุตนหมอขาวหมอแกงลิงในประเทศไทย ต.ค.61 ก.ย.62 898,900                ผศ.ดร.พจมาลย สุรนิลพงศ

 - คาใชจายดําเนินงาน 898,900                

กิจกรรมหลัก การอนุรักษและสงเสริมขาวพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 421,000                รศ.ดร.วาริน อินทนา

 - คาใชจายดําเนินงาน 421,000                

กิจกรรมหลัก การอนุรักษและพัฒนาศักยภาพมะนาวไขพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 472,100                รศ.ดร.วาริน อินทนา

 - คาใชจายดําเนินงาน 472,100                

กิจกรรมหลัก การปลูกตนชกเพื่อเสริมรายไดและฟนฟูระบบนิเวศชุมชนตนน้ําปากพนัง ต.ค.61 ก.ย.62 460,400                นส.รัชฎา คชแสงสันต

 - คาใชจายดําเนินงาน 460,400                

กิจกรรมหลัก  รวบรวมภูมิปญญาพื้นบานจากเอกสารโบราณภาคใต(ประเภทหนังสือบุด)  ในจังหวัดนครศรีธรรมรา ต.ค.61 ก.ย.62 95,400                 นางจีรังกานต ปกเข็ม

 - คาใชจายดําเนินงาน 95,400                  

กิจกรรมหลัก รวบรวมและขยายพันธุกลวยครบวงจรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม   ต.ค.61 ก.ย.62 493,200                นางอักษราพรรธน ชูภิรมย

 - คาใชจายดําเนินงาน 493,200                

กิจกรรมหลัก โครงการฝกอบรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 องคประกอบ ต.ค.61 ก.ย.62 126,500                นางอักษราพรรธน ชูภิรมย

 - จัดงานวันเด็กแหงชาติ

- 305 - 



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 

 - คาใชจายดําเนินงาน 126,500                

กิจกรรมหลัก โครงการการคายนักพฤกษศาสตรรุนเยาว รุนที่ 6 ต.ค.61 ก.ย.62 126,500                นางอักษราพรรธน ชูภิรมย

 - คาใชจายดําเนินงาน 126,500                

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย ในเขตพื้นที่ ต.ค.61 ก.ย.62 409,300                ดร.ฉวีวรรณ คลองสิริเวช

อุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 - คาใชจายดําเนินงาน 409,300                

กิจกรรมหลัก คายเยาวชนรักษโบราณสถาน เรียนรูวัฒนธรรม และธรรมชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 323,300                นส.สายฝน จิตนุพงศ

 - คาใชจายดําเนินงาน 323,300                

กิจกรรมหลัก สรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรชีวภาพทองถิ่นผาน ต.ค.61 ก.ย.62 336,200                ดร.เปรมฤดี นุนสงค

สื่อการเรียนรูแบบออนไลนและมีสวนรวมในยุคประเทศไทย 4.0

 - คาใชจายดําเนินงาน 336,200                

กิจกรรมหลัก โครงการเขารวมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ประจําป 2562 ต.ค.61 ก.ย.62 225,700                อ.สุธีระ ทองขาว

 - คาใชจายดําเนินงาน 225,700                

กิจกรรมหลัก บริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต.ค.61 ก.ย.62 158,100                อ.สุธีระ ทองขาว

สยามบรมราชกุมารีโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 - คาใชจายดําเนินงาน 158,100                

กิจกรรมหลัก โครงการเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากร ต.ค.61 ก.ย.62 1,756,700             อ.สุธีระ ทองขาว

ทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2563 

 - คาใชจายดําเนินงาน 1,756,700              

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงขอมูลเว็บไซต อพ.สธ.- มวล.  ใหมีความตอเนื่องในการเปนสื่อประชาสัมพันธ ต.ค.61 ก.ย.62 37,100                 อ.สุธีระ ทองขาว

 - คาใชจายดําเนินงาน 37,100                  

กิจกรรมหลัก การแยกโปรตีนและการศึกษาสมบัติการยับยั้งเซลลมะเร็งของโปรตีนตัวยับยั้งบาวแมน-เบิรกในถั่วหรั่ ต.ค.61 ก.ย.62 412,800                ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ

 - คาใชจายดําเนินงาน 412,800                

กิจกรรมหลัก การวิเคราะหทรานสคริปโตมของนิวโรเปปไทดที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ การเจริญเติบโต ต.ค.61 ก.ย.62 728,400                ดร.ทิพยสุดา ทองบัวแกว

และการพัฒนาในปลิงทะเลขาว, Holothuria scabra          

 - คาใชจายดําเนินงาน 728,400                

กิจกรรมหลัก  ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มจากตนจาก ต.ค.61 ก.ย.62 265,700                อ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
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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 

 - คาใชจายดําเนินงาน 265,700                

กิจกรรมหลัก การสํารวจและศึกษาสังคมพืชในเขตปาอนุรักษของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 283,800                ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล

 - คาใชจายดําเนินงาน 283,800                

กิจกรรมหลัก Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba, ต.ค.61 ก.ย.62 781,300                รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร

Leishmania donovani and Plasmodium  falciparum – Toward South East Asia Collaboration Initiative

 - คาใชจายดําเนินงาน 781,300                

กิจกรรมหลัก การสํารวจและศึกษาความหลากชนิดของพันธุปลาทะเล บริเวณอาวปากพญา   อ.เมือง จ.นครศรีธร    ต.ค.61 ก.ย.62 102,300                 

 - คาใชจายดําเนินงาน 102,300                

กิจกรรมหลัก การปลูกและขยายพันธุยานลิเภา  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 236,500                

 - คาใชจายดําเนินงาน 236,500                

กิจกรรมหลัก การสํารวจรวบรวมอาหารพื้นบานดั้งเดิมที่ทําจากพืชผักทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 86,000                 

 - คาใชจายดําเนินงาน 86,000                  

กิจกรรมหลัก  คูมือศึกษาชนิดสัตวน้ําจากการทําประมงชายฝง ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 274,300                

 - คาใชจายดําเนินงาน 274,300                

กิจกรรมหลัก อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรใน ทองถิ่นปากน้ําปากพญา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 74,800                 

 - คาใชจายดําเนินงาน 74,800                  

กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมหนาวัวสายพันธุไทย ต.ค.61 ก.ย.62 146,200                

 - คาใชจายดําเนินงาน 146,200                

กิจกรรมหลัก พันธุพืชวงศกระดังงา (Annonaceae) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ค.61 ก.ย.62 195,700

 - คาใชจายดําเนินงาน 195,700                

กิจกรรมหลัก โครงการฝกอบรมปฏิบัติการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น 6 งาน สําหรับหนวยงานเปาหมาย ต.ค.61 ก.ย.62 126,500                

 - คาใชจายดําเนินงาน 126,500                

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 15,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 15,000

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง 15,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 15,000
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กิจกรรม หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 15,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 47,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 47,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 47,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 47,000

กิจกรรมหลัก   คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 47,000

 - คาโทรศัพท 22,000

 - คาไปรษณีย 25,000
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5. งบประมาณรวม

13,678,780 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เพิ่มแหลงเรียนรูธรรมชาติภายในอุทยานพฤกษศาสตรใหมีพื้นที่การศึกษามากขึ้น

2. เปนแหลงจัดเก็บพันธุไม ขยายพันธุไมตางๆ มากขึ้น

3. สรางพื้นที่สําหรับการพักผอนใหแกบุคคลในชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. เปนแหลงพักแรมและทําคายกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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1. หลักการและเหตุผล     

งานวิจัยเปนภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อการสรางสรรคความรูสําหรับประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นภาคใต 

การพัฒนาประเทศ และการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมใหแกสังคมวิชาการของโลก  ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและนโยบายดานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยที่จะให "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริการงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปน "แหลง" ขอมูลผลผลิตงานวิจัย เปน  

"หลัก" ของชุมชนทองถิ่น นําการวิจัยเพื่อพัฒนาและเปน "เลิศ" สูสากล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองสนับสนุนดําเนินการในกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย 

พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีตอไป

2. วัตถุประสงค

1.มีความเปนเลิศในสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาภาคใต

2.พัฒนานักวิจัยและสรางความเขมแข็งใหกับนักวิจัย

3.สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

4.เผยแพรประยุกตงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาทองถิ่นระดับภูมิภาคและประเทศ

5.เปนแหลงฐานขอมูลใหกับนักวิจัย

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 354/ (360) 209/ (200) 235 300 350 400

 - ทุนงบประมาณแผนดิน โครงการ 37/ (35) 36/ (36) 13

 - ทุนภายใน โครงการ 147/ (152) 55/ (37) 57

 - ทุนภายในตอเนื่อง โครงการ 35/ (35) 15/ (15) 58

 - ทุนสมทบกับแหลงทุนภายนอก โครงการ 15/ (25) 5/ (2) 6

 - ทุนภายนอก โครงการ 120/ (113) 134/ (67) 101

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ* ตชว.สงป.301 โครงการ 150/ (101) 150/(168) 150 150 150 150

3. รอยละของศูนยความเปนเลิศที่มีผลดําเนินงานผานเกณ  รอยละ 26/ (14) 26/ (N/A) 70 70 80 80

   KPI ของศูนยความเปนเลิศ

4. จํานวนวารสารวิชาการที่มีการเผยแพร ฉบับ 14/ (14) 14/ (N/A) 14 14 14 14

5. จํานวนรายไดจากการดําเนินงานวิจัย ลานบาท  -  - 2.9 3.5 3.6 3.6

เชิงคุณภาพ

6. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ* บทความ ≥500/ (373) ≥500 230 240 250 260
7. จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ บทความ  -  -  - 40 50 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
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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

    นานาชาติ (Oral Presentation)

8. จํานวนการอางอิง (Citation ) บทความวิจัยที่มีการ ครั้ง 400/ (855) 400 / (929) 400 400 400 400

 เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

9. ระดับคุณภาพของวารสาร Walailak Journal of SCOPUS/ SCOPUS SCOPUS(Q3) SCOPUS(Q3) SCOPUS(Q2) ISI

   Science and Technology อยูในฐานขอมูล (Scopus ) / (N/A)

10. ระดับคุณภาพของวารสารสังคมศาสตร มวล.อยูในฐาน ฐานขอมูล TCI/ (TCI) TCI TCI(T1) TCI(T1) ACI ACI

   ขอมูลระดับชาติ / (N/A)

11. ระดับคุณภาพของวารสารการจัดการอยูในฐาน ฐานขอมูล TCI/ (TCI) TCI TCI(T1) TCI(T1) ACI ACI

   ขอมูลระดับชาติ / (N/A)

12. ระดับคุณภาพของสารอาศรมวลัยลักษณ อยูในฐาน ฐานขอมูล TCI/ (TCI) TCI TCI(T2) TCI(T1) ACI ACI

   ขอมูลระดับชาติ / (N/A)

13. ระดับคุณภาพของวารสารนวัตกรรมการเรียนรู อยูใน ฐานขอมูล TCI/ (TCI) TCI TCI(T2) TCI(T1) ACI ACI

   ฐานขอมูลระดับชาติ / (N/A)

เชิงเวลา

14. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน รอยละ 90/ (N/A) 90/ (N/A) 90 90 90 90

    ระยะเวลาที่กําหนด                                    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

15. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A) / (70.6)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

17. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (85.79) >80/ (80.8) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

18. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (-20.05) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เชิงปริมาณ

19. จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน บาท 9,362,400 22,100,200 27,500,000 33,000,000 39,600,000 39,600,000

20. จํานวนเงินทุนภายนอก (เขามาระหวางป)* ลานบาท 30,000,000/ 30000000/ 36,300,000 39,930,000 39,930,000 39,930,000

(25,327,756.47) (79,200,200.00)

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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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 1

1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร รอยละ 60/ (72.4) 80 85 90 90

    ในวารสารตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด*  

2. รอยละของการอางอิงบทความวิจัยหรือบทความวิชากา รอยละ 50/ (275.7) 50 60 70 70

    ที่ตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาต*ิ

3. จํานวนขอเสนอโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ไดรับ โครงการ ≥40/ (3) 40 45 50 50

    งบประมาณจากองคกรภายนอก*

7. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนนําไปพัฒนา เรื่อง ≥3/ (2) 3 4 5 5

     ตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม* 

11. รอยละของอาจารยที่ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ ≥80/ (86.4) 80 100 100 100

     ทั้งหมด*

12. จํานวนวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพ วารสาร 2/ (2) 2 2 2 2

     ในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานขอมูล TCI/ACI/Scopus/ISI)*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85/ (N/A) 85 / (78.6) 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

1. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอกเพื่อวิจัยและบริการ ลานบาท ≥60 150 160 170 170

   วิชาการแกสังคม*

2. จํานวนผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่ทํารวมกับเครือขา เรื่อง ≥15 350 400 450 450

     ภายนอก*      

5. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือข แหง ≥15/ (13) 210 220 230 230

     อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ

     พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ*

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย                   โครงการ/ ≥15 170 180 190 190

     ภายนอก* กิจกรรม

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

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)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 34,305,400

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ 34,185,400

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย 34,185,400

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 25,506,300

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 25,506,300

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คารับรอง  - 30,000

 - งานประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 4 ครั้ง

 - งานประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 12 ครั้ง

 - บริหารความเสี่ยง

 - ประกันคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา SAR 1 ฉบับ

 - ควบคุมภายในหนวยงาน 1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 4,936,300

 - เงินเดือน  - 4,527,600

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร  - 402,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา  - 6,700

กิจกรรมหลัก ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน) ต.ค.61 ก.ย.62 15,440,000

 - พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประเภทตางๆ 115 โครงการ 15,440,000

 - ทุนภายใน 57 โครงการ

 - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล 57 โครงการ 4,580,000 นางแกวใจ สุขสอาด/สถาบันวิจัย

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 

วิทยาการสุขภาพ R&I 28 โครงการ 

2 ลบ. สถาบันวิจัยวิทยาการ 29 

โครงการ 2.58 ลบ.

 - ทุนอุดหนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ

   สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกในตางประเทศสําหรับอาจารยของมหาวิทยาลัย

 - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสําหรับชาวตางชาติ

 - ทุนภายในตอเนื่อง 58 โครงการ 3,260,000

 - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล (ทุนงวดที่ 2) 40 โครงการ 1,880,000 นางสาวสุจินดา  ยองจีน

 - ทุนสงเสริมนักวิจัยใหม 12 โครงการ 600,000 นางแกวใจ สุขสอาด

 - ทุนมุงเปายุทธศาสตร 4 โครงการ 480,000 นางแกวใจ สุขสอาด

 - ทุนสิทธิบัตร 2 โครงการ 300,000 นางแกวใจ สุขสอาด

 - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

 - ทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ 17 ศูนย 7,600,000 นางแกวใจ สุขสอาด/สถาบันวิจัย

วิทยาการสุขภาพ R&I 12ศูนย

5.5 ลบ. สถาบันวิจัยวิทยาการ 5 

ศูนย 2.1 ลบ.

กิจกรรมหลัก ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนสมทบกับแหลงทุนภายนอก) ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

 - ทุนเมธีวิจัย/วุฒิเมธีวิจัย (มวล./ สกว.) 3 ทุน 1,000,000 นางสาวนุสนธ สงเอียด

กิจกรรมหลัก การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย ต.ค.61 ก.ย.62 540,000

 - สนับสนุนคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิจัยดีเดน 200,000
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 100,000 นางแกวใจ สุขสอาด

 - กิจกรรมพัฒนาการเขียนแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร 1 ครั้ง นางแกวใจ สุขสอาด

 - สนับสนุนคาใชจายการนําเสนอโครงการที่ไดรับอนุมัติตอแหลงทุน (โครงการที่มีงบประมาณ 4 ครั้ง 30,000 นางสาวนุสนธ สงเอียด

 - งานสภานักวิจัย 4 ครั้ง 20,000 จนท.อัตราทดแทน

 - รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 13 รางวัล 130,000 นางสาวสุจินดา  ยองจีน

 - โครงการวิจัย 24    10 ครั้ง 60,000 นายโกสินธุ ศิริรักษ

กิจกรรมหลัก นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการเผยแพร ต.ค.61  ก.ย.62 1,500,000

 - จัดประชุมวิชาการประจําป 1 ครั้ง  มิ.ย.62 350,000 นางลัดาวัลย มนตแกว

 - จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ Expo 1 ครั้ง  ส.ค.62 200,000 นางลัดาวัลย มนตแกว

 - ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา

 - จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 375,000 นายโกสินธุ ศิริรักษ

 - จายคาตอบแทนของ English reviewer 360 บทความ 30 70 110 150 75,000

 - คาเชาเซิรฟเวอรวารสาร 1 URL 1 150,000

 - จัดทํารูปเลมวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2 ฉบับ 1 1 100,000

 - จายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารสังคมศาสตร มวล. 2 ฉบับ 2

 - จายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารการจัดการ 3 ฉบับ 3 25,000

 - จายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 2 ฉบับ 2 25,000

 - การสืบคนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงผานฐานขอมูล ISI ,Scopus และฐานขอมูลอื่น 120 บทความ 30 30 30 30

 - ดําเนินการจัดทําวารสาร WJST 12 ฉบับ 3 3 3 3

 - การปรับปรุงคุณภาพวารสารในระดับที่สูงขึ้น 2 วารสาร 1 1

 - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานฐานขอมูล Scopus 2 ครั้ง 1 1

 - จัดนิทรรศการวารสารวิชาการ 1 ครั้ง 1

 - ระบบการจัดการบทความดวย EasyChair ในงานประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ระบบ 1
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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 

   ครั้งที่ 10

 - ระบบการลงทะเบียนเขารวมงานและการรับชําระเงินคาลงทะเบียนแบบออนไลนดวย ระบบ 1

   JotForm

 - ตรวจสอบความซ้ําซอนและทาบทามผูประเมิน 250 บทความ 25 50 75 100

 - แจงผลการประเมินใหผูเขียนบทความ 250 บทความ 25 50 75 100

 - จัดรูปแบบบทความ (Typeset) 250 บทความ 25 50 75 100

 - ออนไลนวารสารบนเว็บไซต 250 บทความ 25 50 75 100

 - สนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัย 200 บทความ 575,000 นางสาวนุสนธ สงเอียด

 - รางวัลในการตีพิมพ

 - คาสมนาคุณในการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารนานาชาติตามฐาน ISI,Scopus

 - คาสมนาคุณในการตีพิมพบทความวิจัยที่อยูในฐาน TCI

 - คาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย (Page Charge)

กิจกรรมหลัก การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research) ต.ค.61 ก.ย.62 2,060,000 นางสาวสุจินดา ยองจีน

 - เงินสมทบโครงการวิจัยรวมกับ สกว. (Matching Fund) 2,000,000

 - งานระบบบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่

 - ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการ 1 ครั้ง

 - ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 1 ครั้ง

 - จัดเวทีรายงานความกาวหนา และปดโครงการวิจัย 2 ครั้ง

 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ 5 ครั้ง

 - ประเมินความพึงพอใจของนักวิจัยที่รับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ 1 ครั้ง

 - จัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อจัดทําสื่อเผยแพรในเอกสารหรือเผยแพรในเว็บไซต 5 ชิ้น

 - จัดทํา Booklet แนะนํางานวิจัยเชิงพื้นที่ (เอกสาร/เผยแพรในเว็บไซต)

 - งานการพัฒนานักวิจัย
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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 

 - จัดเวทีพัฒนานักวิจัยและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 3 ครั้ง

 - สนับสนุนการรวมประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใชสังคม 2 ครั้ง

 - งานพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนนักวิจัย

 - พัฒนาผูบริหารงานวิจัย 2 ครั้ง

 - กิจกรรม workshop เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนนักวิจัย 2 ครั้ง

 - งานสรางเครือขายวิจัยเชิงพื้นที่

 - จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีเครือขายเพื่อสนับสนุนการทํางานดานงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื 2 ครั้ง

 - เชื่อมโยงเครือขายนักวิจัยกับพื้นที่ จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย/ศึกษาความตองการ

   ในพื้นที่

 - รวบรวมขอมูลเครือขายและการติดตอสื่อสารกับเครือขาย

 - งานสนับสนุนทุนวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

 - สนับสนุนทุนวิจัยเชิงพื้นที่ 12 โครงการ

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัยผานภาคีเครือขาย 2 เรื่อง

 - ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําริ 60,000 นางสาวรัชฎา คชแสงสันต/

 - ประชุมหารือวางแผนการดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานโครงก 5 ครั้ง

   พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมกับศูนยอํานวยการ

   และประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน

   กปร. หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

 - บูรณาการความรวมมือเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยและแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 5 ครั้ง

   รวมกับหนวยงานและชุมชนที่เกี่ยวของ

 - จัดทําโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่นําไปสูการแกไข 2 โครงการ จากแหลงทุนวิจัย

   ปญหาและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

 - สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา สํานักวิชาฯ และหนวยงานใน 5 ครั้ง
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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 

   มหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมดานการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ 

   กิจกรรมจิตอาสาและชุมชนสัมพันธในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

 - ปรับปรุงฐานขอมูลองคความรูพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 1 ชุด

   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหกับหนวยงาน

   ที่เกี่ยวของ นักวิจัยและชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

 - จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 1 ชุด 50,000

   ของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ ในงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การติดตามผล

   การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 - จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 1 ฉบับ

 - จัดการทั่วไป

 - คาวัสดุสํานักงาน

 - คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000

แผนงานรอง  แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 8,679,100

นางแกวใจ สุขสอาด

งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 269,900

กิจกรรมหลัก  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 269,900

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 269,900

งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 8,409,200

กิจกรรมหลัก  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 8,409,200

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 8,409,200

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 30,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 30,000

(ประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล)
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ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 30,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 30,000

กิจกรรมหลัก คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

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

34,305,400 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.ไดองคความรูใหมที่เปนประโยชนทางวิชาการ

2.ไดผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

3.ไดเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ
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1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยเปนพันธกิจที่สําคัญคูกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การจัดอันดับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยระดับโลกขั้นอยูกับ

งบประมาณการวิจัยและผลงานวิจัย การตีพิมพ เผยแพรอยางกวางขวางในวารสารวิชาการ การวิจัยจะประสบความสําเร็จดวยดีขึ้นอยูกับปจจัย

ใหญๆ 3 ประการ คือ คน ทุน สถานที่

คน :  ความรู ประสบการณ การบริหารจัดการทีมงานรวมกันรับผิดชอบ

ทุน : การเขียนโครงการวิจัย ขอการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

สถานที่ : รูปแบบที่ไดมาตรฐานสากล มีอุปกรณ ครุภัณฑครบครัน สะดวก เอื้อตอการวิจัย และมีความปลอดภัย

สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของงานวิจัยทางดานสุขภาพ จึงไดจัดตั้งสถานวิจัย

วิทยาการสุขภาพ เพื่อใหคณาจารยจากสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพสามารถมาใชสถานที่ทําวิจัยโดยเฉพาะ

การรวมมือเปนทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีลักษณะแบบองครวมเปน Holistic approach โดยการนําทักษะความเชี่ยวชาญ

และของแตละดานมาบูรณาการ ซึ่งเมื่อผนวกกับการเรียนการสอนแลว ยอมจะเปนประโยชนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด เปนสวนหนึ่ง

ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้ง “เปนสถานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มุงเนนปญหาของชุมชนภาคใต”

2. วัตถุประสงค

3. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ใหเปนแหลงเรียนรูดานการวิจัย

ทางคลินิกที่ดี (Comply with GCP)

6. เปนสถานวิจัยที่ผลิตผลงานทางวิชาการระดับสากล 

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ  พ.ศ.2560  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. จํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการ โครงการ 70/ (171) 100/ (104) 120 120 120 160

    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มวล.*

2. จํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจาก คกส. มวล.* โครงการ 3/ (18) 10/ (18) 10 10 10 10

3. จํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการ โครงการ N/A 2/(N/A) 3 5 5 10

5. เปนสถานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ใหบริการงานวิจัยเพื่อแกปญหาชุมชนภาคใต

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

1. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ใหเปนศูนยวิจัยแบบครบวงจรทันสมัยรองรับการวิจัยแบบบูรณาการและไดมาตรฐานสากล (GLP และ GCP)

2. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ใหสามารถรับใชสังคมทั้งภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เปนสถานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมีแนวทางการปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานแนวปฏิบัติ
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ ผล แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    ความปลอดภัยทางชีวภาพ*

4. จํานวนโครงการอบรมดานมาตรฐานการวิจัยและ โครงการ 1/ (2) 2/(N/A) 2 3 4 6

   เครื่องมือวิจัย 

5. จํานวนโครงการที่ยื่นขอเขาใชหองปฏิบัติการ โครงการ 2/ (35) 30/(N/A) 30 30 40 50

6. จํานวนโครงการที่ยื่นขอเขาใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการ N/A 30/(N/A) 30 30 40 50

7. จํานวนการใหบริการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง โครงการ N/A 10/(N/A) 15 20 20 20

    วิทยาศาสตร สําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

8. จํานวนอาจารยที่ยื่นขอทุนโครงการพัฒนาหนังสือ คน 13 13/(N/A) 13 15 18 20

   และตํารา*

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรร รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย*

10. รอยละของโครงการที่ผานการรับรองจาก คกส.* รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

11. รอยละของโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกร  โครงการ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    ความปลอดภัยทางชีวภาพ*

12. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมดาน รอยละ 85/ (85) 85/(N/A) 85 85 85 85

    มาตรฐานการวิจัยและเครื่องมือวิจัย 

13. จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาช เรื่อง 1/(0) 1/(N/A) 5 5 10 10

14. หนวยงานไดรับการรับรองมาตรฐานสากล มาตรฐาน 1/(0)  -  - 1 1 1

15. รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนจากโครงการพัฒนาหนั รอยละ 85/ (85) 85/(N/A) 85 85 85 85

    ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

16. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ 85 85 85 85

 - การใหบริการหองปฏิบัติการ

 - การใหบริการสนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

 - การใหบริการหนวยสัตวทดลอง

17. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงา  รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A) / (94.12)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

19. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (73.26) >80/ (77.32) >80 >80 >80 >80

    การใชจายเงิน

20. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (37.93) 5/(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ  พ.ศ.2560  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

21. จํานวนวิทยานิพนธที่เขารวมประกวดโครงการรางวัล เรื่อง 12 12/(N/A) 12 15 18 20

    วิทยานิพนธดีเดน 

เชิงคุณภาพ

22. รอยละของวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเด รอยละ 85/ (85) 85/(N/A) 85 85 85 85

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ ป พ.ศ.2560  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

1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร รอยละ 60 80 85 90 90

   ในวารสารตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

2. รอยละของการอางอิงบทความวิจัยหรือบทความทาง รอยละ 50 50 60 70 70

    วิชาการที่ตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติ

    หรือนานาชาติ

3. จํานวนขอเสนอโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ไดรับ โครงการ ≥40 40 45 50 50

    งบประมาณจากองคกรภายนอก*

7. จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนนําไปพัฒนา เรื่อง ≥3 3 4 5 5

    ตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ (96) 85 85 85 85

    และประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

1. จํานวนทุนวิจัยจากองคกรภายนอกเพื่อวิจัยและบริการ ลานบาท ≥60/(79.17) 150 160 170 170

   วิชาการแกสังคม*

2. จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทํารวมกับเครือขา เรื่อง ≥15 350 400 450 450

    ภายนอก*      

5. จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือข แหง ≥15 210 220 230 230

    อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ

    พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ*

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย                   โครงการ/ ≥15/ (5) 170 180 190 190

    ภายนอก* กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

2. จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล เรื่อง 5 (6) 5 5 5 5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ ผล แผน แผน แผน แผน

   /วิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถนําไปใชประโยชน*

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)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 4,878,480

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง 2,838,480

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย 2,838,480

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา 2,838,480

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2,838,480

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

 - คารับรอง  - 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร 1,818,480

 - เงินเดือน  - 1,008,480

 - คาจางชั่วคราว 570,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 206,400

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา  - 33,600

กิจกรรมหลัก  สรางเสริมสมรรถนะดานการวิจัย 6 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - ดําเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 80,000 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์

 - ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพื่อพิจารณาโครงการ 12 ครั้ง/ป

 - จัดโครงการเตรียมการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 1 ครั้ง/ป

 - ดําเนินงานคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ 50,000 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 ดําเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 - ประชุมคกส. เพื่อพิจารณาโครงการ 12 ครั้ง/ป

 - จัดโครงการเตรียมการรับรองมาตรฐานของ คกส. 1 ครั้ง/ป

 - ดําเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20,000 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ประชุม คกก.ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อพิจารณาโครงการ 4 ครั้ง/ป

 - สรางเสริมสมรรถนะคณะกรรมการฯ ดานการพิจารณาโครงการวิจัย 50,000 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 - เขารวมอบรม ประชุมเกี่ยวกับดําเนินงานดานการวิจัย  มาตรฐานการวิจัย เครื่องมือวิจัย 2 ครั้ง/ป

 - จัดโครงการอบรมดานมาตรฐานการวิจัย สถานบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาหนังสือ/ตํารา 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 600,000 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 - โครงการพัฒนาหนังสือ/ตํารา 600,000

กิจกรรมหลัก โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 200,000 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 - โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 200,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 18,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 18,000

แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง 18,000

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง 18,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 18,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 18,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,022,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 1,022,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,022,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,022,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 22,000

 - คาโทรศัพท  - 17,000

 งานดานวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากร
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาไปรษณีย  - 5,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิน ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

 - คาบํารุงรักษา/คาสอบเทียบเครื่องมือ 1,000,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 1,000,000

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 1 โครงการ 1,000,000

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาล 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

 - โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวขอ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และผลกระทบ 1,000,000

  (The Fourth Industriak Revolution and its Impacts) ในปงบประมาณ 2562
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5. งบประมาณรวม

4,878,480 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สถานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่พรอมใหบริการงานวิจัยแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

2. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ

3. สถานวิจัยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
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1. หลักการและเหตุผล

            การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหความสําคัญเปน

ลําดับตนๆ  และไดออกเปนประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา (ประกาศ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) ในทุกหลักสูตรจะตองที่จะใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูและที่เปนสากลและกาวทันโลก และ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จากแนวนโยบายดังกลาวของ สกอ. ประกอบกับ

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยทานอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติธํารงธัญวงศ ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูง และยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งไดกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูง โดยสงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย แตเมื่อพิจารณาถึงความพรอมแลวพบวา 

มหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัดอยูมากในการใชภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงจัดใหมีโครงการ

จัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นเพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนและใหบริการดานการสอนภาษา การจัดสอบ การจัดฝกอบรมและการแปล ตลอดจนการสัมมนา

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาษาอังกฤษอังกฤษในเบื้องตัน  รวมถึงการใหบริการดานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกตอไป

2. วัตถุประสงค

          1. เพื่อใหบริการดานการสอนภาษาอังกฤษแกนักศึกษาและคณาจารยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและบุคคลทั่วไป

          2. เพื่อใหบริการดานการจัดสอบ  การแปล การฝกอบรม  และการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแกนักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          3. เพื่อใหบริการดานสื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ 

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

   3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค 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. จํานวนผูเขารวมที่เปนเครือขายความรวมมือทั้งใน คน ≥200 ≥200 ≥200 ≥200

     และตางประเทศ* (โครงการ WU Cultural Camp) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

2. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(64)

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค 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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

4. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/(77.96) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

5. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (52.93) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

6. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะการใช คน 2000/(4168) 4,000 4,000 4,000 4,000

    ภาษาอังกฤษ

7. จํานวนบุคลากรมวล.ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการใช คน 50/ (31) 100 100 100 100
    ภาษาอังกฤษ

8. จํานวนบุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ไดรับการพัฒนา คน 100/(N/A) 100 150 200 200

    ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

9. จํานวนอาจารยประจําสถาบันภาษา (ชาวไทย) คน 6/ (5) 4/(N/A) 6 6 6 6

10. จํานวนอาจารยประจําสถาบันภาษา (ชาวตางชาต)ิ คน 12/ (11) 28/(N/A) 28 28 28 28

11. จํานวนการบริการแปลเอกสาร ฉบับ 50/(N/A) 50 50 50 50

เชิงคุณภาพ

12. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังก รอยละ 75/ (50) 80 90 90 90

   มีความสามารถในการใชภาษาดีขึ้น*

13. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤ รอยละ 70/ (N/A) 100 100 100 100

   มีความสามารถในการใชภาษาดีขึ้น

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน คาเฉลี่ย 4.00/ (4.15) 4.00 4.00 4.00 4.00

    ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

หมายเหตุ * นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 2561

  3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค 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

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ /(64.33) 85 85 85 85

    และประชาชน)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หนวยนับ/

คาเปาหมาย 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)

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 21,360,680

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง 2,062,500

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 2,062,500

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 2,062,500

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 2,062,500

กิจกรรมหลัก  โครงการ WU Cultural Camp 2018 ต.ค.61 ก.ย.62 2,062,500

 - โครงการ WU Cultural Camp 2018 2,062,500

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 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 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 19,218,180

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 19,218,180

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 19,218,180

งาน/โครงการ การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 19,218,180

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป 40,000

 - คารับรอง 20,000

 - คาสมาชิก 20,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

      กิจกรรม
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หนวยนับ/

คาเปาหมาย 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  คาใชจายบุคลากร 18,884,180

 - เงินเดือน 2,660,280

 - คาจางชั่วคราว 13,654,080

 - คาตอบแทนตําแหนงบริหาร 402,000

 - คาตอบแทนพิเศษ 2,092,920

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 48,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 26,900

กิจกรรมหลัก  สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษภายในองคกร ต.ค.61 ก.ย.62 147,000 อ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา

 - โครงการประเภทวิชาการ 10 โครงการ 50,000

 - โครงการพัฒนานักศึกษา,โครงการ English for Community นศ. 2,000 คน 50,000

 - Workshop/Seminar บุคลากร  50 คน 47,000

 - สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษภายในองคกร

กิจกรรมหลัก  พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปและจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ต.ค.61 ก.ย.62 147,000 อ.ดร.พัชรี อิ่มศรี

 - พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ GEN ED  ออกแบบและจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 147,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 30,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 30,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาโทรศัพท 10,000
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5. งบประมาณรวม

      21,360,680 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

       1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 100% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

       2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขารับการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาแบบ Placement test และแบบ exit exam 100% 

ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

       3. คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารับการอบรมภาษาอังกฤษ 100% ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด

       4. มีบุคคลภายนอกมาใชบริการสถาบันภาษาในลักษณะของการมาเรียน ฝกอบรม และเขารวมสัมมนาตลอดทั้งป
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       /หนวย
     สํานักงาน/สํานัก
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1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2535 มาตรา 15 บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ 14 ประการ เชน วางนโยบาย การออกระเบียบขอบังคับ การอนุมัติปริญญา การอนุมัติการเปดสอน

และหลักสูตร การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกหนวยงานภายใน แตงตั้งถอดถอนผูบริหาร อนุมัติงบประมาณ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะ

ผูบริหาร เปนตน  สภามหาวิทยาลัยจึงเปนองคกรสูงสุดที่มีหนาที่กําหนดและกํากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบาย

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปนสภาผูกํากับที่พิทักษธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยอยูใน

ครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได ประกอบกับตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของ สกอ. ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากรัฐบาล ไดกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอุดมศึกษา

โดยเฉพาะในเรื่อง "ธรรมาภิบาล" และความเห็นชอบ เชน การกําหนดและการกํากับนโยบายการบริหารจัดการใหเกิดการปฏิบัติ  การปรับ

โครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย การจัดใหมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา เพื่อการ

ประเมินผลมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจร  เปนตน

สภามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งและ 

มีความชัดเจนตามความคาดหวังในบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) รวมถึงมีระบบงาน

ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

สูงสุดแกมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นรองรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อดําเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงภาระงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจําชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย

2. เพื่อสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  และตอบสนอง

3. เพื่อบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง

4. เพื่อพัฒนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในสํานักงานฯ ใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น

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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนรายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับ 1/ ( 0 ) 1/ (1) 1 1 1 1

2. จํานวนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฉบับ 2/ (2) 2/ (2) 2 2 2 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตอกรอบแผนอุดมศึกษาฯ รวมถึงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการในคุณะกรรมการชุดตางๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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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

    การดําเนินงานของมวล. (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

3. จํานวนรายงานคณะกรรมการสงสริมกิจการ ฉบับ 1/ ( 0 ) 2/ (1) 2 2 2 2

    มหาวิทยาลัย

4. จํานวนรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยา ฉบับ 1/ (1) 1/ (N/A) 1 1 1 1

5. จํานวนรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฉบับ 1/ (1) 1/ (N/A) 1 1 1 1

    ติดตาม ตรวจสอบ

เชิงคุณภาพ

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

/ (90) / (N/A)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (84.19) >80/ (78.64) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (+52.57) 5/ (+11.08) 5 5 5 5

   งบประมาณ

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85/(82.71) 85/ (88.20) 85 85 85 85

    และประชาชน)    

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)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 6,253,880

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 6,208,880

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 6,208,880

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 6,208,880

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 6,208,880

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - คาจัดพิมพรายงาน 200,000

 - พิมพรายงานประจําปสภามหาวิทยาลัย 1 ฉบับ

 - พิมพรายงานผลการติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผล 2 ฉบับ

 - พิมพรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 2,228,880

 - เงินเดือน 1,612,080

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 120,000

 - คาตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 480,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 16,800

กิจกรรมหลัก  บริการงานประชุม 38 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 2,450,000

 - จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง 1,170,000 นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

 - ครั้งที่ 9/2561 ต.ค. 61

พ.ย. 61

 - ครั้งที่ 11/2561 ธ.ค. 61

 - ครั้งที่ 1/2562 ม.ค. 62

 - ครั้งที่ 2/2562 ก.พ. 62

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ครั้งที่ 10/2561
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ครั้งที่ 3/2562 มี.ค. 62

 - ครั้งที่ 4/2562 เม.ย. 62

 - ครั้งที่ 5/2562 พ.ค. 62

 - ครั้งที่ 6/2562 มิ.ย. 62

 - ครั้งที่ 7/2562 ก.ค. 62

 - ครั้งที่ 8/2562 ส.ค. 62

 - ครั้งที่ 9/2562 ก.ย. 62

 - จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและภารกิจที่เกี่ยวของ 4 ครั้ง 350,000 นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

 - ครั้งที่ 3/2561 ธ.ค. 61

 - ครั้งที่ 1/2562  ก.พ. 62

 - ครั้งที่ 2/2561 พ.ค. 62

 - ครั้งที่ 4/2562 ส.ค. 62

 - จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 10 ครั้ง 450,000 นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 - ครั้งที่ 8/2561  ต.ค. 61

 - ครั้งที่ 9/2561 พ.ย. 61

 - ครั้งที่ 10/2561 ธ.ค. 61

 - ครั้งที่ 1/2562 ม.ค. 62

 - ครั้งที่ 2/2562 มี.ค. 62

 - ครั้งที่ 3/2562  เม.ย. 62

 - ครั้งที่ 4/2562 พ.ค. 62

 - ครั้งที่ 5/2562 ก.ค. 62

 - ครั้งที่ 6/2562 ส.ค. 62
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ครั้งที่ 7/2562 ก.ย. 62

 - จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกขฯ 6 ครั้ง 230,000 นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค

(*ไมสามารถกําหนดวันประชุมที่ชัดเจนไวลวงหนาได ต.ค. 61 ก.ย. 62

เนื่องจากขึ้นอยูกับการอุทธรณและรองทุกขของพนักงาน)

 - จัดประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทํางานชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย 6 ครั้ง 200,000 นางเสาวณีย เหล็บเลิศ

และของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย

 - ครั้งที่ 1 ต.ค. 61

 - ครั้งที่ 2 ธ.ค. 61

 - ครั้งที่ 3 ก.พ. 62

 - ครั้งที่ 4 เม.ย. 62

 - ครั้งที่ 5 มิ.ย. 62

 - ครั้งที่ 6 ส.ค. 62

 - คาสนับสนุนการดําเนินงานในโอกาสพิเศษตางๆของคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย 50,000

(งานแสดงความยินดี งานศพ หรือโอกาสตาง ๆ ตามความเหมาะสม)

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานคดีความที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 300,000 นางเสาวณีย เหล็บเลิศ

 - ดําเนินงานคดีความที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 300,000

กิจกรรมหลัก จางที่ปรึกษาทางกฏหมาย 12 เดือน ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000 นางเสาวณีย เหล็บเลิศ

 - จางที่ปรึกษาทางกฏหมาย 1,000,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000 นางเสาวณีย เหล็บเลิศ

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 45,000
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5. งบประมาณรวม

6,253,880 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การจัดประชุม และภาระงานที่เกี่ยวของของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพในการทํางานที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองตอการใหนโยบายและยุทธศาสตร/

เปาหมายของมหาวิทยาลัย

3. การบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น สงผลใหระบบงานและการบริหารสํานักงานมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

- 340 - 



1. หลักการและเหตุผล

การบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงานซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการบริหารงาน การบริหารงานในปจจุบันนี้ผูบริหารทุกคนจําเปนตองใชภาวะ

การเปนผูนําเขามาเกี่ยวของเพราะจะสามารถไดใชหรือพยายามชี้ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาหรือพนักงานออกมาในการปฏิบัติงานให  

มากที่สุดซึ่งถือวาเปนศาสตรและศิลปในการทํางานใหเสร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  ตลอดจนสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร

สํานักผูบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสายการบังคับบัญชาจากผูบริหาร

ในระดับอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ  ตลอดจนมีสายการบังคับบัญชาจากรองอธิการบดีฝายตางๆ มายังหนวยงาน 

ภายใตการกํากับดูแล

สํานักผูบริหารจึงมีภาระหนาที่ในการบังคับบัญชาหนวยงานภายในกํากับในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานใหสําเร็จลุลวงและเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  อันจะขับเคลื่อนไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามโครงการสําคัญที่มีการ

ดําเนินการมาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อเปนไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561

 - 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2. วัตถุประสงค

เปนหนวยงานที่เปนกลไกในการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามภารกิจของแตละหนวยงาน ทั้งในระดับสํานักวิชา ศูนย สถาบัน 

หนวย สวนงาน และโครงการตางๆ เปนไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

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

เชิงตนทุน

1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.6) >80/ (N/A) 85 85 85 85

   การใชจายเงินของมหาวิทยาลัย

 - งบครุภัณฑ รอยละ 90/ (N/A) 90 90 90 90

 - งบกอสราง รอยละ

2.รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (-32.67) 5/ (N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  รอยละ 10/ (-5.24) 10/ (N/A) 10 10 10 10

4. การใชงบลงทุนบรรลุเปาหมาย 90 หรือ 90 หรือ

 คก.แลวเสร็จ  คก.แลว
5. รอยละของเงินงบประมาณแผนดินที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

6. รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบครุภัณฑที่ รอยละ 90 90 90 90

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

สํานักผูบริหาร

90 (และเบิกจายไดตามงวดงาน)
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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

   ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน        

7. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น รอยละ 5 5 5 5

   จากปที่ผานมา

8. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและ รอยละ 85 85 85 85

   ผลการใชจายงบประมาณบรรลุเปาหมายตามแผน

   ปฏิบิตการประจําป

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)

สํานักผูบริหาร 213,704,350

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 29,902,260

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 29,902,260

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 25,948,760

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 25,948,760

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - คารับรองสําหรับผูบริหาร 200,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 13,748,760

 - เงินเดือน 12,215,520             

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 1,443,600               

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 89,640                   

กิจกรรมหลัก  งบกลางสํารองจาย ต.ค.61 ก.ย.62 12,000,000

 - คาใชจายดําเนินงาน 12,000,000

แผนงานรอง   แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 3,953,500

งาน/โครงการ   งานพัฒนาบุคลากร 3,953,500

กิจกรรมหลัก    การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.61 ก.ย.62 3,953,500

 - การเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่สําหรับผูบริหาร 3,953,500               

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 13,973,700

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 13,973,700

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 13,973,700

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 13,973,700

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

กิจกรรมหลัก  อุดหนุนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขากองทุนสํานักวิชา 13,973,700

 - เงินอุดหนุนเขากองทุนสํานักวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 13,973,700

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 270,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 270,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 270,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 270,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 270,000

 - คาโทรศัพท 270,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความ 149,941,790

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 149,941,790

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 149,941,790

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 149,941,790

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยดานบุคลากรโครงการหลักสูตรพิเศษ ต.ค.61 ก.ย.62 1,500,000

 - เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยดานบุคลากรโครงการหลักสูตรพิเศษ 1,500,000

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 4,577,600

 - เงินอุดหนุนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ 4,577,600

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนวิทยาลัยสัตวพทยศาสตร อัครราชกุมารี ต.ค.61 ก.ย.62 7,000,000

 - เงินอุดหนุนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร อัครราชกุมารี 7,000,000

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนวิทยาลัยนานาชาติ ต.ค.61 ก.ย.62 5,000,000

สามารถในการแขงขัน 
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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

 - เงินอุดหนุนวิทยาลัยนานาชาติ 5,000,000

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนศูนยสมารทฟารม ต.ค.61 ก.ย.62 4,000,000

 - เงินอุดหนุนศูนยสมารทฟารม 4,000,000

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 127,864,190

 - เงินอุดหนุนคากอสราง (เงินยืม) 127,864,190

แผนงานยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะ 19,616,600

แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย 19,616,600

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมี 19,616,600

ศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

งาน/โครงการ  โครงการสงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยการแพทยใหมี 19,616,600

ศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนการใหบริการศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 19,616,600

 - เงินอุดหนุนการใหบริการศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 19,616,600

กิจกรรมหลัก  เงินอุดหนุนการใหบริการอาศรมยาวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 0

 - เงินอุดหนุนการใหบริการอาศรมยาวลัยลักษณ  -

ในพื้นที่ภาคใต
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5. งบประมาณรวม

213,704,350 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

การบริหารงานของหนวยงานในระดับสํานักวิชา ศูนย สถาบัน หนวย สวนงาน และโครงการตางๆ ภายใตกํากับของสํานักผูบริหารเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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1. หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน “เปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู  เปนหลักในถิ่น  เปนเลิศสูสากล” หนี่งในหลายประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณนํามาเปนใชเปนตัวขับเคลื่อน คือ “สูองคกรแหงความเปนเลิศ” การสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร เปนกลยุทธหนึ่งที่เปนเครื่องมือ

นําไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ การตรวจสอบภายในเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชวยเสริมสรางและสนับสนุนกลยุทธดังกลาว ซึ่งเปนการให

หลักประกันอยางเที่ยงธรรม  และการใหคําปรึกษาอยางอิสระ  เพื่อเพิ่มคุณคา  และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี

สวนชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ

การกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลที่ดี

2. เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของรวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงาน

หรือแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนปฏิบัติงานตามที่กําหนด

4. เพื่อสอบทานและเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ และการประหยัดในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ  พ.ศ.2560  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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ* เรื่อง 12 13 14 14

 - การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เรื่อง 1/(1) 4/(4) 4 4 4 4

 - การตรวจสอบการดําเนินงาน เรื่อง 4/(4) 8/(8) 8 9 10 10

2. จํานวนรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน เรื่อง 1/(1) 1/(0) 1 1 1 1

    การตรวจสอบ 

3. จํานวนเรื่องที่ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ เรื่อง 10/(6) 10/(13) 10 10 10 10

4. จํานวนรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เรื่อง 2/(2) 2/(2) 2 2 2 2

   การดําเนินงาน

5. จํานวนครั้งที่เขารวมเครือขายภายนอกรวมกัน ครั้ง 1/(1) 1/(1) 1 1 1 1

6. จํานวนการรายงานผลตามตัวชี้วัดดานการประเมิน ครั้ง 1/(1) 1/(1) 1 1 1 1

   คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

7. ความผิดปกติดานการปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินขั้น เรื่อง 0

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

หนวยตรวจสอบภายใน

3.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน
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ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

   รายแรงที่สื่อถึงการคอรัปชั่น จากกการคตรวจสอบโดย

   หนวยตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

 - รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ รอยละ

   ปฏิบัติงานที่กําหนด                             

เชิงเวลา

9. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/(82.76) > 90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

10. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/(96.63) > 80/ (79.04) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

11. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (-16.1) 5/ (N/A) 5 5 5 5

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ  พ.ศ.2560  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

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคล รอยละ 85/(82.71) 85/ (70.00) 85 85 85 85

    และประชาชน)    

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)

หนวยตรวจสอบภายใน 2,470,140

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 2,463,140

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2,463,140

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 2,453,140

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 2,453,140

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 20,700

 - คารับรอง 10,000

 - คาสมาชิกสมาคมผูตรวจสอบภายใน 10,700

 - ดําเนินงานธุรการ

 - ดําเนินงานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานประชุม งานตอเนื่อง

 - ดูแล Web page หนวยตรวจสอบภายใน งานตอเนื่อง

 - ประเมินการควบคุมดวยตนเอง/การบริหารความเสี่ยงของหนวยตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง

 - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 11 ครั้ง

 - ประชุมเครือขายผูตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง

 - ประสานและดําเนินงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน/ หนวยงานภายนอก งานตอเนื่อง

 - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 1ครั้ง

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 2,397,440

 - เงินเดือน 2,264,040

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 120,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400

กิจกรรมหลัก  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 2 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 ทีมตรวจสอบภายใน

 - ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561 (งวดสิ้นป) 1 ครั้ง ต.ค.61

 - ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 (งวดครึ่งป) 1 ครั้ง  เม.ย.-พ.ค.62

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  ดําเนินงานตรวจสอบภายใน ต.ค.61 ก.ย.62 20,000 ทีมตรวจสอบภายใน

 - ตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 4 เรื่อง

 - ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 8 เรื่อง

 - ประเมินผลความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  1 เรื่อง

 - ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ งานตอเนื่อง

 - การประชุมเครือขายผูตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 15,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 10,000

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 10,000

กิจกรรมหลัก  การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 ทีมตรวจสอบภายใน

 - การเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 10,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 7,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 7,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 7,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 7,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 7,000 ทีมตรวจสอบภายใน

 - คาโทรศัพท 2,000

 - คาไปรษณีย 5,000
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5. งบประมาณรวม

2,470,140 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  

2. ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
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           สํานักงานอธิการบดี
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1. หลักการและเหตุผล

สวนการเงินและบัญชี เปนหนวยงานหนึ่งภายในสํานักงานอธิการบดีที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยมีปรัชญา 

ปณิธาน และพันธกิจ ในการดําเนินงานที่เปนทั้งหนวยงานหลักที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล และใหบริการทางดานการเงิน 

ทรัพยสิน และการบัญชี ตลอดจนควบคุมการตัดจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน 4 ดานหลัก ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จทั้ง 4 ภารกิจ

2. เพื่อใหการบริหารทางดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว เกิดประโยชน ไมเกิดความเสี่ยง ถูกตอง และใหบริการ

อยางเสมอภาค

3. เพื่อใหการบริหารทางดานการเงินตามเกณฑพึงรับพึงจายตามมาตรฐานบัญชีเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

4. เพื่อการควบคุมการใชจายตามภารกิจและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว

5. มีระบบการจัดเก็บใหมีมาตรฐาน เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนใหแกหนวยงานที่ตองการขอมูลและประโยชนในการนําไปใชของผูบริหาร

6. บุคลากรไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับการอบรมทั้งภายในและภายนอก พรอมทั้งเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบุคลากร มีทักษะ 

ความรู และความพรอมที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ดี

7. เพื่อใหผูรับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจในการใหบริการ

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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนการจัดทํารายงานทางการเงิน ครั้ง 12/(12) 12/ (10) 12 12 12 12

2. จํานวนระบบหรือกระบวนงานดานการบริการที่มี ระบบ/ 3/(28) 6/(15) 6 6 6 6

    การพัฒนา กระบวนงาน

เชิงคุณภาพ

3. รอยละการควบคุมการตัดจายงบประมาณเปนไป รอยละ 100/(100) 100/(100) 100 100 100 100

    ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย

4. รอยละมูลคาของความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี รอยละ 0.01/( - ) 0.01/(0.002) 0.01 0.01 0.01 0.01

    เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยสินรวม

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการภายนอก รอยละ 95/(98.26) 95//(N/A) 95 95 95 95

    มหาวิทยาลัย 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการภายใน รอยละ 85/(87.42) 85/(N/A) 85 85 85 85

    มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนการเงินและบัญชี

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

7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ-นักศึกษา รอยละ 85/(83.22) 85/ 85 85 85 85

8. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86- 86-95//(85.05) 85 85 85 85

    หนวยงาน                          

9. รอยละความสามารถในการบริหารเงินฝากโดย รอยละ 80/(100) 80//(N/A) 100 100 100 100

    มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 0.175 จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

    ถัวเฉลี่ยของ 4 ธนาคารหลัก (กรุงไทย กรุงเทพ 

    ไทยพาณิชย กสิกรไทย)

10.ผลตอบแทนจากเงินฝากเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ไมต่ํากวา

   เงินฝากเฉลี่ย 4 ธนาคาร อัตรา

ดอกเบี้ย

เฉลี่ย 4

ธนาคาร

เชิงเวลา

11. รอยละความสามารถในการติดตามลูกหนี้เปนไปตาม รอยละ 100/(100) 100/(100) 100 100 100 100

     กําหนดเวลา

12. รอยละความสามารถในการรับ-สงเอกสารภายใน รอยละ N/A 95/ (97) 95 95 95 95

    หนวยงานใหแลวเสร็จภายใน  1 วัน

13. รอยละความสามารถในการรับ-สงเอกสารภายนอก รอยละ N/A 95/ (97) 95 95 95 95

    หนวยงานภายในวันถัดไป

14. รอยละความสามารถในการพรอมจายภายใน 7 วัน รอยละ 95/(77.75) 90/(85.89) 90 90 90 90

    หลังจากไดรับเอกสาร

15. รอยละความสามารถในการพรอมจาย วงเงินไมเกิน รอยละ N/A N/A 90 90 90 90

   10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากไดรับเอกสาร

16. รอยละความสามารถในการเบิกเงินสวัสดิการ ภายใน รอยละ 90/(90.89) 90/(88.52) 90 90 90 90

   2 วันหลังจากไดรับเอกสาร

17. รอยละความสามารถในการตรวจเอกสารคืนเงินยืม รอยละ 90/(53) 90/(69.34) 90 85 80 80

    ทดรอง เสนออนุมัติภายใน 7 วันหลังไดรับเอกสาร

18. รอยละความสามารถในการเบิกชดเชยเงินสดยอยของ รอยละ 90/(75.50) 90/(73.88) 90 90 90 90

    หนวยงานใน 7 วันหลังจากไดรับเอกสาร

19. รอยละความสามารถในการเสนองบการเงินของ รอยละ N/A 95/ (100) 95 95 95 95

    หนวยงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

20. รอยละความสามารถในการเสนองบการเงิน ผานระบ รอยละ N/A 95/ (100) 90 90 90 90

    บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

   (GFMIS) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

21. รอยละความสามารถในการปดระบบ AP (เจาหนี้ รอยละ N/A 95/(100) 95 95 95 95

    การคา) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

22. รอยละความสามารถในการปดระบบ AR (ลูกหนี้ รอยละ N/A 95/(100) 95 95 95 95

    การคา) ภายใน 3 วันทําการของเดือนถัดไป

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

23. รอยละความสามารถในการปดระบบ GL (บัญชีแยก รอยละ N/A 95/(100) 90 90 90 90

    ประเภท) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

24. รอยละความสามารถในการเบิกจายเงินเดือน กอน รอยละ N/A 95/(100) 100 100 100 100

    3 วันทําการสุดทายของเดือน

25. รอยละของงานที่สําเร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ >90/ (90) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

26. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/(89.91) >80/(81.60) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

27. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/( - ) 5//(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85/(82.71) 85 85 85 85 85

    และประชาชน)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัท อัตรา >ดัชนี >ดัชนี >ดัชนี >ดัชนี >ดัชนี

    หลักทรัพยจัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบ ผลตอบแทน เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

    ผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง (Benchmark) 

    ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน*   

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)

สวนการเงินและบัญชี 12,518,490

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 12,473,490

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 12,473,490

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 12,453,490

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 12,453,490

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 335,000

 - คารับรอง 10,000

 - การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 6 ครั้ง  พ.ย.- ธ.ค.61  ม.ค.- ก.พ.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค.- ก.ย.62 150,000

 - จัดพิมพแบบฟอรมสําหรับงานการเงินและบัญชี มิ.ย.62 ก.ย.62 60,000

 - คาวัสดุอื่นๆ (กลองเอกสาร) 35,000

 - คาธรรมเนียมการโอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 80,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 12,058,490

 - เงินเดือน 11,475,710

 - คาจางชั่วคราว 217,800

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 264,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 20,280

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 80,700

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 60,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 60,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบกลไกการบริการและพัฒนาระบบงาน ต.ค.61 ก.ย.62

 - โครงการจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Document) 3 ครั้ง

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 e – Payment  ของหนวยงานที่มีวงเงินสํารองจายของหนวยงานมวล.

ต.ค.61 ก.ย.62

 - การบริหารเงินฝากเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่ต่ํา งานการเงิน

 - การบริหารเงินฝากโดยสวนการเงิน

 - การบริหารเงินฝากโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

 - จัดทํา/ บันทึก/ จัดทําขอมูลการเงิน การบัญชี และงบประมาณเพื่อใหไดมาซึ่งรายงาน 12 ครั้ง พนักงานสวนการเงินและบัญชี

   ทางการเงิน ประจําเดือน และประจําปตางๆ งานบัญชี

 - รายงานทางการเงินรวมของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 

 - งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการดําเนินงาน รายละเอียดงบแสดงผลการ

   ดําเนินงาน รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

      งบกระแสเงินสด

    - รายงานแสดงผลการดําเนินงานแยกตามกองทุน หนวยงาน (สวน/หนวย/ศูนย    

   สํานักวิชา)

 - บทวิเคราะหทางการเงิน

 - รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจายประจําป

 - รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

 - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ สวนทุน

 - รายงานทางการเงินตอกรมบัญชีกลาง (GFMIS) 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 งานบัญชี

 - รายงานทางการเงินอิเล็คทรอนิกส (CFS) 1 ครั้ง

แผนงานรอง     แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 20,000

งาน/โครงการ   งานพัฒนาบุคลากร 20,000

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

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 20,000

กิจกรรมหลัก ดําเนินการงานการเงิน งานบัญชี และงานงบประมาณ
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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

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

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 25,000
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5. งบประมาณรวม

12,518,490 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การบริหารดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีสภาพคลอง เกิดประโยชน ไมเกิดความเสี่ยง

2. การจัดทําบัญชีเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชีและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. การตัดจายและควบคุมงบประมาณเปนไปตามภารกิจ เปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4. มหาวิทยาลัยมีขอมูลทางการเงินที่นาเชื่อถือและสามารถนําไปใชประโยชนได

5. ผูรับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจในการใหบริการ
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1. หลักการและเหตุผล

สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร หรือชื่อเดิมคือ สวนการเจาหนาที่ ควบรวมหนวยงานระหวางหนวยพัฒนาองคกรและโครงการศูนย

พัฒนาเด็กปฐมวัย เปนสวนงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 22 คน จําแนกภาระงานเปน 4 งาน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 2) งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 3) งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล 4) งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร

โดยทุกงานจะเนนการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายของหนวยงานที่วางไว คือ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ

สามารถใหบริการดวยความรวดเร็ว คลองตัว และถูกตอง พรอมทั้งประสานและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ

ผลในทุกๆ ดาน ในการนี้ สวนการเจาหนาที่จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยง

กับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2557-2559 โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข 

และสังคมสุขภาพที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะทั่วทั้งองคกร

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม เขารวมงานในเวลาที่ตองการ

2. จัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และความชํานาญใหกับบุคลากร

3. เพื่อรักษาบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี มีความเหมาะสม และเคารพกฏ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายของ

มหาวิทยาลัยไวใหนานที่สุด

4. พัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพ (Career Development) ใหกับพนักงานสายปฏิบัติการวิชีพและบริหารทั่วไป และคาตอบแทน

ที่เปนธรรมตามผลงาน

5. เพื่อจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทํางาน

7. 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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนบุคคลที่สรรหา บรรจุและแตงตั้ง คน 210/ (254) 344/ (259) 250 250 250 250

2. จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ยื่นขอกําหนดตําแหนง ราย 12/ (23) 14/ (27) 18 22 22 22

    ทางวิชาการ* 10/ (5.92) 10/ (7) 10 10 10 10

3. จํานวนบุคคลที่ดําเนินการทางวินัย ราย 0 0 0 0

4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ ราย (41) 10 10 10 10

    ตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

5. จํานวนพนักงานชาวตางประเทศที่ดําเนินการตอ Visa ราย 20 20 20 20

สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

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

    และ Work permit

6. รอยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาล รอยละ 70/ (N/A) 70/ (N/A) 75 75 75 75

7. รอยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร รอยละ 20/ (15) 20/ (N/A) 20 20 20 20

8. จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ไดรับทุนจัดสรรเพื่อ 10 10 10 10

    พัฒนาศักยภาพ

9. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลาก โครงการ (18) 20 20 20 20

    โดย ทมอ.

10. รอยละของบุคลากรที่เขารวมพัฒนาศักยภาพในการ รอยละ 80/ (N/A) 80 80 80 80

    ทํางานโดย มวล.*

11. การเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อกาวสูตําแหนงที่สูง กิจกรรม 1

12. การพัฒนาระบบกลไกของการไดมาของบุคลากรที่มี กระบวนการ 1

   คุณภาพชัดเจน โปรงใสและดําเนินการตามระบบนั้น

เชิงคุณภาพ

13. รอยละการสรรหา บรรจุและแตงตั้งพนักงานที่เปนไป รอยละ 80/ (120.95) 100/ (85.19) 80 80 80 80

14. อัตราการลาออกของพนักงาน รอยละ 5/ (2.57) 5/ (N/A) 5 5 5 5

15. รอยละของพนักงานและนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 20/ (N/A) 20/ (N/A) 20 20 20 20

    ตามหลักสูตร*

16. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ รอยละ 80/ (N/A) 80 80 80 80

    พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

    และตางประเทศ 

17. รอยละของความพึงพอใจตอระบบการประเมินผล รอยละ 80/ (80.0) 80/ (N/A) 80 80 80 80

    การปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน

18. รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ยื่นผลงาน รอยละ 95/ (95.0) 95/ (N/A) 95 95 95 95

    เพื่อขอรับคาตอบแทนพิเศษอีก 1 เทา

19. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รอยละ 95/ (95) 95/ (N/A) 95 95 95 95

    เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน*

20. รอยละของหนวยงานที่เขารวมโครงการมีการปรับปรุง รอยละ 80 80 80 80

    ประสิทธิภาพการทํางาน*

21. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95/ 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(85.60)

22. รอยละความสําเร็จที่ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอยละ 100/ (100.0) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด

23. รอยละความสําเร็จในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน รอยละ 100/ (100.0) 100/ (N/A) 100 100 100 100

   /การพิจารณาตอสัญญาจาง/ การประเมินเพื่อพิจารณา

    การจางผูเกษียณอายุ/ การประเมินหัวหนาสวนดํารง

    ตําแหนงเปนวาระที่สามารถดําเนินการเสร็จกอนที่

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

    ตามแผน*

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

    ผูบริหารหรือพนักงานจะครบวันสิ้นสุดสัญญาจาง 

    อยางนอย 1 - 2 เดือน

24. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (100) >90/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

25. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ บาท : คน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

    และตางประเทศตออาจารยประจํา     (1,177,500) / (N/A)

26. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (97.31) >80/ (85) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

26. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ (-57.44) 5/ (N/A) 5 5 5 5

     งบประมาณ                           

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 2

รอยละ > 85 85 85 85 85

และประชาชน)* 

7. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก* รอยละ ≥60 60 60 60 60

8. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รอยละ ≥40 40 40 40 40

    ทางวิชาการ*                         

11. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ รอยละ ≥5 5 5 5 5

    ตําแหนงงานที่สูงขึ้น*              

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

3. รอยละของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ รอยละ ≥75/(71.30) 75 75 75 75

   Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป*

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา

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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 84,368,110

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 61,039,960

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 61,039,960

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 54,180,660

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 54,180,660

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 351,800

 - คารับรอง 30,000

 - การจัดทํา/ตอ Visa และ Work Permit ตามแผนอัตรา 321,800 นางลภัสธยาน นาคนรเศรษฐ

 - จัดทํา Work Permit, ตอ Visa, การรายงานตัวอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน, จัดทํา กําลังของ มวล. และนางสาวศมน นิลชะเอม

    Re-Entry, แจงรับเขาทํางานและแจงจากงานของชาวตางชาติ

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 10,060,920

 - เงินเดือน 9,490,320 นางสาวมนทิพ ศรีแสง

 - คาจางชั่วคราว 237,000

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 264,000

 - คาคอบแทนดานภาษาอังกฤษ 36,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 33,600

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากรสํารองสวนกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 42,022,940 นางสาวมนทิพ ศรีแสง

 - เงินเดือนอัตราใหม 15,580,610

 - เงินตําแหนงทางวิชาการเทาที่สอง 15,936,240

 - ลูกจางชั่วคราวอัตราใหม 2,668,390

 - คาตอบแทนพิเศษเพิ่มระหวางป 2,399,950

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษเพิ่มระหวางป 210,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาตอบแทนบริหาร ตําแหนงสายปฏิบัติการเพิ่มระหวางป 187,750

 - คาตอบแทนที่ปรึกษา 5,040,000

กิจกรรมหลัก งานบรรจุและแตงตั้ง 6 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 300,000 นางสุขหทัย คงปญญา

 - การสรรหาพนักงาน ตามแผนมวล. 300,000 นายนิวัติ คงปญญา

นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ

กิจกรรมหลัก  งานวินัยและนิติกรรมสัญญา 4 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 วาที่ ร.ต.นภดล พันธรักษ

 - ดําเนินงานทางวินัย

 - ดําเนินการทางวินัย (รองทุกข, อุทธรณ, สอบสวน, สืบสวนขอเท็จจริง) ตามจํานวน

 - ดําเนินการเรื่องการชดใชทุน (โอนยายทุน, ผอนการชําระการชดใชทุน)   ผูขอรับบริการ

 - พัฒนาระบบการพิจารณาโทษทางวินัย 1 ครั้ง

 - ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจรางขอบังคับฯ 4 ครั้ง

 - พัฒนาประมวลจริยธรรมพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก  งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 6 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 1,320,000         

งานการประชุมชุดหลักของงานบุคคล 240,000            นางสาวชาลิพักตร ศักดิ์เพชร

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2 เดือน/ครั้ง 200,000             

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2 เดือน/ครั้ง 30,000              

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังพนักงานและลูกจาง 1 เดือน/ครั้ง 10,000              

งานความกาวหนาในอาชีพ 1,030,000         นางสาวสุรัตนา ชูเชียร

1. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 780,000             

 - การประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง 2 เดือน/ครั้ง 300,000             

 - คาตอบแทนการอานผลงานทางวิชาการ (อาจารยขอตําแหนง 50 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 150 คน) 150 คน 480,000             

   ผศ. จํานวน 40 คน (120 คนๆ ละ 3,000 บาท) รศ. จํานวน 10 คน (30 คนๆ ละ 4,000 บาท)
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

2. การจายคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอีก 1 เทา เสนองบกลาง นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล 

3. การกําหนดตําแหนงสายปฏิบัติการ 250,000             นางสาวมนทิพ ศรีแสง

 - การประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง 6 ครั้ง 100,000             

 - คาตอบแทนการอานผลงานชํานาญการ 15 คน 150,000             

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 50,000             นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล และ

 - ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 1 ครั้ง/ปงบ นางปารมี รุงนิรันดรกุล

 - ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/พิจารณาตอสัญญาจาง/ประเมินศักยภาพพนักงาน พนักงานคนครอง

 - พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผูประเมินและผูรับการประเมิน

 - การประเมินหนวยงาน 1 ครั้ง/ปงบ

 - การขึ้นเงินเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 1 ครั้ง/ปงบ นางสมพร,นางสาววลัยพร,นายสุชาติ

นางสาวมนทิพ

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

 - งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ ตามจํานวน นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

 - งานหนังสือรับรอง ผูขอรับบริการ นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

 - จัดทําบัตร WU Member Card 200 ใบ 50,000              นายสุชาติ ใจจาง

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 75,000 นางจุฑารัตน เรืองประเสิรฐ

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 75,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 6,859,300

งาน/โครงการ  งานพัฒนาองคกร 450,000

กิจกรรมหลัก  กิจกรรม 5 ส สรางสุขทั่วทั้งองคกร ต.ค.61 ก.ย.62 250,000 นางสาวลักขณา สาแม็ง

 - โครงการ 5 ส 6 กิจกรรม
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- กิจกรรม Big Cleaning

- กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส

- กิจกรรมอบรม Trainer 5ส ระดับชาติ

- กิจกรรมอบรมใหความรู 5ส กับบุคลากร

- กิจกรรมอบรมทักษะการดับเพลิง

- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนด

กิจกรรมหลัก  การจัดการความรูและสรางเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - งานการจัดการความรูองคกร 3 กิจกรรม วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Share & Change  มี.ค.62  มิ.ย.62  ก.ย.62

 - เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

 - กิจกรรมการพัฒนางานประจําสูการวิจัย (R2R)

 - งานเสริมสรางเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM) วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 - งานเสริมสรางเครือขายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happy University) วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 - งานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน นางสาวลักขณา สาแม็ง

 - งานเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากร 4 กิจกรรม วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ (WU Award : ประเภทหนวยงานและบุคคล)  มี.ค.62

 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  มี.ค.62

 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยครบ 15 ป และ 25 ป  มี.ค.62

 - กิจกรรมมุทิตาจิตผูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  ก.ย.62

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 6,409,300
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

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

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 20,000

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาศักยภาพในการทํางานรายบุคคลโดยหนวยงานภายนอก ต.ค.61 ก.ย.62 3,000,000

 - การพัฒนาศักยภาพในการทํางานรายบุคคลโดยหนวยงานภายนอก 3,000,000

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากรโดย ทมอ.

 - งานพัฒนาสมรรถนะผูนําองคกร (บริหารวิชาการ/บริหารจัดการ) 3 หลักสูตร นางสาวลักขณา สาแม็ง

 - หลักสูตรการปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พ.ย.61

 - หลักสูตรการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ก.พ.62

 - หลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร พ.ค.62

 - งานพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 3 หลักสูตร วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 - หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน

 - หลักสูตรการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร

 - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม (3 ครั้ง) พ.ย.61 มี.ค.62 ก.ค.62 วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

การพัฒนาศักยภาพเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ

 - งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูเสนทางอาชีพ (สายวิชาการ/สายปฏิบัติการ) 2 หลักสูตร

 - หลักสูตรการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

 - การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน ธ.ค.61

 - การเขียนผลงานวิจัย / ผลงานนวัตกรรมตามภารกิจหลัก ธ.ค.61

 - หลักสูตรการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานสายวิชาการ ม.ค.62 นางสาวลักขณา สาแม็ง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ ต.ค.61 ก.ย.62 2,939,300
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ทุนผูกพันที่จะตองจายขามปงบประมาณ (ทุนตอเนื่องของพนักงาน) 6 ทุน 1,939,300 นางสาวจิรารัตน ตัณฑวรานนท

 - ทุนการศึกษาสํารองกรณีอนุมัติระหวางปงบประมาณ 1,000,000

กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 150,000

 - ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 1 ทุน 150,000 วาที่ ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 23,328,150

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 23,328,150

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 23,328,150

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 23,328,150

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

 - คาโทรศัพท 15,000

 - คาไปรษณีย 30,000

กิจกรรมหลัก งานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลพนักงาน 12 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 20,279,150 นางศิริรัตน ทิพรัตน และ

คาสวัสดิการพนังาน 19,700,000 วาที่ ร.ท.บุญยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ

 - จัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล 12,385,000

 - จัดตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง 1,500,000

 - จัดบริการเครื่องแบบพนักงาน (ชุดขาว) 1 ครั้ง/ 100 ราย

 - จัดสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร 3,000,000

 - จัดสวัสดิการดานเครื่องแตงกายพนักงานในหองปฏิบัติการ/ ในงานพิธี  1,800,000

 - จายคาสมาชิกรายปกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 60,200

 - ประกันภัยอุบัติเหตุหมูใหบุคลากรและลูกจาง 1 ครั้ง 654,800

 - เงินคาทําขวัญ คาทําศพ 1 ราย 300,000

 - งานสวัสดิการอื่นๆ
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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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - จัดสวัสดิการรถรับสงพนักงานและบุตร 150 ราย

 - บริการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 150 ราย

 - บริการพนักงานเปนสมาชิก ชพค./ชพส. 620 ราย

 - บริการสวัสดิการกองทุนเกษียณ (GE107) 250 ราย

 - เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 1 ครั้ง

 - บริการตัดเครื่องแบบพนักงาน 100 ราย

เงินอุดหนุนสโมสร 579,150

กิจกรรมหลัก งานบริหารที่พักบุคลากร 3,004,000

 - คาเชาที่พักชาวตางประเทศ 110 ราย 2,504,000

 - การจัดเตรียมที่พักบุคลากร 50 ราย 500,000
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5. งบประมาณรวม

84,368,110 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม เขามาปฏิบัติงานตามภารกิจที่วางไวไดทันตาม

เวลาที่ตองการ

2. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความกาวหนาในอาชีพ และไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลการปฏิบัติงาน

3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีทักษะและมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลใหมีการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ

4. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่ดีไวรวมงานไวไดนานที่สุด

5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานใหเกิดการปฏิบัติครบทุกวงจร ตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงานการ

ประจําป

ที่เกี่ยวของ

8. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการประเมินไปใชเพื่อการบริหารงานบุคคล เพื่อการตอบแทนผล

การปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรมความสามารถ  และนําไปใชเพื่อการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งการดําเนินโครงการบริหารคนเกงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

9. การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมและตรวจสอบได สามารถตอยอดเพื่อการระบบการประเมินหนวยงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

6. มีการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีมาตรฐาน  

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําใหมีระบบฐานขอมูลที่ดีเพื่อการบริหารงานบุคคลและงาน

ติดตามผลการปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการตอบแทนผลการปฏิบัติงานวาดวยการขึ้นเงินเดือน
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1. หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงจัดการศึกษาแบบองครวม จึงไดจัดสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการบมเพาะและพัฒนาใหนักศึกษา

มีคุณลักษณะของการเปนผูมีความเรืองปญญาและคุณธรรม โดยไมเพียงแตมุงความเปนเลิศในทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปน "คนเกง" เทานั้น

แตยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาความเปนคนที่สมบูรณ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปน "คนดี" ควบคูกันไปดวย

ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาที่จะตองมีสวนรวมในภารกิจของการผลิตบัณฑิตใหเปน "คนดี" โดยเปนหนวยงาน

ที่มีหนาที่หลักในการจัดเตรียมปจจัยที่จะเอื้ออํานวยและสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ พรอมไปกับการพัฒนาดานการ

เรียนรู โดยการจัดบริการและสวัสดิการที่เหมาะสม การสนับสนุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ ตลอดจนบูรณาการกับ

ทุกฝายเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมในดานที่พรอง โดยมุงประโยชนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนผานประมวลประสบการณที่หลากหลาย  

เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุขและมีความพรอมสมบูรณ ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดใหบริการและสวัสดิการตางๆ ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตใหนักศึกษาอยูดี มีสุข ตลอดจนมีปจจัยที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ

ทํากิจกรรม

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถทํากิจกรรมตามความสนใจไดสําเร็จตามเปาหมาย พรอมทั้งจัดกิจกรรมเสริมในดานตางๆ 

เพื่อใหการพัฒนานักศึกษาเปนทั้งคนดีและคนเกงไดอยางสมดุล

3. เพื่อดําเนินงานดานธุรการ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสวนกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตลอดจนเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกาย

และจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีวินัยและมีน้ําใจนักกีฬา โดยใชกีฬาและการออกกําลังกายเปนสื่อ

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิชาการ และการบริการเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การทํากิจกรรมทางกีฬาและการ

ออกกําลังกายของนักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตลอดจนเยาวชนและประชาชน

6. สงเสริมและพัฒนาพนักงานสถานกีฬาและสุขภาพใหมีความรูความสามารถทั้งดานกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ

เปนผูมีศักยภาพ สามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพและเปนเยี่ยมในการบริการ

7. บริการอํานวยความสะดวกดานการกีฬาและออกกําลังกายใหมีมาตรฐาน สะดวกปลอดภัย และงายตอการใชบริการของนักศึกษา

พนักงาน เยาวชนและประชาชน

8. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา พนักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและประชาชน ตลอดจนองคกรและหนวยงานตางๆ เปนเครือขาย

และมีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย พื้นที่หนวยงานและชุมชนของตนเอง

9. ศึกษาวิจัยรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการศึกษาและพัฒนาดานกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนกิจการนักศึกษา
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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.2564

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                          100 /(78.50)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (93.92) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+6.83) 5 5 5 5 5

     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ                                

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

ฝายงานบริการสวัสดิการ

5. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน* คน 4,800/ 4,800 4,800 3,800 3,850 3,900

(10,921) (4,150)

6. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการใหคําปรึกษาแนะแนว คน 60/ (122) 60 70 80 90 90

    การใชชีวิตที่หอพัก

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูเพื่อการ โครงการ/ 8 9 10 10 10

    พัฒนาตนเองในดานการเรียน การปรับตัว กิจกรรม

ฝายงานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา* โครงการ/ >140/ (183) >140/ (241) >140 >100 >100 >100

กิจกรรม

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ โครงการ/ 92/ (111) 100 >50 >50 >50 >50

    สํานักวิชา กิจกรรม

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความ โครงการ/ 3/ (4) 1 1 1 1

    ในการดําเนินกิจกรรมไดตามขั้นตอนระบบการ กิจกรรม

    พัฒนาคุณภาพ PDCA

ฝายงานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

11. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ รอยละ 65 65 65 65 65

    พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา (ยกเวนนักศึกษา

    ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน)*

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

- 372 - 



ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

ภารกิจรวมทุกฝาย

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ณ จุด คาเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    รับบริการที่ฝายงานทุกภาคการศึกษา

13. จํานวนกิจกรรมการนําผลประเมินความพึงพอใจของ กิจกรรม 3 3 3 3 3

    นักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดบริการแก

    นักศึกษาดุจญาติมิตร

ฝายงานบริการสวัสดิการ

14. รอยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําไดรับการพัฒน รอยละ 80 80 80 80 80

    ศักยภาพดานการเรียน (Plus Center) ตอจํานวน

    นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายทั้งหมด

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการให คาเฉลี่ย 80  ≥3.51  ≥3.51  ≥3.51  ≥3.51

    คําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต (QA)

16. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการ คาเฉลี่ย ≥3.51/(3.71) ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    ขอมูลขาวสารทุนการศึกษา แหลงทุนศึกษาตอ (QA)

ฝายงานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

17. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการ คาเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    ขอมูล ขาวสารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา* (QA)

ฝายงานหอพัก

18. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ คาเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    ปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาประจําหอพัก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงปริมาณ

ฝายงานหอพัก

19. รอยละของนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย รอยละ 90 90 90 90 90

    ตอปริมาณเตียงที่รองรับนักศึกษาในหอพักทั้งหมด

เชิงคุณภาพ

20. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด คาเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    พื้นที/่สิ่งแวดลอมที่สงเสริมกิจกรรมการพบปะสังสรรค 

    แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางาน/ทํากิจกรรมรวมกัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เชิงคุณภาพ

21. ระดับความพึงพอใจของศิษยเกาตอการให คาเฉลี่ย ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

    ขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9

เชิงปริมาณ

ฝายงานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

22. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ โครงการ/ 5/ (4) 10 10 10 10 10

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.2564

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล)** แผน แผน แผน แผน

    จัดโดยชมรมนักศึกษาและหนวยกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรม

ฝายงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ

23. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพแก โครงการ 18 30 20 20 20

    นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก /กิจกรรม

24. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬาและสุขภาพ* คน        13,000      13,500      13,500      13,500      13,500

25. จํานวนผูเรียนในรายวิชากีฬาและนันทนาการ คน 4,000 500 1,000 1,000 1,000

26. จํานวนครั้งการประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SRE) ครั้ง 5 5 5 5 5

27. จํานวนผูเขารับการประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SRE  ราย 2,500 2,500 1,000 2,500 2,500

28. จํานวนการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ โครงการ 18 8 10 10 10

29. จํานวนการเผยแพรขาวสารความรูดานกีฬา ชิ้นงาน 5 5 5 5 5

เชิงคุณภาพ

ฝายงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ

30. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเชิงวิชาก รอยละ 80 85 90 90 90

31. รอยละความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชากีฬาและ รอยละ 80 85 90 90 90

   นันทนาการ (SRE)

32. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการ รอยละ 80 85 90 90 90

ประเมินผลสุขภาพ (รายวิชา SRE)

33. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม รอยละ 80 90 90 90 90

กีฬาและสุขภาพ*

34. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่พัก/ รอยละ 80 85 90 90 90

    หองประชุม/อาคารและสนาม

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85 85 85 85

   และประชาชน)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

2. รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย  รอยละ 5/ (9) ไมเกิน 10 ไมเกิน7.5 ไมเกิน 5 ไมเกิน 5

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ โครงการ ≥250 250 250 250 250

    ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา* /กิจกรรม

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 5

2. รอยละของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ รอยละ ≥80 80 80 80 80

   Happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป*

4. รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจและมีสวนรวม รอยละ ≥80 80 80 80 80

    อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับศิษยเกา* โครงการ ≥5 5 5 5 5

/กิจกรรม

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานภ  โครงการ 170 180 190 190

/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9

1. จํานวนรายการแขงขันหรือรางวัลดานกีฬาและสุขภาพ รายการ/ 35 40 45 50 50

    ที่นักศึกษาเขารวมหรือไดรับ* รางวัล

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* รอยละ 80 80 80 80 80

   (อาคารสถานที/่อุปกรณการเรียนการสอนดานกีฬาฯ)

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุงฝกฝนใหนักศึกษา                                    โครงการ 10 20 25 30 30

    สนใจเลนกีฬาและเลนกีฬาเปน* /กิจกรรม

4. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ 80 80 80 85 85

    สงเสริมกีฬาและสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด*

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)

สวนกิจการนักศึกษา 42,755,260

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 135,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 135,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 85,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 85,000

กิจกรรมหลัก  การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ต.ค.61 ก.ย.62 20,000 วัชรินทร เกตุเพชร

 - ประชาสัมพันธ/พัฒนาระบบฐานขอมูลระเบียนประวัติและสารสนเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - จัดหาวัสดุถาวร /ครุภัณฑ 26 รายการ พ.ย.-ธ.ค. 61

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 65,000  

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 65,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 50,000

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 50,000

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

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 37,685,660

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 37,685,660

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 37,685,660

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 37,685,660

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

 - คารับรอง 20,000 กรรณิการ จันทรปาน คงอินทร

 - รับรองที่ประชุมพิเศษ/คณะกรรมการ/คณะศึกษาดูงาน/ผูปกครอง

 - คาใชสอยการดําเนินงานสํานักงาน (คาจางขนยาย คาวัสดุสิ้นเปลืองทีเบิกไมไดจากคลัง คารับรองของเยี่ยมไข

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

 นักศึกษา เปนตน

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 19,515,660

 - เงินเดือน 19,225,800

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 192,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 50,760

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 47,100

กิจกรรมหลัก  ดําเนินงานดานทุนการศึกษา 8 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 10,900,000

 - คาตอบแทนทํางานพิเศษของนักศึกษา (ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2560 , 3/2560 และ 1/2561) 631,400

 - เงินชวยนักศึกษาประสบภัย 10 คน ต.ค.61 ก.ย.62 19,600  ขวัญใจ นัคราเรือง

 - เยี่ยมบานนักศึกษาทุน 2 ครั้ง (60 ราย) ม.ค.62 พ.ค.62 49,000  ปยวรรณ คงอินทร

 - รับรองผูมีอุปการะคุณทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุน/ปจฉิมนักศึกษาทุน 54,000

 - ใหทุนการศึกษาประเภทตางๆ 10,146,000

 - ใหทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ป.ตร)ี 21 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 322,200  ปยวรรณ คงอินทร

 - ใหทุนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ทุนคาเลาเรียน) 44 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 663,800  ประภา มายิ

 - ใหทุนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (คาครองชีพ:สกอ)

 - กองทุนสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (ทุนเรียนด-ีทุนสรางโอกาส) 102 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 3,252,800  ขวัญใจ นัคราเรือง

 - ทุนสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน  180 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 1,080,000  ขวัญใจ นัคราเรือง

 - ทุนการศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางดานวิทยาสตรและเทคโนโลยี 97 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 1,535,200  ประภา มายิ

 - ทุน เกง ดี มีสุข 164 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 2,622,900  ปยวรรณ คงอินทร

 - ทุนสารฝนชายแดนใต ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 143,700  ประภา มายิ

 - ทุนโควตานักกีฬา 10 คน ภาค 2/61 ภาค3/61 ภาค1/62 279,200 ฝายงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ

 - ทุนรางวัลแกนักกีฬาที่มีผลการแขงขันตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 - ทุนยกเวนคาธรรมเนียมหอพักตลอดปการศึกษา 22 คน / (ภาค1/61)  2/61 : 12 คน 24, 3/61 : 12 คน 24,000 ภาค 1/61 : 10 คน 20, 68,000 ภราดร จีนชาวนา

- 377 - 



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

 - ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดปการศึกษา 14 คน  / (ภาค1/61)  2/61 : 12 คน 136ค 3/61 : 2 คน 20,800 ภาค 1/62 : 2 คน 20,8 178,200 ภราดร จีนชาวนา

กิจกรรมหลัก  การแนะแนวนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - ใหคําปรึกษารายบุคคล รายกลุม และสงตอ 60 คน ต.ค.61 ก.ย.62 5,000  ชูใจ ชวยชูและจนท.แนะแนว

 - คาจัดประชุม Case  Conference 3 ครั้ง ธ.ค.61 มี.ค. 62  ส.ค. 62 10,000  ชูใจ ชวยชูและจนท.แนะแนว

 - พัฒนาสงเสริมเครือขายใหคําปรึกษา : อาจารยที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา 2 หลักสูตร พ.ย. 61 ก.พ. 62 เม.ย. 62  ก.ค. 62 40,000  ชูใจ ชวยชูและจนท.แนะแนว

 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่การบริการเชิงรุก 2 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 20,000  ชูใจ ชวยชูและจนท.แนะแนว

 - โครงการระบบดูแลและสงแสริมศักยภาพนักศึกษา :เกง ดี มีสุข (SSC) ต.ค.61 ก.ย.62 125,000 ชูใจ ชวยชู

กิจกรรมหลัก   จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      10 ดาน/200 กิจกร ต.ค.61 ก.ย.62 3,000,000

 บริหารจัดการ 260,000

 - การพัฒนาระบบ Passport บัณฑิตคนดี (พัฒนาระบบ / สื่อประชาสัมพันธ /การประชุม) ต.ค.61 ก.ย.62 50,000 มณเฑียร สุขกุล

 - จายคาบํารุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 1 ครั้ง ก.ย.-ส.ค.62 25,000 ภราดร จีนชาวนา

 - จัดสัมมนาที่ปรึกษากิจกรรม 2 ครั้ง ธ.ค.61 มิ.ย.62 15,000 กอบสุข อรชร

 - สนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเครือขาย และ อื่นๆที่เปนกิจกรรมตามโอกาส ต.ค.61 ก.ย.62 มณเฑียร สุขกุล

 - โครงการติวนอง คายฟาติหา 16-21 ต.ค.61

 - นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัมมนาสมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ม.ค.-ก.พ.62

 - จัดกิจกรรมรางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป 1 ครั้ง 46,000 ภราดร จีนชาวนา

 - จัดกิจกรรมรางวัลศึกษิตแหงปที่วลัยลักษณ 1 ครั้ง มิ.ย.62 6,000 กอบสุข อรชร

 - จัดกิจกรรมนักศึกษารางวัลพระราชทาน 1 ครั้ง ม.ค.62 6,000 ภราดร จีนชาวนา

 - งานประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 สุริยันต ถึงแสง 

 - พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ม.ค.62 งบ.สกอ. สุริยันต ถึงแสง 

จัดซื้อ จัดจาง วัสดุกิจกรรม เม.ย.62 2,000 กอบสุข อรชร

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" 2,740,000

องคประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 

1.1 ดานการเสริมสรางความมีวินัยและความรับผิดชอบ

100,000

เม.ย.-ส.ค.62
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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

 - กิจกรรมการเรียนวิชาทหาร 4 ครั้ง ต.ค.61 ก.พ.62 มิ.ย.62 ส.ค.62 30,000 วาที่ ร.อ.ศราวุธ อินปน

 - กิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปที่ 2-4 ประจําปการศึกษา 2561 1 ครั้ง มี.ค.62  ส.ค.- ก.ย.61 งบบํารุงฯ มณเฑียร สุขกุล

 - เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหาร องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2561  1 ครั้ง มี.ค.62 งบบํารุงฯ มณเฑียร สุขกุล

 - เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561  1 ครั้ง ก.ค. 62 งบบํารุงฯ มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักชุดใหม ปการศึกษา 2561 1 ครั้ง ก.ค.-62 งบ.บํารุง ผูรับผิดชอบ

 - จัดโครงการรณรงค สงเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย 4 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 80,000 สุริยันต ถึงแสง 

 - จัดโครงการรณรงค ปลุกจิตสํานึกเรื่องการแตงกายตามขอบังคับ 2 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงคเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (บัณฑิตไทยไมโกง) 2 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 5,000 สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงค ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข (งบสกอ.) : โครงการปริญญาปลอดเหลา  1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 งบสกอ. สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงค ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข (งบสกอ.) : โครงการเทเหลาเผาบุหรี่  1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 งบสกอ. สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงค ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข (งบสกอ.) : รณรงคตอตานยาเสพติด  4 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 งบสกอ. สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงค ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข (งบสกอ.) : จัดพื้นที่โซนเขตปลอดบุหรี่  1 ครั้ง ต.ค.61 งบสกอ. สุริยันต ถึงแสง 

 - รณรงค ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข (งบสกอ.) : สงกรานตปลอดภัยปลอดบุหรี่  1 ครั้ง เม.ย.62 งบสกอ. สุริยันต ถึงแสง 

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเรียน ต.ค.61 ก.ย.62 250,000 ปฐมาวดี  บุญโนนแต

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - จัดกิจกรรมทําบุญเนื่องในวันมหิดล  1 ครั้ง ก.ย. 62 50,000 ภราดร จีนชาวนา

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  

2.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา

กิจกรรม - ตนน้ํา

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานผูนํานักศึกษา องคการนักศึกษา (คณะกรรมการบริหาร องคการบริหาร  สมาชิกสภานักศึกษา และชมรมสังกัดองคการบริหาร

 - กิจกรรมปฐมนิเทศองคการบริหารและสภานักศึกษา ปการศึกษา 2562 1 ครั้ง พ.ค.62 100,000 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษาและอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 1 ครั้ง ส.ค. 62 100,000 มณเฑียร สุขกุล

 - สัมมนาและปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม ปการศึกษา 2561 1 ครั้ง ก.ค.-62 100,000 ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา

กิจกรรม - กลางน้ํา

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานผูนํานักศึกษา องคการนักศึกษา (คณะกรรมการบริหาร องค    1 ครั้ง มณเฑียร สุขกุล
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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

 - กิจกรรมการอบรมใหความรูเรื่องการพิจารณาโครงการและงบประมาณ (อบ. / สภา) ปการศึกษ  1 ครั้ง 11 ต.ค. 61 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมประชุมสภานักศึกษาสมัยประชุมสามัญ 3 ครั้ง พ.ย.61 มี.ค. 62 ส.ค. 62 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมประชุมรวม  สภา / อบ. / หนวยกิจกรรมสังกัดองคการบริหาร 4 ครั้ง พ.ย.61 ม.ค.61 เม.ย.61 ก.ค. 62 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมอบรมทักษะการเขียนโครงการ และบริหารจัดการโครงการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ปการ  1 - 2 ธ.ค. 61 มณเฑียร สุขกุล

 - สัมมนาเสริมศักยภาพคณะกรรมการหอพักระหวางปการศึกษา2561 1 ครั้ง ธ.ค.62 50,000 ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา

 - สัมมนาผูนํานักศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 ครั้ง ธ.ค.61 งบ.สกอ. สุริยันต ถึงแสง 

กิจกรรม - ปลายน้ํา

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานผูนํานักศึกษา องคการนักศึกษา (คณะกรรมการบริหาร องคการบริหาร  สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการชมรมสังกัดองคการบริหาร

 - กิจกรรมถอดบทเรียนการทํางานองคการบริหาร  สภานักศึกษา และหนวยกิจกรรมสังกัดองคกา   1 ครั้ง พ.ค.61 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมสงมอบงานองคการบริหาร ปการศึกษา 2561 - 2562 1 ครั้ง พ.ค.61 มณเฑียร สุขกุล

- ประเมินศักยภาพคณะกรรมการหอพักสิ้นปการศึกษา 2561 1 ครั้ง มี.ค.62 25,000 ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา

 - ปดโลกกิจกรรม 1 ครั้ง เม.ย.62 งบบํารุงฯ กอบสุข อรชร

 - เปดโลกกิจกรรม 1 ครั้ง ก.ย. 62 งบบํารุงฯ กอบสุข อรชร

2.4.2 ชุดกิจกรรมที่หอพัก

 - โครงการตอนรับนักศึกษาใหม เรียนรูรวมกันที่หอพัก (รับขวัญนองเขาหอพัก) 1 ครั้ง มิ.ย.62 150,000 อรอนงค  สุขปลอด

 - โครงการอยูดี มีความสุข  1 ครั้ง  ต.ค.- พ.ย.61  ก.พ.- มี.ค.62  ส.ค.- ก.ย.62 50,000 สุมาลี สุโขพล

 - โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษาและการซอมอพยพหนีไฟ 13 ครั้ง  ก.ค.- ก.ย.61 50,000 ชวนพิศ  เกื้อมา

 - โครงการหนุมสาวเขาใจชีวิต 7 ครั้ง  ต.ค.- พ.ย.61  ก.พ.- มี.ค.62  ส.ค.- ก.ย.62 200,000 สุมาลี สุโขพล

 - โครงการ 5 ส ที่หอพัก (Clean & Clear) 3 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 290,000 วรพิดา  จุทิ่น

 - โครงการการจัดการขยะ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 สุภาพร  คงชัยศรี

 - โครงการประหยัดพลังงาน 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 ณัฐชนัญ  สบเหมาะ

 - โครงการ Open House ครั้งที่ 1 ทําบุญและพัฒนาหอพัก 1 ครั้ง มิ.ย.62 ก.ค.-62 10,000 ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา

 - โครงการ Open House ครั้งที่ 2 ลานชาวหอและเปดหอสัมพันธ 1 ครั้ง  ก.พ.- มี.ค.62 150,000 ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา

2.6 ดานเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดานดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - การเขารวมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ดานศิลปะวัฒนธรรม 1 ครั้ง ก.ค. 62 กอบสุข อรชร

 - รวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 2 ครั้ง

80,000

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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาอาหารและที่พักสําหรับการเปนเจาภาพในการซอมกลุมภาคใต 3 วัน  10 สถาบันจํานวนนักศึกษา 180 คน ธ.ค.61

  ฝกซอมและนํานักศึกษาเขารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ที่ ม.ศิลปากร  ก.พ.62

 - รวมงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สกอ. 1 ครั้ง ก.พ.62 50,000 กอบสุข อรชร

 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 120,000 กอบสุข อรชร

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

โครงการจัดตั้งศูนยอาสาสมัคร / การดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม มณเฑียร สุขกุล

 - การบริหารจัดการศูนยอาสาสมัคร (วัสดุสํานักงาน / สวัสดิการ นศ.คทง./ การจัดประชุม/การเดินทางสํารวจพื้นที ต.ค.61 ก.ย.62 20,000 มณเฑียร สุขกุล

 - การพัฒนาศักยภาพนักจัดการอาสาสมัคร / เสริมสรางผูนําจิตอาสา 50,000 มณเฑียร สุขกุล

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา ฯ 4 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 150,000 มณเฑียร สุขกุล

 - โครงการคายอาสา ฯ "หองสมุดอาสาปนความรูสูนอง" 8-10 พ.ย.61

 - โครงการคายอาสา ฯ "เครือขายอุดมศึกษา นครศรีธรรมราช" 16-18 พ.ย.61

 - โครงการคายอาสา ฯ " วลัยรักนอง ปที่ 4 " ก.พ.62

 - โครงการคายอาสา ฯ อื่นๆ ตามโอกาส

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนภายในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งป ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 มณเฑียร สุขกุล

 - กิจกรรมถอดบทเรียนการทํางานดานอาสาสมัคร กรณีศึกษา "การปฏิบัติงานอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม งปม.ศูนยชวยเหลือน้ําทวม มวล.100,000 บาท มณเฑียร สุขกุล

 - หอพักสรางใบเขียว 50,000 สุมาลี สุโขพล

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

  1.รับรองที่ประชุม / คณะกรรมการงานพัฒนาหอพักนักศึกษา 2 ครั้ง มิ.ย.62 ก.ค.-62 30,000 สุมาลี  สุโขพล

 -2. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 ครั้ง ม.ค.-62 70,000 วรพิดา จุทิ่น

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสํานักวิชา ต.ค.61 ก.ย.62 800,000       

1. สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 กิจกรรม 33,093         

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

 - โครงการออกกําลัง รางกายแข็งแรง  ก.ค. - ก.ย. 62 33,093          อ.ดร.ประสิทธิ์  นาเอก

2. สํานักวิชาสัตวแพทย 30,589         

200,000 กอบสุข อรชร

- 381 - 



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

3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 3 กิจกรรม 40,205          

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - การสรางอัตลักษณ WU NERSR แกนักศึกษาใหม 16 มิ.ย.62 10,000          อ.จินดารัตน สมใจนึก

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - พัฒนาทักษะภาวะการเปนผูนํา  ก.ย.- ธ.ค.61 20,000          อ.กําไล  สมรักษ

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม 1 โครงการ

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน

 - การสรางจิตอาสาพัฒนาชุมชน 10,205          อ.จันทรจุรีย ถือทอง

4. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 7 กิจกรรม 37,849          

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - กิจกรรมใหความรูทักษะประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา เม.ย. - มิ.ย. 62 3,000.00        

 - กิจกรรมเขารวมประชุมสามัญประจําปกับสหพันธนิตินักศึกษาเภสัขศาสตรแหงประเทศไทย 15,049.00      

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

 - กิจกรรมคายเภสัชสรางเสริมสุขภาพกับสนภท. 5,800.00        

 - กิจกรรมกีฬาสํานักวิชาวิชาวิทยสุขภาพ 3,000.00        

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - กิจกรรมประกวดดาวเดือน 3,000.00        

 - กิจกรรมจัดซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ก.ค. - ก.ย. 62 3,000.00        

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน

 - กิจกรรมนักศึกษาเภสัชดูแลตูยาประจําหนวยงานในมหาวิทยาลัย 5,000.00        

5. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 6กิจกรรม 63,672         

 ธ.ค.61- มี.ค.62

ตอเนื่องตลอดป

ตอเนื่องตลอดป

ตอเนื่องตลอดป

เม.ย. - ก.ย. 62

ตอเนื่องตลอดป
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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

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานฯและ กิจกรรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา  ต.ค.- ธ.ค.61 5,000            สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

 - กิจกรรมประชุมสโมสรนักศึกษา ระเบียบ / ขอปฏิบัติการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 3,000            สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

- โครงการประชุมสามัญสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 3,000            สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

 - ประชุมทบทวนการดําเนินงานในป 2562 และจัดทําแผนกิจกรรมและเลือกตั้งสโมสรชุดใหม 2563 ก.ค. - ก.ย. 62 7,672            สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

 - กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ม.ค. - มี.ค. 62 35,000          สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

 - โครงการกีฬาสัมพันธและจิตอาสาสาธารณสุขเพื่อสังคม  เม.ย.- มิ.ย.62 10,000          สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

6. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 5 กิจกรรม 56,741         สโมสรนักศึกษาสาธารณสุข

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.1 ดานการเสริมสรางความซื่อสัตย  สุจริต

2.2 ดานการเสริมสรางความกตัญู กตเวที

 - โครงการผูกศิษย นอมใจ ไหวครู ภาค 1/61 10,000          

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - โครงการมอบเสื้อ กาวสูวิชาชีพ ภาค 1/61 12,741          

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

  โครงการเลือกตั้งและสัมมนาสโมสรนักศึกษา สํานักวิชาสหเวชศาสตร  เม.ย.- มิ.ย.62 4,000            

 - กิจกรรมกีฬาสหเวชฯสัมพันธ ณ มหาวิทยาลัย .... G349 ม.ค. - มี.ค. 62 11,000          

 - กิจกรรมกายภาพบําบัดสัมพันธ (สนกท.) ณ มหาวิทยาลัย ..... ม.ค. - มี.ค. 62 11,000          

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

โครงการกีฬาสหเวชฯ สัมพันธ ม.ค. - มี.ค. 62 4,000            

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - โครงการสหเวชศาสตร รวมใจ สงเสริมวัฒนธรรม สรางเสริมสุขภาพ  เม.ย.- มิ.ย.62 4,000            

ตอเนื่องทั้งป

ม.ค. -ก.ย. 62
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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

โครงการวันมหิดล ปพ.ศ. 2562 ( 5 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 50,136         

7. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 13 กิจกรรม 69,187         ผศ.ดร.อุเทน และ วริศรา , ราเชนทร

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี 6 กิจกรรม

2.1 ดานการเสริมสรางความซื่อสัตย  สุจริต

2.2 ดานการเสริมสรางความกตัญู กตเวที

 - โครงการไหวครู 1 กิจกรรม ภาค 1/62 5,000.00        

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา) 2 กิจกรรม

 - พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม สโมสรฯ ภาค 1/62 4,187.00        

 - กิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร เสนทางชีวิตบัณฑิตใหม ภาค 3/61 20,000.00      

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี 1 กิจกรรม

 - กีฬาสัมพันธวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร (วิ่งประเพณีฯ) ภาค 1/62 10,000.00      

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมคัดเลือกผูนําเชียร 5,000.00        

 - ประกวด ดาว-เดือน สํานักวิชาฯ 10,000.00      

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม  

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 1 กิจกรรม

 - คายอาสาพัฒนาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 15,000.00      

8. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 8 กิจกรรม 39,468          

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - ไหวครู ภาค2/61 -               อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - Home Coming Day ภาค3/61 -               อ.จิตติมา เชาวแกว/สโมสรนักศึกษา

 - โครงการคายพัฒนาผูนํานักศึกษา สํานักวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2561-2562

ตอเนื่องทั้งป

ต.ค. 61 - มี.ค. 62

ต.ค. 61 - มี.ค. 62

ตอเนื่องทั้งป

ม.ค. 62 - มิ.ย. 62
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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

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

  - กีฬาระหวางมหาวิทยาลัย ภาค2/61 10,000.00      ผศ.ธณสัณฑ เทพรัตน/สโมสรนศ.

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - Street Art ภาค3/61 3,000.00        อ.จิตติมา เชาวแกว/สโมสรนักศึกษา

 - ละครสถาปตย ภาค3/61 6,000.00        ผศ.ธณสัณฑ เทพรัตน/สโมสรนศ.

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน

 - คายอาสาสถาปตยกรรม ภาค1/62 10,468.00      ผศ.ธณสัณฑ เทพรัตน/สโมสรนศ.

 - Big Cleaning Day  10,000.00      อ.พุทธิกันต พิญามาตย/สโมสรนศ.

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 3 กิจกรรม 33,262         ผศ.ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา) 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมคิดดี-ทําดี-มีความสุข 2562  5,000            

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2562 13,262          

 - กิจกรรมกีฬาวิดยาสัมพันธ 2562  15,000          

10. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 กิจกรรม 41,869          

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - คายพัฒนาศักยภาพสโมสร ไตรมาส 3 10,000          อาจารย ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี  

กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเทคเกษตร ไตรมาส 2 8,500            อาจารย ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม  

 - กิจกรรมดาวเดือน สํานักวิชาเทคโนโยลีการเกษตร 8,000            อาจารย ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

ตอเนื่องตลอดป
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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

  - ปจฉิมนิเทศ 5,369            อาจารย ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  

 - นวตกรรมเกษตรอาสา ไตรมาส34 10,000          อาจารย ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

11. สํานักวิชารัฐศาตรและนิติศาสตร 12 กิจกรรม 69,459         

องคประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 

ดานการเสริมเสรางความมีวินัยและความรับผิดชอบ

 - สัมมนาสโมรนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา นิติศาสตร ส.ค. 62 4,149            อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

 - สัมมนาสโมรนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา รัฐศาสตร 8,298            อ.สุรัช / อ.อุเชนทร

 - คายนิติศาสตร ก.ค. 62 6,224            อ.ตารเกศ/อ.ฟารีดา

 - คายรัฐศาสตร เม.ย. 62 24,897          อ.สุรัช / อ.อุเชนทร

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มิ.ย. 62 5,809.00        อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

 - ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป ที่ 4 รัฐศาสตร ก.ย. 62 2,075.00        อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

 - ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป ที่ 4 นิติศาสตร 4,149.00        อ.สุรัช / อ.อุเชนทร

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

 - กีฬาสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร พ.ย. 61 3,070.00        อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

 - กีฬาสํานักวิชานิติศาสตร ธ.ค. 61 1,245.00        อ.ตารเกศ/อ.ฟารีดา

 - กีฬาภายในนักศึกษารัฐศาสตร ม.ค. 62 4,564.00        อ.สุรัช / อ.อุเชนทร

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - ประกวดดาวเดือนสํานักวิชา มิ.ย. - ก.ย. 62 1,660.00        อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/สโมสรนศ.

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน
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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

 - กิจกรรมพี่สอนนองนิติศาสตร เม.ย. - มิ.ย. 62 3,319.00        อ.ตารเกศ/อ.ฟารีดา

12. สํานักวิชาศิลปศาสตร 8 กิจกรรม 83,457         

องคประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 

ดานการเสริมเสรางความมีวินัยและความรับผิดชอบ

 - สานสัมพันธพี่นองภาษาอังกฤษ ต.ค. - ธ.ค. 61 5,000            อ.คําแกว

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.2 ดานการเสริมสรางความกตัญู กตเวที

 - ราตรีสีโอลดโรส ก.ค. - ก.ย. 62 6,000.00        อ.ธีรวัฒน

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - การประชุมเครือขายวิชาการอาณาบริเวณศึกษา ม.ค. - มี.ค. 62 10,000.00      อ.ทรรศนะ

 - การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอQA ม.ค. - มี.ค. 62 5,000.00        คณะกรรมการ

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

 - English Night เม.ย. - มิ.ย. 62 27,457.00      อ.คําแกว

 - เยือนถิ่นมังกร ม.ค. - มี.ค. 62 15,000.00      อ.วาริ

 - ประกวดดาวเดือนสํานักวิชา ก.ค. - ก.ย. 62 10,000.00      คณะกรรมการ

องคประกอบที่ 3  การชวยเหลือผูอื่นหรือพัฒนาสังคม

3.1 ดานการเสริมสรางจิตอาสาพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน

 - สานสัมพันธพี่นองอาเซียน ก.ค. - ก.ย. 62 5,000.00        อ.ทรรศนะ

13. สํานักวิชาการจัดการ 6 กิจกรรม 86,583         

องคประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 

ดานการเสริมเสรางความมีวินัยและความรับผิดชอบ

 - โครงการเสริมสรางวินัยนักศึกษาสํานักวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2561-2562 1 โครงการ 15,000.00      อ.ชวพงษ นุยสุข

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.2 ดานการเสริมสรางความกตัญู กตเวที
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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

 - โครงการกาวนี้ที่ภูมิใจ ปการศึกษา 2561-2562 1 กิจกรรม 15,000.00      อ.ชวพงษ นุยสุข

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา)

 - โครงการกาวแรกการจัดการ ปการศึกษา 2562 1 กิจกรรม 15,000.00      อ.ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส

 - โครงการคายพัฒนาผูนํานักศึกษา สํานักวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2561-2562 1 กิจกรรม 30,000.00      ผศ.บุณฑรี จันทรกลับ

2.5 ดานการเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดี

 - โครงการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของนักศึกษา สํานักวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2562 1 กิจกรรม 11,583.00      อ.วชรวรรษ พรหมมา

14. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 กิจกรรม 64,430         

องคประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 

ดานการเสริมเสรางความมีวินัยและความรับผิดชอบ

 - โครงการกีฬา ITM : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค. 62 15,000          

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

2.3 ดานการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม

 - กิจกรรมปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 15,000.00      คณะทํางานฝายกิจกรรมนักศึกษา

2.4 ดานการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะสังคม  (เนนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา) 2 กิจกรรม

 - คายผูนํานักศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร พ.ค. 62 15,000.00      คณะทํางานฝายกิจกรรมนักศึกษา

2.6 ดานการเสริมสรางความมีสุนทรียภาพดาน ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม 1 กิจกรรม

 - ประกวดดาวเดือนสํานักวิชา ก.ย. 62 9,430.00        คณะทํางานฝายกิจกรรมนักศึกษา

 - ละครเวทีนิเทศศาสตร ก.พ. - เม.ย. 62 10,000.00      

กิจกรรมหลัก โครงการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ต.ค.61 ก.ย.62 1,400,000 มณเฑียร  สุขกุล

 - การพัฒนารูปแบบโครงการ (ม.ค.-มี.ค.2562) 1 ครั้ง  ม.ค.- มี.ค.62

 - การเตรียมความพรอมนักศึกษารุนพี่ และคณะทํางาน (เม.ย.-พ.ค.)  เม.ย.- พ.ค.62

 - การดําเนินกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม ชวงสัปดาหที่ 2-4 พ.ค.2562) สป.2-4 พ.ค.62

 - กิจกรรมถอดบทเรียนและการสรุปผลการจัดกิจกรรม ชวงเดือน ก.ค.-ส.ค.2562  ก.ค.- ส.ค.62

เม.ย. - ก.ย. 62
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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  สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  (กนศ.) ต.ค.61 ก.ย.62 1,750,000

เงินตัดจายใหสโมสรนักศึกษา 200 บาท/คน   1,750,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,116,000     

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 1,116,000     

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,116,000     

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,116,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 66,000

 - คาโทรศัพท  - 26,000

 - คาไปรษณีย  - 40,000

กิจกรรมหลัก   งานบริการสวัสดิการนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 750,000

 - คาประกันอุบัติเหตุ ประจําปการศึกษา 2561 750,000  วิมลลักษณ หยาหยัน

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิน ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

 - ซอมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิน 300,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 100,000       

แผนงานหลัก แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 100,000       

แผนงานรอง แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 100,000       

งาน/โครงการ งานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 100,000       

กิจกรรมหลัก ศิษยเกาสัมพันธ 9 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 100,000  

1. ระบบฐานขอมูล 1 ระบบ 10,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

  - ปรับปรุงฐานขอมูลของศิษยเกาใหเปนปจจุบัน ก.พ.62

  - เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมของสมาคมศิษยเกา ก.พ.62

 - พัฒนาเว็บไซตงานศิษยเกาสัมพันธใหทันสมัย เม.ย.62

 - พัฒนาฐานขอมูล  และ website  " ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ "  1 ระบบ งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์ตอเนื่องตลอดป
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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

 - เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมของสมาคมศิษยเกา และงานศิษยเกา สื่อสาร งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

   ไปยังศิษยเกา  ศิษยปจจุบัน  บุคลากร  หนวยงาน ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย

 - จัดทํา ขอมูลขาวสารของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

   เผยแพรไปยังศิษยเกา ผานชองทาง  จดหมายขาว , web site, สื่อสังคมออนไลน

       - จัดทําแผนงานและกลไกในการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย  ทุนทางปญญา  และศักยภาพความรู งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

 - โครงการประดูบานทั่วไทย / มวล.26 ป 26 บาท มี.ค.61 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

2. โครงการจัดอบรมพัฒนาความรูทางวิชาชีพแกศิษยเกา 3 โครงการ 20,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

 - โครงการพัฒนาความรูทางดานอาชีพแกศิษยเกา

 - โครงการพัฒนาความรูทางดานนวัตกรรม/เทคโนโลยีแกศิษยเกา

 - โครงการพัฒนาความรูทางดานการเงิน/บัญชีแกศิษยเกา

3. กิจกรรมสรางความสัมพันธรวมกับศิษยเกา 6 กิจกรรม 35,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

 - กิจกรรมแขงขันฟุตบอลระหวางศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน

 - กิจกรรมศิษยเการวมตอนรับนักศึกษาใหม

 - กิจกรรมศิษยเกาแสดงความยินดีแกบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร ก.ย.62

 - กิจกรรมศิษยเการวมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 - กิจกรรมศิษยเกาสานสัมพันธ วันลอยกระทง พ.ย.62

 - กิจกรรมสรางเครือขายของศิษยเกา มวล.

4. โครงการศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 โครงการ มี.ค.62 15,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

5. กิจกรรมคืนสูเหยาศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 กิจกรรม ก.ย.62 10,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

6. จัดทําแผนงานและกลไกการระดมทุนทั้งในรูปแบบทุนทรัพยและทุนทางปญญาของศิษยเกา 1 ครั้ง พ.ค.62 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

7. ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษยเกา มวล. 4 ครั้ง ต.ค.61 มี.ค.62 มิ.ย.62 ก.ย.62 5,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

8. ประชุมคณะกรรมการประสานงานศิษยเกาสัมพันธ (ตัวแทนสํานัก) 3 ครั้ง 5,000 งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

9. ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานศิษยเกาฯ: วิลัญสิรี ธรฤทธิ์

แผนงานยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

ตอเนื่องตลอดป

ตอเนื่องตลอดป

มิ.ย. - ก.ย. 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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

แผนงานหลัก แผนงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

งาน/โครงการ งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 3,718,600

กิจกรรมหลัก งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 86,400

คารับรอง ต.ค.61 ก.ย.62 10,000 วรเทพ

 - คาจัดประชุมรวมกับเครือขายตางๆ 3,000

 - คารับรองคณะกรรมการดานกีฬา 3,000

 - คารับรองการประชุมจัดทํารายงานผลประจําไตรมาส 4,000

คาใชจายในการใหบริการสนามและอุปกรณ (คาตอบแทนบุคคลภายนอกดูแลความสะอาด พนักงานดูแลภูมิทัศน) ต.ค.61 ก.ย.62 53,900 อัจฉรา

 - พนักงานทําความสะอาด 10,000

 - พนักงานดูแลภูมิทัศน (งานตัดหญานอกแผนภูมิสถาปตยฯ เนื่องจากไมเพียงพอ) 23,900

 - พนักงานใหบริการสนามและอุปกรณ 20,000

คาวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ต.ค.61 ก.ย.62 22,500 วรเทพ

 - คาวัสดุสิ้นเปลืองกรณีซอมแซมสนามตางๆเรงดวน 5,000

 - คาวัสดุจัดเก็บอุปกรณกีฬา 11,000

 - คาขนยายกรณีตางๆ 2,500

 - คาจัดพิมพปายตางๆภายในศูนยกีฬา 4,000

จัดซื้อวัสดุถาวร จุฑารัตน/วรเทพ

จัดซื้อครุภัณฑ

กิจกรรมหลัก ใหบริการสนามและอุปกรณ ต.ค.61 ก.ย.62 245,000

 - จัดหาวัสดุเคมีเพื่อสนับสนุนการบริการสระวายน้ํา 170,000 วรเทพ/พรศักดิ์

 - จัดหาวัสดุใหบริการตางๆ 60,000 อัจฉรา/วรเทพ

 - จัดพิมพคูปองจําหนายใหบริการรายครั้ง 15,000 สมพร

กิจกรรมหลัก จัดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 39,200
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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

 - โครงการบริการวิชาการ จัดประเมินผลสุขภาพและการเรียนการสอน

 - ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศึกษา (รวมตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย) 6 ครั้ง ต.ค.-ธ.ค.61 ก.พ.62 มิ.ย.62 ส.ค.62 20,000 จุฑารัตน

 - ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานมหาวิทยาลัย (รวมนักกีฬาที่เขาแขงขันกีฬา สกอ.) 3 ครั้ง มี.ค.62 10,000 จุฑารัตนรวมกับสวนกิจฯ(คุณภราดร)

 - ทดสอบสมรรถภาพหนวยงานภายนอก 3 ครั้ง เม.ย.62 9,200 จุฑารัตน/สรัญรัฐ/สมพร

กิจกรรมหลัก  รวมแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 800,000

 - เดินทางไปรวมแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย จนท.งานสงเสริมฯทุกคน

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการจัดการศึกษาดานกีฬาและสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 260,000

 - จัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและนันทนาการ 20 รายการ/ภาคเรียน

 - ภาคเรียนที่ 2/2560 60,000 อัจฉรา/วรเทพ

 - ภาคเรียนที่ 3/2560 100,000 อัจฉรา/วรเทพ

 - ภาคเรียนที่ 1/2561 100,000 อัจฉรา/วรเทพ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาประเภทตางๆ แกนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 98,000

โครงการอบรมฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภายใน 39

1.โครงการศิลปะปองกันตัว (มวยไทย) สําหรับนักศึกษา 1 ก.พ.62 4,000 จรัญ

2. โครงการฝกซอมทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับบุคลากร 1 เม.ย. - พ.ค.62 1,000 จรัญ

3.โครงการสอนทักษะกีฬาวายน้ําแกนักศึกษาและบุคลากรภายใน มวล . 1 ธ.ค.61 - ม.ค.62 1,000 พรศักดิ์

4.โครงการฝกทักษะเทนนิสสําหรับนักศึกษา บุคลากร  ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) 1 พ.ย. - ธ.ค. 61 4,000 สุนันฑา

5.โครงการฝกทักษะเทนนิสสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3/2561)  1 ส.ค.- ก.ย. 62 4,000 สุนันฑา

6.โครงการฝกทักษะกีฬาแบดมินตันนักศึกษา 1 ก.พ.- มี.ค.62 - เกียรติพรรณ

7.โครงการจัดอบรมฝกทักษะกีฬากอลฟขั้นพื้นฐาน 1 เม.ย.62 4,000 สมพร

8.โครงการฝกทักษะกีฬาแบดมินตันบุคลากร 1 เม.ย.-พ.ค.62 - เกียรติพรรณ

โครงการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ/เพื่อมวลชน

9.โครงการแขงขันแบดมินตันประเพณี นักศึกษา VS บุคลากร ครั้งที่ 15 1 พ.ค.-มิ.ย.62 3,000 เกียรติพรรณ

มิ.ย.-ก.ย.62
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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

10.โครงการแขงขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ 1 ส.ค.-ก.ย.62 5,000 เกียรติพรรณ

11.โครงการแขงขันแบดมินตันวลัยลักษณ เดย  (ประจําป 2562)F 1 มี.ค.62 - เกียรติพรรณ

12.โครงการวลัยลักษณฟนรัน ครั้งที่ 2 1 ธ.ค.61 8,000 จุฑารัฐ จนท.

13. โครงการ แอโรบิกในน้ํา 1 ก.ค.-ส.ค.62 3,000 จุฑารัฐ

14.โครงการ บาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ 1 ก.ค.-ส.ค.63 2,000 จุฑารัฐ

15. โครงการ จัดการแขงขันฟุตบอลหญาเทียม 40 ปขึ้น 1 ธ.ค.61 4,000 เอกชัย

16. โครงการ จัดการแขงขันฟุตบอลหญาเทียมลีกภายในวลัยลักษณ 2562 1 ม.ค.62 5,000 เอกชัย

17. โครงการจัดแขงขันฟุตบอลหญาเทียมเยาวชน 1 มี.ค.62 - เอกชัย

18.โครงการจัดแขงขันหญาเทียมเชื่อมสัมพันธภายใน 1 มี.ค.62 2,000 เอกชัย

19.โครงการจัดแขงขันฟุตซอลภายใน 1 ก.พ.62 2,000 เอกชัย

20.โครงการจัดการแขงตะกรอ 1 มี.ค.62 1,000 เอกชัย จุฑารัฐ

21. โครงการจัดแขงขันฟุตบอลหญาเทียมกระชับมิตร 4 เสา 1 ส.ค.62 1,000 เอกชัย

22.โครงการเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณแชมเปยนชิพ (วลัยลักษณเดย) ประจําป 2562 1 มี.ค.62 - สุนันฑา

23.โครงการเทนนิสเยาวชนภาคฤดูรอน 1 เม.ย.62 - สุนันฑา

24.โครงการเทนนิสวลัยลักษณโอเพน  ประจําป 2562 1 - สุนันฑา

25.โครงการเทนนิสเยาวชนพัฒนาฝมือภาคใต (พีทีที-ลอนเทนนิส) 1 ก.ย.62 - สุนันฑา

26. โครงการฟุตบอล 16 ธันวาคม วันกีฬาแหงชาติ 1 ธ.ค.61 6,000 จรัญ

27. โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงาน 1 2,000 จรัญ

28.โครงการฟุตบอลวลัยลักษณแชมเปยนชิพ 1 มี.ค.62 3,000 จรัญ

29.โครงการแขงขันวอลเลยบอลกระชับมิตร 1 ส.ค.62 5,000 พรศักดิ์

30.โครงการแขงขันกีฬาเปตองกระชับมิตร 1 เม.ย.62 4,000 พรศักดิ์

31. โครงการแขงกีฬาเปตองประเพณีนักศึกษา บุคลากร 1 พ.ค.62 3,000 พรศักดิ์

32.โครงการจัดการแขงขันวายน้ําเยาวชน 1 ม.ค.-พ.ค.62 - จนท.สระวายน้ํา

33. โครงการเทนนิสเชื่อมสัมพันธ (นักศึกษา บุคลากร  ชมรมตางๆ) 1 ก.พ.62 6,000 สุนันฑา

34.โครงการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ/เพื่อมวลชน โครงการแขงขันวอลเลยบอลประเพณี  1 พ.ค.62 3,000 เกียรติพรรณ
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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

โครงการบริการวิชาการ

35.โครงการฝกทักษะฟุตบอลหญาเทียมเยาวชนอายุ 6 - 12 ป 1 ต.ค.-ธ.ค.61 - เอกชัย

36.โครงการดานการสงเสริมกีฬา 1 ธ.ค.61 6,000 พรศักดิ์ อัจฉรา จุฑารัฐ

37.โครงการดานการสงเสริมสุขภาพ 1 ส.ค.62 2,000 อัจฉรา

38.โครงการฝกทักษะกีฬาแบดมินตันเยาวชน  (WU Badminton Summer 2019) 1 4,000 เกียรติพรรณ

39.โครงการบริการวิชาการ ผึกทักษะวายน้ําบุคคลทั่วไป 1 ก.ค.-ส.ค.62 - จนท.สระวายน้ํา

กิจกรรมหลัก  พัฒนานักศึกษาดานกีฬาเพื่อรวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 1,090,000     ภราดร จีนขาวนา

การเตรียมทีมและฝกซอมกีฬา รอบคัดเลือก 1 ครั้ง 1-31 ต.ค.61 300,000        

การเขารวมการแขงขันกีฬา รอบคัดเลือก 1 ครั้ง 11-16 พ.ย.61 300,000        

การเตรียมทีมและฝกซอมกีฬา รอบมหกรรม 1 ครั้ง 1-31 ธ.ค.61 100,000        

การเขารวมการแขงขันกีฬา รอบมหกรรม 1 ครั้ง 11-20 ม.ค.62 290,000        

พัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถดานกีฬา : การเขารวมแขงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย 5 ครั้ง ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 100,000        ภราดร จีนขาวนา

กิจกรรมหลัก เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเครือขาย IMT-GT  ครั้งที่ 21 1,100,000

 - คาใชจายดําเนินงาน กอบสุข อรชร

มิ.ย. - ก.ค.62
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5. งบประมาณรวม

42,755,260 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษาไดรับบริการสวัสดิการที่เอื้ออํานวยใหสามารถใชชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข

2. นักศึกษาไดรับมวลประสบการณที่หลากหลายจากการทํากิจกรรม โดยจะไดพัฒนาความคิดที่สรางสรรค ไดเรียนรูทักษะการใชชีวิต และ

การทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

3. สวนกิจการนักศึกษามีกระบวนการปฏิบัติงานที่คลองตัว โดยสามารถปฏิบัติงานในภาระงานตางๆ ไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด

4. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปรูเขาใจถึงเรื่องงการออกกําลังกาย และสามารถใชบริการไดอยางถูกตองปลอดภัย
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1. หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอทุกองคการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมีบทบาทการดําเนินงานที่แตกตางกันตามลักษณะของ

องคการ อยางไรก็ตาม งานประชาสัมพันธเปนงานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงาน เพราะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานหลักของ

องคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค

การประชาสัมพันธเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวาง ในทางปฏิบัติจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเดียวกัน

ชวยสนับสนุนจึงจะประสบความสําเร็จ  ดังนั้น การดําเนินงานประชาสัมพันธจําเปนตองมีแผนงานประชาสัมพันธขององคกรเพื่อเปนตัวกําหนด

ทิศทางใหการดําเนินงานสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และวัตถุประสงคขององคกร 

2. วัตถุประสงค

1. ประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักของกลุมเปาหมาย

2. เชื่อมความสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมเปาหมายในระดับตางๆ ผานการจัดกิจกรรมสัมพันธ

3. สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนางานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ

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 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

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

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (88.84) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน   

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+2.42) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

5. จํานวนขาวที่จัดทําเพื่อการประชาสัมพันธ ขาว 320/ (339) 320/ (217) 320 320 320 320

                    

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนสื่อสารองคกร
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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

6. จํานวนขาวแจกทางโทรทัศน (ขาวตัดตอ) ขาว 12/(12) 12/ (N/A) 12 12 12 12

7. จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ ครั้ง 240/ (250) 240/ (N/A) 240 240 240 240

8. จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวทางสื่อสวนกลาง ครั้ง 525/ (565) 525/ (410) 525 525 525 525

    สวนภูมิภาค เว็บไซตอื่น 

9. จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวผาน Social Media ครั้ง N/A N/A 360 360 360 360

10. จํานวนขาวที่เผยแพรผานระบบสงขาวของมหาวิทยาลั ขาว 2,000/ (2,397) 1600/ 1,600 1,600 1,600 1,600

11. จํานวนชิ้นงานที่ผลิตภายใตโครงการ ตอน N/A 120/(156) 100 100 100 100

   Walailak Facebook Live on Air

12. จํานวนผูเขารวมโครงการ Walailak Young คน 80/(80) 120/ (N/A) 150 150 150 150

   Ambassador Camp

13. จํานวนคณะที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะ 40/(35) 40/ (N/A) 40 40 40 40

เชิงคุณภาพ

14. รอยละของจํานวนขาว/ภาพขาว/บทความ/สกูป รอยละ 100/(134.58) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    ที่ไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชนและเว็บไซต

15. จํานวนกลุมเปาหมายที่เขาถึงชองทางการเผยแพรตอ คน (N/A) >=30000 >=30000 >=30000 >=30000 >=30000

    เดือน ผาน Walailak Channel และ Walailak / (N/A)

   Facebook live on Air*

16. จํานวนครั้งที่กลุมเปาหมายมีสวนรวมกับสื่อมัลติมีเดีย ครั้ง (N/A) >=10000 >=10000 >=10000 >=10000 >=10000

    ที่นําเสนอตอเดือน ผาน Walailak Channel และ / (N/A)

   Walailak Facebook live on Air 

17. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ  Walailak รอยละ (N/A) (N/A) 10 10 10 10

   young Ambassador Camp ที่ทําหนาที่เปนสื่อบุคคล

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากร

    และประชาชน)    รอยละ 86 - 95 >85 85 85 85 85

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)

สวนสื่อสารองคกร 10,691,680

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 60,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 60,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 60,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 60,000

กิจกรรมหลัก  เงินบริจาคเพื่อการกุศล ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล ครั้ง/ตามโอกาส 30,000 นางสาวมนฤทัย อินทรแกว

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000 นางสาวอุดรรัตน ธรรรมดา

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 10,501,680

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 10,501,680

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 10,501,680

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 10,501,680

กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 768,000

 - คารับรอง 10,000 นางสาวมนฤทัย อินทรแกว

 - ผลิตของที่ระลึกเทศกาลปใหมและอื่นๆ 4 ชิ้นงาน 4 ชิ้นงาน 400,000 นายบรรพต ใบมิเด็น

 - จัดเตรียมกระเชา/ของขวัญปใหมแกผูมีอุปการคุณและสื่อมวลชน 100 กระเชา 50 กระเชา 50 กระเชา 300,000 นางสุภาณี เพชรานันท

นายธีรพงศ หนูปลอด 

 - จัดหาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ 28,000 นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

 - จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุสําหรับกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว 30,000 นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

 - ประเมินและติดตามผลการประชาสัมพันธและกิจกรรมตางๆ 6 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม นางสมพร อิสรไกรศีล

 - จัดทําแผนงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  2 ครั้ง 1  ครั้ง 1 ครั้ง นางสมพร อิสรไกรศีล

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

 - รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของสวนฯ 6 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง นางสมพร อิสรไกรศีล

 - การวิเคราะหขาวที่ไดรับการเผยแพร 1 ครั้ง 1 ครั้ง นายธีรพงศ หนูปลอด 

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 6,383,680

 - เงินเดือน 5,264,520

 - คาจางชั่วคราว 871,200

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 144,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 35,760

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 48,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 20,200

กิจกรรมหลัก  การสื่อสารและประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 14 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 1,700,000

 - สื่อสารและประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน/สื่ออิเลกทรอนิกส ดังนี้

 - สื่อโทรทัศน (สวนกลางและทองถิ่น) 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 700,000 นายกรกช  บุญอมร

นางสุภาณี  เพชรานันท

 - สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพและนิตยสาร) 5 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 100,000 นางสมพร  อิสรไกรศีล

 - สื่อวิทยุ (รายการของสวนสื่อสารองคกรสนับสนุนการออกอากาศของสถานีวิทยุ ) ตอเนื่อง ต.ค.61 ก.ย.62

 - รายการวิทยุ "นานาสาระ" (รายการของสวนสื่อสารองคกร) 52 ครั้ง 13 ครั้ง 13 ครั้ง 13 ครั้ง 13 ครั้ง 30,000 นายธีรพงศ หนูปลอด

นางสาวชลธิชา ปานแกว

 - ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา/ศิษยเกา รวมรายการวิทยุ 12 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 30,000 นางสุภาณี  เพชรานันท

 - สื่อมวลชนสัมพันธ (เชื่อมความสัมพันธกับสื่อมวลชน Press Tour และสังเกตการณ 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 200,000 นางสาวชลธิชา ปานแกว

   และทําขาว) นายธีรพงศ หนูปลอด

 - สื่อออนไลน 4 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 150,000 นางสมพร  อิสรไกรศีล

นายธีรพงศ หนูปลอด

 -  เผยแพรกิจกรรม/ขาวผาน social media 360 ครั้ง 90 ครั้ง 90 ครั้ง 90 ครั้ง 90 ครั้ง นางสาวชลธิชา ปานแกว
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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

นายธีรพงศ หนูปลอด

 - ขาว/ภาพขาว 320 ขาว 80 ขาว 80 ขาว 80 ขาว 80 ขาว นายธีรพงศ หนูปลอด

นางสาวชลธิชา ปานแกว

 - ขาวแจกทางโทรทัศน 12 ขาว 3 ขาว 3 ขาว 3 ขาว 3 ขาว นายธีรพงศ หนูปลอด

นางสาวชลธิชา ปานแกว

 - ขาววิทยุ โทรทัศน/อักษรวิ่ง 80 ขาว 20 ขาว 20 ขาว 20 ขาว 20 ขาว นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

นายธีรพงศ หนูปลอด

 - บทความทางวิชาการ/สกูป 12 ขาว 3 ขาว 3 ขาว 3 ขาว 3 ขาว นางสมพร  อิสรไกรศีล

 - ประชาสัมพันธผานสื่อเอกสาร

 - จดหมายขาว "สารวลัยลักษณ(ทั้ง paper และ e-magazine) 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 200,000 นางสาวชลธิชา ปานแกว

 - เอกสารเลมประชาสัมพันธหลักสูตร 1,000 เลม 1,000 เลม 100,000 นายกรกช  บุญอมร

 - ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

 - ทาง Internet และ Intranet 2,000 ขาว 500 ขาว 500 ขาว 500 ขาว 500 ขาว นางสมพร อิสรไกรศีล 

นายบรรพต ใบมิเด็น

 - ปฏิทินกิจกรรม 365 ครั้ง 92 ครั้ง 90 ครั้ง 91 ครั้ง 92 ครั้ง นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

 - โฮมเพจ 8 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง นายบรรพต ใบมิเด็น

 - แบนเนอร 40 เรื่อง 10 เรื่อง 10 เรื่อง 10 เรื่อง 10 เรื่อง นายบรรพต ใบมิเด็น

 - ขาวจากหนวยงานภายนอก 120 เรื่อง 30 เรื่อง 30 เรื่อง 30 เรื่อง 30 เรื่อง นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

 - ประชาสัมพันธผานนิทรรศการ 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 30,000 นายกรกช  บุญอมร

 - ประชาสัมพันธภาพลักษณผานสื่อชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย (ปายอิเล็กทรอนิกส ปายไวนิล 12 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 130,000 นายกรกช  บุญอมร

ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ) นายบรรพต ใบมิเด็น

 - ประชาสัมพันธผานกิจกรรมใน Facebook Walailak University 4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 20,000 นายธีรพงศ หนูปลอด

นางสาวชลธิชา ปานแกว

 - ตรวจสอบขาวจากสื่อสิ่งพิมพ 365 วัน/192 ฉบับ 92 วัน/48 ฉบับ 90 วัน/48 ฉบับ 91 วัน/48 ฉบับ 92 วัน/48 ฉบับ 10,000 นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

กิจกรรมหลัก  การสื่อสารภาพลักษณองคกร ต.ค.61 ก.ย.62 300,000 นางสุภาณี เพชรานันท
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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

 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติผานสื่อ 2 ครั้ง 2 ครั้ง 10,000  และพนักงานสวนฯ

 - ประชาสัมพันธสื่อสารภาพลักษณองคกรสูโรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ : WU to School 4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 120,000 นางสาวอุดรรัตน ธรรมดา

    และชื่นชมคุณคานักศึกษา/บัณฑิต นางสุภาณี  เพชรานันท

 - โครงการ WU PR Network(กลุมบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และเครือขายองคกรภายนอก ) 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 120,000 นางสุภาณี  เพชรานันท

 - กิจกรรมดนตรีในสวน Pride of Walailak ครั้งที่ 7 1 ครั้ง 1 ครั้ง งบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 - วันเด็กแหงชาติ 1 ครั้ง 1 ครั้ง งบอุทยานพฤกษศาสตร

 - สื่อสารผานสื่อบุคคลที่มาเยี่ยมชม 40 คณะ 10 คณะ 10 คณะ 10 คณะ 10 คณะ 50,000

กิจกรรมหลัก โครงการ Walailak  Young Ambassador Camp 2019 ต.ค.61 ก.ย.62 350,000 นางสุภาณี เพชรานันท

 - โครงการ Walailak  Young Ambassador Camp 2019 1 ครั้ง 1 ครั้ง 350,000

กิจกรรมหลัก โครงการ Walailak Facebook Live on Air ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000 นายกรกช บุญอมร

 - โครงการ Walailak Facebook Live on Air 100 ตอน 25 ตอน 25 ตอน 25 ตอน 25 ตอน 1,000,000 นายโกศล ชวยอุปการ

ลูกจางชั่วคราว จํานวน 4 คน

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 130,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 130,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 130,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 130,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 130,000

 - คาโทรศัพท 10,000

 - คาไปรษณีย 120,000
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5. งบประมาณรวม

10,691,680 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของกลุมเปาหมายผานการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน สื่อนิทรรศการ เอกสารเผยแพรตางๆ การรวมกิจกรรม

กับจังหวัดและหนวยงานตางๆ การจัดกิจกรรมสัมพันธ เปนตน

2. มีความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาผานการเผยแพรขาวทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

3. งานประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
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1. หลักการและเหตุผล

สวนแผนงานและยุทธศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่อยูภายใตการบริหารงานของรองอธิการบดีฝายวางแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา มีจุดมุงหมายหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จ โดยการพัฒนา ปรับปรุง

การบริหารจัดการภารกิจตางๆ ของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในดานการศึกษาวิเคราะหและแปลงนโยบายของรัฐในระดับตางๆ มาเปน

นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย  การวิเคราะหและจัดทําแผนงบประมาณประจําป การติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ การ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศและงานวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้  

ยังมีภาระงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจะตองจัดวาง

ระบบใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สวนแผนงานจําเปน

จะตองพัฒนางานบริหารจัดการในเชิงรุกโดยกําหนดยุทธศาสตรของสวนแผนงานใหชัดเจนและใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อุดมศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 จะใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะองคกรและมุงตอบสนองการ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่วางไว

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อบริหารจัดการดานการวิเคราะหงบประมาณ การวางแผนและประเมินผล การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหสามารถนําไปใชเพื่อประกอบการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ในอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม

3. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อเพิ่มสมรรถนะองคกร และมุงตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทาง

ที่วางไว

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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนขอมูลสารสนเทศ เรื่อง 15/ (14) 15/ (10) 15 15 15 15

2. จํานวนรายงานการวิจัยสถาบัน*  เรื่อง 5/ (7) 4/ (8) 5 6 7 7

3. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบ 1

เชิงคุณภาพ

4. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการทบทวนแผน รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สวนแผนงานและยุทธศาสตร
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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

   ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดมวล.

5. รอยละของหนวยงานที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

    ตอบสนองแผนยุทธศาสตรมวล.*

6. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รอยละ 80/ (50) 100/ (80) 100 100 100 100

    เพื่อการบริหารงบประมาณ

7. รอยละโครงการที่ตอบสนองตอการบริหารความเสี่ยง รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    มีการดําเนินการ*

8. มีระบบการควบคุมภายในและไดรับการตรวจสอบจาก ม/ี(ม)ี มี มี มี มี

    หนวยตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป 

9. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา /(83.75)

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

11. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.8) >80/ (82.72) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

12. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (-0.92) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85 85 85 85

    และประชาชน)   

4. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 85 85 85 85

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา* รอยละ 90 90 90 90

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบ รอยละ 90 90 90 90

    อาชีพอิสระหรือสามารถสรางงานดวยตนเอง

    ภายในระยะเวลา 1 ป*

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

5. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ รอยละ 90 90 90 90

   การศึกษา*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

1. รอยละของเงินงบประมาณแผนดิน (มรวมงบลงทุน) รอยละ 5 5 5 5

   ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา*

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากป รอยละ 5 5 5 5

   ที่ผานมา*

7. รอยละของหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานและผล รอยละ 85 85 85 85

    การใชจายงบประมาณบรรลุเปาหมายตามแผน

   ปฏิบิติการประจําป*

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)

สวนแผนงานและยุทธศาสตร 6,600,620

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 6,580,620

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 6,580,620

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 6,430,620

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 6,430,620

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 10,000

 - คารับรอง  - 10,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 5,675,620

 - เงินเดือน  - 5,405,040

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 216,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 20,880

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา  - 33,700

กิจกรรมหลัก  การบริหารแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ ต.ค.61 ก.ย.62 350,000

 - พัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย นางฐิตารีย  คลังทรัพย

 - การทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดมวล. นางฐิตารีย  คลังทรัพย

 - จัดทําขอเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอผูบริหาร 1 เรื่อง/1 ครั้ง  ต.ค.- พ.ย.61

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสต  1 ครั้ง  พ.ย.- ธ.ค.61

 พรอมรับนโยบาย/จุดเนนการพัฒนามวล.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากฝายบริหาร

 - ปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประจําปงบประม  1 เรื่อง/1 ครั้ง  พ.ย.- ธ.ค.61

พ.ศ.2563-2564 ตามขอคิดห็น/เสนอแนะของฝายบริหาร

 - เสนอแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 1 เรื่อง/1 ครั้ง  พ.ย.- ธ.ค.61

พ.ศ.2563-2564 (ฉบับปรับปรุง) ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

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

 - จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําปงบประม  1 เรื่อง/2 เลม  ธ.ค.61

พ.ศ 2563-2564 (ฉบับปรับปรุง) ในรูปแบบไฟลขอมูล

 - ประกาศและเผยแพรแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําป 1 ครั้ง  ธ.ค.61

งบประมาณ พ.ศ.2563-2564 (ฉบับปรับปรุง) ใหหนวยงานภายในทราบ

 - การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ นางฐิตารีย  คลังทรัพย

 - จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มวล. 4 ครั้ง  พ.ย.61 ก.พ.62 พ.ค.62 ส.ค.62

 - จัดประชุมชี้แจงและถายทอดแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 1 ครั้ง  ธ.ค.61

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564  และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ .ศ.2563 

ใหหนวยงานภายในทราบ

 - เขาพบหนวยงานเพื่อชี้แจงเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสต 10-15 ครั้ง  ธ.ค.61 ก.พ.62

/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2563-2564

 - กลุมสํานักวิชา

 - กลุมหนวยงานสนับสนุน

 - ใหคําปรึกษา/แนะนําหนวยงานในการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปที่เชื่อมโยง ครั้ง/ตามที่ ธ.ค.61 ส.ค.62

กับแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ .ศ.256 หนวยงานรองขอ  

 - สนับสนุนและรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรและแผนอื่นๆใหกับหนวยงานภายในแล ครั้ง/ตามที่ ต.ค.61 ก.ย.62 นางฐิตารีย  คลังทรัพย

หนวยงานรองขอ  

 - วางแผนและประเมินผล 150,000

 - ปรับขอมูลกิจกรรมหลักคาใชจายบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562  ให 1 เรื่อง/2 ครั้ง พ.ย.61 นางฐิตารีย คลังทรัพย

ตรงกับการปรับขั้นเงินเดือนประจําปและผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานภายใน

 - เสนอขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัยที่แลวเสร็จ 1 เรื่อง/1 ครั้ง พ.ย.61 นางฐิตารีย คลังทรัพย

ตอผูบริหารที่เกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นชอบ

 - นําขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัยที่ผานความเห็นชอบแ 1 เรื่อง/1 ครั้ง พ.ย.61 นางฐิตารีย คลังทรัพย

ประกาศบนเว็บไซต เพื่อใหหนวยงานภายในใชถือปฏิบัติและบันทึกในระบบ WU e-budgeting

 - จัดประชุมชี้แจงเรื่องการคียขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 ผานระบบ 1 ครั้ง  ธ.ค.61 นางฐิตารีย คลังทรัพย
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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

WU e-budgeting 

 - ใหคําปรึกษาแกหนวยงานภายในดานการคียขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 ครั้ง/ตามที่ ธ.ค.61 นางฐิตารีย คลังทรัพย

ผานระบบ WU e-budgeting หนวยงานรองขอ  

 - จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เรื่อง นางฐิตารีย  คลังทรัพย

 - จัดทําปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2563 1 เรื่อง พ.ย.61

 - ทบทวน/จัดทําแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2563 1 เรื่อง พ.ย.61

 - ประสานติดตาม รวบรวมและวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ครั้ง/ตามที่ ม.ค.- มี.ค.62

พ.ศ.2563 ของสํานักวิชาศูนย/สถาบัน/สวน/หนวย/โครงการ หนวยงานรองขอ  

 - ประสานติดตาม รวบรวมและวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ครั้ง/ตามที่ เม.ย.- พ.ค.62

พ.ศ.2563 ของหนวยงานวิสาหกิจ หนวยงานรองขอ  

 - รวบรวม/วิเคราะหขอมูลโครงการของหนวยงานภายในที่ขอรับจัดสรรงบยุทธศาสตรประจําป ครั้ง/ตามที่  ม.ค.62  พ.ค.62

งบประมาณ พ.ศ.2563 (ถามี) หนวยงานรองขอ  

 - นําเสนอขอมูลโครงการของหนวยงานภายในที่ขอรับจัดสรรงบยุทธศาสตรประจําป 1 ครั้ง  

งบประมาณ พ.ศ.2563 (ถามี) ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

 - รวบรวม/นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานภายในตอคณะกรรมการกลั่นกรองแผ 1-2 ครั้ง   มิ.ย.62 ก.ค.62

ปฏิบัติการและงบประมาณประจําป

 - ปรับขอมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักวิชา ศูนย/ 1 เรื่อง/1 ครั้ง  มิ.ย.62 ก.ค.62

สถาบัน สวน/หนวย โครงการ หนวยงานวิสาหกิจ ตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากสภาฯ 

สงใหหนวยงานทบทวนแผนฯ

 - ทําหนังสือแจงทุกหนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2563 ตาม 1 ครั้ง  ก.ค.62

กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

 - ปรับขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ระดับมหาวิทยาลัยที่หนวยงานภายใน 1 เรื่อง/1 ครั้ง  ส.ค.- ก.ย.62

ไดมีการทบทวนขอมูลแลวเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ

 - จัดทําขอมูลงบประมาณและตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตรจําแนกตามแผนงาน 1 เรื่อง/2 ครั้ง  ส.ค.- ก.ย.62

ยุทธศาสตรเสนอคกกก.การเงินและทรัพยสิน/สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

 - จัดทําคําขอตั้งแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปยังสํานักงบประมาณ และ สกอ 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว
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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

 - จัดทําคําขอตั้งแผนบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปยังหนวยงานเจาภาพ ก.ย. - พ.ย.61

   สกอ. และ สํานักงบประมาณ และคียเขาระบบ E-budgeting

 - จัดทําคําขอตั้งแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามภารกิจพื้นฐานและ  ม.ค.62 ก.ค.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว/

   ภารกิจยุทธศาสตรไปยังสกอ. และสํานักงบประมาณ และคียเขาระบบ E-budgeting นางสุภาวดี สารพงษ

 - จัดทําขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง  ก.พ.- มี.ค.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

   ประจําป พ.ศ.2563

 - จัดทําขอมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2563 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง  มิ.ย.62  ก.ค.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

 - จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ผานทางระบบ BB EvMis ไปยัง 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง ก.ย.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

   สํานักงบประมาณ

 - วิเคราะหอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 และประชุม 1 เรื่อง/ 30 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

   คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 12 ครั้ง

 - ปรับปรุงขอมูลแผนและผลการรับนักศึกษา 1 เรื่อง/ 4 ครั้ง ต.ค.61 มี.ค.62 มิ.ย.62 ก.ย.62 นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว

 - ติดตามผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 1 เรื่อง นางสาววราภรณ  แหลมเพ็ชร

 - ติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานรายไตรมาส 4 ครั้ง ต.ค.61 ม.ค.62 เม.ย.62 ก.ค.62

 - บันทึกผลรายไตรมาสลงในระบบเครือขายคอมพิวเตอรออนไลนสงสํานักงบประมาณ และ สก 4 ครั้ง ต.ค.61 ม.ค.62 เม.ย.62 ก.ค.62

 - รายงานผลการดําเนินงานนําเสนอคณะกรรมาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ  2 ครั้ง ต.ค.61 เม.ย.62

 - จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 2 ครั้ง  มี.ค.62  ก.ย.62 150,000

 - รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการทุกสิ้นไตรมาส 4 ครั้ง  ธ.ค.61  มี.ค.62  มิ.ย.62  ก.ย.62 นางสาววราภรณ  แหลมเพ็ชร

 - รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 2 ครั้ง  ก.พ.62  ก.ค.62 นางสาววราภรณ  แหลมเพ็ชร

 - จัดอบรมการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ (Module ที่เพิ่มเติมในเฟส 1) 1 ครั้ง  พ.ย.- ธ.ค.61 นางสาววราภรณ/นางฐิตารีย

 - จัดทํารายงาน PART สงสํานักงบประมาณ 1 ครั้ง นางสาววราภรณ  แหลมเพ็ชร

 - วิเคราะหงบประมาณ 13 เรื่อง/รอบป ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - จัดทําแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการประจําป 1 เรื่อง นางสุภาวดี สารพงษ

 - กําหนดรหัส Segment ใหกับทุกกิจกรรมของแผนงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562 ต.ค.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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

   กิจกรรม

    และนําขอมูลทั้งหมดเขาระบบงบประมาณฯ (MIS)

 - จัดทํารูปเลมแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สงใหกับทุกหนวยงาน  พ.ย.61

 - จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจาย 1 เรื่อง นางสุภาวดี สารพงษ

   ประจําปตอรัฐบาล

 - เชิญคณะจากสํานักงบประมาณมาประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํางบประมาณรายจาย  พ.ย.61 100,000

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทํางบประมาณ  

   ใหกับหนวยงาน

 - จัดเตรียมแผนงบประมาณป 2563 เบื้องตน (Pre-Ceiling)

 - ขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2563 ตอรัฐบาล  ต.ค.61 ก.ค.62

 - จัดประชุมการเตรียมจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563และประชุมรวมกับ  ก.ค.62 100,000

   คณะจากสํานักงบประมาณ

 - จัดทําแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการประจําป 1 เรื่อง มี.ค.62 ก.ย.62 นางสุภาวดี สารพงษ

 - จัดทําแผนงบประมาณ ประจําป 2563 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและ 

   งบประมาณประจําป 2563

 - จัดทําแผนงบลงทุน ประจําป 2563 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนจัดหางบลงทุน

 - จัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอเขาพิจารณาอนุมัติตอ

    คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และสภามหาวิทยาลัย

 - พัฒนาระบบ eBudgeting นางสุภาวดี และนางฐิตารีย

 - จัดทํา/ สรุปผลการกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ.2561 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง ต.ค.61 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - ตรวจสอบ สรุปสอบรายการกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง  ก.ค.- ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - บริหารงบประมาณ 1 เรื่อง/ 360 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - ดําเนินการเพิ่มโครงการบริการวิชาการ/วิจัย/เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในระบบ MIS 1 เรื่อง/ 360 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอตอสํานักงบประมาณ 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสํานักงบประมาณ และ 1 เรื่อง/ 4 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ
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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

 - รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณทั้งเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินนอกงบประมาณ 1 เรื่อง/ 4 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

 - จัดทํารายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปงบประมาณ 2561 1 เรื่อง/ 1 ครั้ง ม.ค.62 นางสาวนฤมล สุทธิ

กิจกรรมหลัก  วิจัยสถาบันและสารสนเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - วิจัยสถาบัน 200,000

 - ประสานและจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 200,000 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

 - จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน 6 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62

 - จัดสรรทุนวิจัยสถาบันตามนโยบายบริหาร (เงื่อนไขทุนละไมเกิน 50,000 บาท) 4 ทุน/ 4 เรื่อง ประกาศทุน ประกาศทุน 200,000

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

 - ประสานการขอรับทุนวิจัยสถาบัน นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

 - ติดตามผลการจัดทํารายงานวิจัยสถาบันตามสัญญาวิจัยสถาบัน (ตามระยะเวลาที่ระบุในแตละโคร 10 โครงการ ต.ค.61 ก.ย.62 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

 - จัดทําสารสนเทศ

4 เรื่อง/ 40 เลม ต.ค.53 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม

1 เรื่อง ต.ค. - ธ.ค.61 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม และ

1 เรื่อง ม.ค. - มี.ค.62 วาที่ ร.ต.เสกมนต หมอมวิญญา

มี.ค.54 เม.ย.54

เม.ย. - พ.ค.54

1 เรื่อง ม.ค.62  พ.ค.62

1 เรื่อง ม.ค.62  มิ.ย.62

มี.ค.54 เม.ย.54

  

พ.ค. - มิ.ย.54

ก.ค.54

1 เรื่อง/ 1 ระบบ  ต.ค. - ธ.ค.61  ก.ย. - ธ.ค.62 - จัดทํารายงานขอมูลนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 และพัฒนาระบบนักศึกษาใหม

 - จัดทํารายงานความคิดเห็นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  ที่มีตอมหาวิท

 - จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ 

   การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

 - จัดทํารูปเลมรายงานตางๆ

    - สอบถามที่อยูของผูใชบัณฑิตโดยการโทรศัพทถามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (1 ป) 

 - จัดทํารายงานผลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (3 เดือน) ประจําปการศึกษา 256

 - จัดทํารายงานผลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (1 ป) ประจําปการศึกษา 2560

    - สํารวจโดยการโทรศัพทถามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (1 ป) ประจําปการศึกษา 2552

    - ทํารายงานภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (1 ป) ประจําปการศึกษา 2552

    - สงแบบสํารวจแกผูใชบัณฑิตทางไปรษณีย

      ประจําปการศึกษา 2552

    - ทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
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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

1 เรื่อง ม.ค. - มี.ค.62

1 เรื่อง  พ.ย.61  ม.ค.62

1 เรื่อง ส.ค. - ก.ย.62

1 เรื่อง ส.ค. - ก.ย.62

1 เรื่อง/ 3 ครั้ง  ต.ค.61  ก.พ.62  เม.ย.62 นางศศิรัศมิ/์ นายชาญชัย

   ออนไลน รวมกับศูนยคอมพิวเตอร

 - จัดทําระบบฐานขอมูลผูใชบัณฑิต 2 ระบบ  ม.ค.62 มิ.ย.62 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม และ

 - จัดทําระบบภาวะการมีงานทําออนไลน 2 ระบบ  ม.ค.62 มิ.ย.62 นายเสกมนต หมอมวิญญา

 - จัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 1 เรื่อง/2ฉบับ นางศศิรัศมิ/์ นายชาญชัย/นางดวงพร

  - จัดทําฉบับภาษาไทย ต.ค.61 นางสาวรักษรัศมี

  - จัดทําฉบับภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก  การบริหารความเสี่ยง ต.ค.61 ก.ย.62 150,000

- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

- กิจกรรม CRO พบ RO และฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ย 1 ครั้ง มี.ค.-62

- จัดทํา/พัฒนาเวบไซต http://risk.wu.ac.rh ตอเนื่อง

- จัดทําขอมูลเพื่อลงเวบไซต http://risk.wu.ac.rh ตอเนื่อง

- ดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

- การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562

ตอเนื่อง

2 ครั้ง มี.ค.-เม.ย.-62 ก.ย.-ต.ค-62

   ออนไลน

 - จัดทําขอมูลสารสนเทศ 26 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 - จัดทํารายงานผลประสิทธิภาพการใชหองเรียน ประจําปการศึกษา 2560

    - บันทึกขอมูลการใชหองเรียน ประจําปการศึกษา 2553

 - รวบรวมและบันทึกขอมูลความคิดเห็นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

 - รวบรวมและบันทึกขอมูลภาวะการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

 - จัดทําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจําปการศึกษา 2561 และพัฒนาระบบสารสนเทศ

    ที่มีตอมหาวิทยาลัย

 - หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ป 2562

    - ทํารายงานการใชหองเรียน ประจําปการศึกษา 2553

 - รวบรวมขอมูลความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ และ
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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

 - ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงรอบครึ่งปงบประมาณ 2562

- ดําเนินการรวบรวมขอมูลการระบุความเสี่ยงจากทุกหนวยงาน ทุกครึ่งปงบประมาณ 2 ครั้ง ก.พ.-มี.ค.-62 ส.ค.-ก.ย.-62

- รวบรวมกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง / ทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแผนการบริหาร 2 ครั้ง มี.ค.-62 ก.ย.-62

   ความเสี่ยงทุกครึ่งปงบประมาณ

- ทบทวน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 1 ครั้ง พ.ค.-มิ.ย.-62

   (Risk Tolerance) และตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators ; KRIs)

 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2563

- จัดทํารางมาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงสําหรับปงบประมาณ 2563 1 ครั้ง ก.พ.-มี.ค.-62

- รวบรวมขอมูลโครงการการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง มี.ค.-เม.ย.-62

   สําหรับปงบประมาณ 2563

- เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2563 1 ครั้ง เม.ย.-62

- แผนรับมือสถานการณฉุกเฉินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

- รวบรวมขอมูลที่หนวยงานทบทวน/ปรับ แผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน 1 ครั้ง ก.ย.-62

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง 150,000 นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ

กิจกรรมหลัก  การควบคุมภายใน ต.ค.61 ก.ย.62

44 หนวยงาน ต.ค.-พ.ย.-61 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

3 ฉบับ นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

1 ครั้ง นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

3 ฉบับ ธ.ค.-61 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

1 ครั้ง นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

   และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (แบบปย.1 และปย.2)

 - ทบทวนระบบการควบคุมภายในและใหคําปรึกษาในการจัดทํารายงานระดับหนวยงาน

 - เสนอรายงานตอหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งจะดําเนินการรายงานตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - รวบรวม/วิเคราะหรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการ

 - จัดการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน

 - จัดทํารายงานระดับมหาวิทยาลัย (แบบปอ.1,ปอ.2 และปอ.3)

   สรุปผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
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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  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 45,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 45,000
 

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 150,000

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 150,000

กิจกรรมหลัก  การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.61 ก.ย.62 150,000

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 150,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 20,000

แผนงานหลัก แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 20,000

แผนงานรอง แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 20,000

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 20,000

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

 - คาโทรศัพท 10,000

 - คาไปรษณีย 10,000
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6,600,620 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการวิเคราะหงบประมาณ การวางแผนและประเมินผล การวิจัยสถาบันและสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปนไปปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

2. สามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนแผนงานใหสามารถนําไปใชเพื่อประกอบการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนิน

งานของมหาวิทยาลัยในอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม

3. บุคลากรของสวนแผนงานมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนางานดานบริหารจัดการตามภารกิจหลักของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย

มากยิ่งขึ้น

4. สามารถใหบริการขอมูลที่ตรงกับความตองการของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทันเวลามากยิ่งขึ้น

5. งบประมาณรวม
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1. หลักการและเหตุผล

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 

มีนโยบายในการบริหารงานแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ"  สวนพัสดุเปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี โดยเปนหนวยงานกลางที่มี

หนาที่ในการบริการงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุ เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุ

วัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 งาน ไดแก งานธุรการ งานวางแผนและ

ควบคุมมาตรฐาน งานจัดหาและงานคลังพัสดุ

สวนพัสดุมีการเพิ่มสมรรถนะองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสูองคกรองคกรเปยมสุขสมรรถนะสูงตามนโยบายดําเนิน

งานของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค

1. สรางความพึงพอใจแกผูทีเกี่ยวของ (Stakeholder) 

2. กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ปรับปรุงใหเหมาะสมอยูเสมอ

3. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว มีการควบคุม ติดตามและประเมินผล

4. มีการดําเนินการจัดหาใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. มีการดําเนินการดานคลังพัสดุ ควบคุมดูแลและใหบริการดานการพัสดุแกหนวยงานตางๆ

6. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2552

7. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม

8. สามารถใหบริการฐานขอมูลไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน

9. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง

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

เชิงปริมาณ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95/ 86 - 95(-) 85 85 85 85

    หนวยงาน                       

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (91.83) >90(-)** 90 90 90 90

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนพัสดุ

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.04) >80(96.63) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (13.57) 5/(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงปริมาณ

5. จํานวนรายการจัดหา รายการ 600/ (899) 600/ (548) 600 600 600 600

เชิงคุณภาพ

6. รอยละความสามารถในการดําเนินการจัดหาได รอยละ 80/ (85.95) 80/ (97.57) 80 80 80 80

    ตามคูมือพัสด*ุ

7. รอยละความสามารถในการดําเนินการงานทั่วไปได รอยละ 80/ (97.70) 80/ (97.57) 80 80 80 80

    ตามคูมือพัสดุ

8. รอยละการกอหนี้ผูกพันงบลงทุนตามแผนงบประมาณ รอยละ  - (100) 100 100 100 100

    ประจําปเทียบกับงบลงทุนทั้งหมด

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

2. รอยละของการใชจายงบลงทุนและงบครุภัณฑที่ไดรับ รอยละ 90 90 90 90

   จัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน*

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)

สวนพัสดุ 16,507,740

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 96,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 96,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 96,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 96,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 96,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 96,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,411,740

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 16,411,740

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,411,740

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,411,740

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 2,059,100

 - คารับรอง 10,000

 - จัดจางทําแบบฟอรมงานพัสดุรองรับระบบ MIS 30,000

 - บริการขนยายครุภัณฑ 10,000

 - จัดหาครุภัณฑประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 2,009,100

 - จัดทําแผนจัดหา/แผนปฏิบัติการประจําป/แผนเบิกจาย-สํานักงบประมาณ (EvMIS) 3 งาน 100.00% นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง-พรบ.การจัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลาง/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 2 งาน 50.00% 20.00% 20.00% 10.00% นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - รายงานผลตามแผนเบิกจายสํานักงบประมาณ  และสตง. 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - รายงานผลตามแผนจัดหา แผนปฏิบัติการ แผนกอหนี้ -สตง. รายไตรมาส 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบงบประมาณระหวางป เรื่อง 10.00% 40.00% 30.00% 20.00% นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานสวนพัสดุ งานจัดหาและงานทั่วไป 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์

 - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 1 งาน 1 งาน นางอารี บริพันธ/วลีรัตน กองสวัสดิ์

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - การควบคุมภายใน 1 งาน 1 งาน นางอารี บริพันธ/วลีรัตน กองสวัสดิ์

 - การบริหารความเสี่ยง 1 งาน 1 งาน นางอารี บริพันธ/วลีรัตน กองสวัสดิ์

 - จัดทําคูมือปฏิบัติงานตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 1 งาน 1 งาน นางอารี บริพันธ

 - จัดทําแบบปฏิบัติงานตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 1 งาน 1 งาน นางอารี บริพันธ

 - ตรวจสอบการสรางซัพพลายเออร/การสรางรหัสพัสดุ เรื่อง 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% นางอารี บริพันธ

 - สรางฐานขอมูลราคาพัสดุ เรื่อง 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% นางอารี บริพันธ

 - ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการงานพัสดุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง นางอารี บริพันธ

 - โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสวนพัสดุ  โดยการฝกอบรม 1 งาน 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% พนักงานสวนพัสดุ

 - โครงการ 5 ส. 1 งาน 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% พนักงานสวนพัสดุ

 - โครงการประหยัดพลังงาน 1 งาน 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% พนักงานสวนพัสดุ

 - โครงการอื่นๆ 

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 9,402,640

 - เงินเดือน 9,026,160

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 144,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 19,080

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400

 - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานดานพัสดุ 200,000

กิจกรรมหลัก  ดําเนินการจัดหา ต.ค.61 ก.ย.62  -

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ เรื่อง 100.00% นางสาวศิราณีย กาฬจันโท

 - จัดหาวัสดุ/หนังสือ เรื่อง 50.00% 30.00% 20.00% นายณรงค ปยะกาญจน

 - จัดหาครุภัณฑสํานักงาน เรื่อง 100.00% นางถวิล กะลาสี
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว เรื่อง 100.00% นางพวงทิพย ทองคง

 - จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เรื่อง 100.00% นางถวิล กะลาสี

 - จัดหาครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณ เรื่อง 100.00% นางถวิล กะลาสี

 - จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตร เรื่อง 100.00% นางปราณี พุกมา

นางสาวศิราณีย กาฬจันโท

 - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร/ เครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง 100.00% นางสาวอาจินต วรินทรเวช

 - จัดหาครุภัณฑอื่นๆ เรื่อง 100.00% นางถวิล กะลาสี

 - จางเหมาบริการตางๆ เรื่อง 100.00% นางพวงทิพย ทองคงและ

นางสุภาวดี โชติอัคคี

 - งานจางปรับปรุง/กอสราง เรื่อง 80.00% 20.00% นางภัทรพร เพชรวรพันธ

นางสุภาวดี โชติอัคคี

 - ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางกรณีเรงดวน เรื่อง 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% นางปราณี พุกมา

กิจกรรมหลัก  ดําเนินงานคลังพัสดุ ต.ค.61 ก.ย.62  -

ระบบคลังวัสดุ

 - เบิก-จายวัสดุผานระบบเบิก-จายวัสดุแบบ Online (e-Inventory) 48 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง นายสัมพันธ คงเพชร

ระบบทรัพยสินถาวร นางวิภาพร พลหาญ

 - กําหนดรหัสพัสดุ เรื่อง 70.00% 10.00% 10.00% 10.00% นางสายทิพย คงทน

 - บันทึกทะเบียนทรัพยสิน เรื่อง 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% นางสายทิพย คงทน

 - ติดบารโคด เรื่อง 20.00% 30.00% 20.00% 20.00% นางวิภาพร พลหาญ

 - บันทึกประวัติทรัพยสิน เรื่อง 30.00% 30.00% 30.00% 20.00% นางวิภาพร พลหาญ

 - ซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ เรื่อง 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% นางสาววรรณา มัคราช

 - จําหนายพัสดุ เรื่อง 20.00% 30.00% 25.00% 25.00% นางสาววรรณา มัคราช
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คืนหลักประกันสัญญา เรื่อง 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% นางสายทิพย คงทน

 - สงสัญญา เรื่อง 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% นายดลพร วรรณะ

 - ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ/สิ่งกอสรางกอนคืนหลักประกันสัญญา เรื่อง 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% นางสายทิพย คงทน

 - ตรวจสอบพัสดุประจําป 1 ครั้ง 1 ครั้ง นางวิภาพร พลหาญ

ระบบใหบริการกลาง

 - ใหบริการยืม-คืน/ขนยายพัสดุบริการกลาง เรื่อง 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% นายสัมพันธ คงเพชร

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

 - คาโทรศัพท 30,000

 - คาไปรษณีย 70,000

กิจกรรมหลัก  ใหบริการเครื่องพิมพเลเซอร (คามิเตอร) ต.ค.61 ก.ย.62 2,000,000 นางสาวศิราณีย กาฬจันโท

 - คาบริการเขาเครื่องพิมพเลเซอร (คามิเตอร) สําหรับหนวยงานตางๆ 2,000,000

กิจกรรมหลัก  ใหบริการน้ําดื่มบริโภคทั้งมหาวิทยาลัย ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 นางสาวศิราณีย กาฬจันโท

 - จัดบริการน้ําดื่ม 100,000

 - วัสดุงานบานงานครัว (แกวกระดาษ)

กิจกรรมหลัก  ใหบริการเครื่องถายเอกสาร ต.ค.61 ก.ย.62 2,500,000 นางสาวศิราณีย กาฬจันโท

 - คาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร สําหรับหนวยงานตางๆ 2,500,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 250,000 นางสาววรรณา มัคราช

 - คาซอมแซม 250,000
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5. งบประมาณรวม

16,507,740 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถใหบริการหนวยงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีขอผิดพลาดนอยที่สุด

2. มีการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2552

3. มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยางนอย รอยละ 90

4. พนักงานสวนพัสดุมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สงผลถึงการพัฒนาสวนพัสดุและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

5. สามารถเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได

- 422 - 



1. หลักการและเหตุผล

ภารกิจของสวนสารบรรณและอํานวยการ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแกผูบริหาร และบริหารจัดการระบบสนับสนุนและให

บริการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการใหความรวมมือและรวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายในจังหวัด

นครศรีธรรมราชและหนวยงานทองถิ่น

เพื่อใหภารกิจตางๆ ของสวนสารบรรณและอํานวยการ รับผิดชอบและดําเนินการ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และตอบสนองตอพันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจึงเปรียบเสมือนคูมือที่จะดําเนินการในกิจกรรม

ตางๆ เปนไปในทิศทางที่วางไว

2. วัตถุประสงค

1. เพือใหการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของสวนสารบรรณและอํานวยการมีความพรอม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหเกิดผลตามเปาหมาย

2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และการใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ

3. เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ

4. เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ ที่สวนสารบรรณและอํานวยการดําเนินการ

5. เพื่อสรางความรวมมือที่ดีกับหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัดและทองถิ่น

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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนบริการรับฝาก-นําสงเอกสารไปยังหนวยงานตาง ชิ้น 45,000/ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

(47,983) / (N/A)

2. จํานวนบริการดานไปรษณีย ชิ้น 400,000/ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

(289,198) / (N/A)

3. จํานวนครั้งของการบริการหองประชุม ครั้ง 5,000/ 5500/         6,500         6,500         6,500         6,500

(8,315) (7,022)

4. จํานวนครั้งของการจัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้ง  12/12   12/(10) 12 12 12 12

5. จํานวนครั้งของการอํานวยการในการเขารวมกิจกรรม ครั้ง  12/14 12/ (N/A) 12 12 12 12

    ทองถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิงคุณภาพ

6. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                          / (91.66) / (96.12)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สวนอํานวยการและสารบรรณ
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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

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

8. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.37) >80/ (72.14) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

9. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ (-4.14)

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.2561  พ.ศ.2562  พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ (87) 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน)    

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)

สวนอํานวยการและสารบรรณ 16,882,740

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 16,667,740

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 16,667,740

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 16,667,740

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 16,667,740

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

 - จัดหาวัสดุงานบานงานครัว (คาจัดทําตรายาง การทําปายชื่อหอง 50,000

 และวัสดุหองผูบริหารและอื่นๆ)

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 9,357,740

 - เงินเดือน  - 8,877,480

 - คาจางชั่วคราว  - 256,560

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 96,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 28,800

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 72,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 26,900

กิจกรรมหลัก  บริการงานการประชุม ต.ค.61 ก.ย.62 490,000 งานการประชุม

 - ใหบริการหองประชุม 5,500 ครั้ง 1,375 ครั้ง 1,375 ครั้ง 1,375 ครั้ง 1,375 ครั้ง

 - รับรองการประชุมและแขกสําคัญของมหาวิทยาลัย 15,000 ชุด 3,750 ชุด 3,750 ชุด 3,750 ชุด 3,750 ชุด 300,000

 - ประชุมบริหาร 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 20,000

 - ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดอื่นๆ 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 20,000

 - ประสานงาน/สนับสนุนการประชุมของผูบริหารระดับสูง (ทปอ., สออ., ทอมก. ฯลฯ) 250 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง

 - ประสานงาน/เขารวมประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ 
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 - เปนเจาภาพจัดประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ครั้ง 20,000

 - เปนเจาภาพจัดเลี้ยงอาหารวางในการประชุมกรรมการจังหวัด 1 ครั้ง 50,000

 - ประสานงาน/ดําเนินการภารกิจแมขายและจัดประชุมเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน 250 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง 75 ครั้ง

 - จายคาบํารุงสมทบที่ประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา กองทุนละ1 ครั้ง

 - ทปอ. 40,000

 - สออ.ประเทศไทย 20,000

 - ทอมก. 20,000

 - เครือขายสถาบันอุดมศึกษาฯ

กิจกรรมหลัก  ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 200,000 นางพุทธมนต ทองมี

 - การอํานวยการเขารวมกิจกรรมทองถิ่นและจังหวัด 50,000

 นครศรีธรรมราช/ การจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับหนวยงานภายนอก

 - พิธีการเทิดพระเกียรติ 150,000

กิจกรรมหลัก  จัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ต.ค.61 ก.ย.62 3,500,000

 - จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ครั้ง  ก.ค.- ก.ย.61 3,000,000

 - จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ศูนยบริการการศึกษา) 500,000

กิจกรรมหลัก  จัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 400,000

 - จัดงานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปที่ 26 1 ครั้ง   มี.ค.62 400,000

กิจกรรมหลัก จัดงานวลัยลักษณเดย 2,500,000 งานการประชุม

 - การจัดงานวลัยลักษณเดย 1 ครั้ง มี.ค.-เม.ย.62 2,500,000

กิจกรรมหลัก อธิการบดีและผูบริหารพบปะประชาคม ต.ค.61 ก.ย.62 100,000 งานการประชุม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

 -  อธิการบดีและผูบริหารพบปะประชาคมภายใน/ภายนอก 2 ครั้ง 100,000

กิจกรรมหลัก  ดําเนินงานสารบรรณและสนเทศ ต.ค.61 ก.ย.62 นางเพ็ญประภา ขาวเขียว

 - ดําเนินการงานดานสารบรรณและสนเทศ เชน หนังสือรับจาก 14,000 เรื่อง 3,500 เรื่อง 3,500 เรื่อง 3,500 เรื่อง 3,500 เรื่อง

 ภายนอก หนังสือสงภายนอก เอกสารสําคัญ ฯลฯ

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํานักผูบริหาร ต.ค.61 ก.ย.62

 - สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํานักผูบริหารดังนี้

 - อธิการบดี นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

นางสาวจิรา จอกทอง

 - รองอธิการบดีฝายวิชาการ นางจินตนา กิจผดุง

 - รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

 - รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา นางวันวิสา ชุติธรพงษ

 - รองอธิการบดีฝายบริหาร นางสาววิภาดา อามิตร

 - รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม นางธัญญา พูลสวัสดิ์

 - รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา นางนันทนภัส เหมทานนท

 - รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

 - ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร นางวันวิสา ชุติธรพงษ

 - รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร

 - รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร นางสาววิภาดา อามิตร

 - รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ นางธัญญา พูลสวัสดิ์

 - รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา นางนันทนภัส เหมทานนท

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 70,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 70,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 215,000

แผนงานหลัก แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 215,000

แผนงานรอง แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 215,000

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 215,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 215,000

 - คาจัดสงเอกสารทางรถทัวร/เครื่องบิน/อื่นๆ 80,000 นางสุชะฎา อินณรงค

 - รับฝาก-นําสงไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 40,000 ชิ้น 10,000 ชิ้น 10,000 ชิ้น 10,000 ชิ้น 10,000 ชิ้น

 - คาโทรศัพท 25,000

 - คาไปรษณีย 110,000 นางสุชะฎา อินณรงค

 - รับฝาก-นําจายดานไปรษณีย (รับฝากสงรายเดือนนําจายจดหมาย, พัสดุภัณฑ) 250,000 ชิ้น 62,500 ชิ้น 62,500 ชิ้น 62,500 ชิ้น 62,500 ชิ้น

 (นปม.กท.,และหนวยงานภายนอก ฯลฯ)
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5. งบประมาณรวม

16,882,740 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การดําเนินการและการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ของสวนสารบรรณและอํานวยการเกิดความคลองตัว พรอมมีประสิทธิภาพ และมี

ความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลตามเปาหมาย ผูใชพอใจในการใหบริการ

2. มหาวิทยาลัยเปนทีรูจักและยอมรับของหนวยงานภายนอก

3. เกิดความสามัคคีและไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก (ทองถิ่นและจังหวัดนครศร-ี

ธรรมราช)

4. สามารถดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

5. สามารถดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560

6. สามารถบํารุงสมทบที่ประชุมเครือขายอุดมศึกษา ทปอ. สออ.ประเทศไทย ทอมก. และการเปนเจาภาพการประชุมเครือขายสถาบัน

อุดมศึกษา
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1. หลักการและเหตุผล

สวนอาคารสถานที่เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาที่ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทและ

หนาที่ดานการใหบริการในเชิงบริหารจัดการ  ดานวิศวกรรมและซอมบํารุงระบบ โดยมีเปาหมายสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามผังแมบท และปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร

2. เปนศูนยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

3. วิเคราะห จัดทํา กํากับดูแล โครงการกอสรางและงานปรับปรุงอาคารสถานที่

4. ใหบริการระบบสาธารณูปโภค และกํากับดูแลงานจัดจางโดยมุงเนนประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค

เพื่อจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ รอยละ 85/ (N/A) 85 90 90 90 90

    สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก / (N/A)

2. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95/ 86 - 95 85 85 85 85

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

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

4. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนตามแผน รอยละ >50/ (99.11) >50/ (N/A) >50 >50 >50 >50

5. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (96.64) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

6. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (-0.94) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

สวนอาคารสถานที่
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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. จํานวนโครงการกอสราง โครงการ 2/ (2) 5/ (N/A) 9 4 4 4

เชิงคุณภาพ

8. รอยละความสามารถในการกอสรางอาคารใหเปน รอยละ >70/ (N/A) >70 >70 >70 >70 >70

    ไปตามแผน* (59,417,063.34) / (N/A)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงคุณภาพ

9. รอยละความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟา รอยละ -5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

    เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (+14.36) / (N/A)

เชิงตนทุน

10. จํานวนคาใชจายดานพลังงานไฟฟา บาท 54,798,000/ 53,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000

/ (N/A)

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ (92.20) 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน)   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

5. รอยละของการดําเนินงานโครงการกอสรางศูนยการ รอยละ 90 90 90 90

   แพทยไดตามวงดงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก

   รัฐบาล*

หมายเหต ุ* หนวยงานเปนผูรับผิดชอบรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัย

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)

สวนอาคารสถานที่ 1,218,611,270

แผนงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุ 180,245,000

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 180,245,000

แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 180,245,000

งาน/โครงการ  งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ 180,245,000

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมหลัก  โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ต.ค.61 ก.ย.62 176,425,000

 - คากอสราง (งบรัฐ) 150,600,000

 - เงินสมทบคากอสราง 18,825,000

 - คาควบคุมงาน 7,000,000

กิจกรรมหลัก  กอสรางระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยสําหรับการเตรียมความพรอม ต.ค.61 ก.ย.62 3,820,000

เปดใชอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

 - คากอสราง 3,820,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 85,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 85,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 60,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 60,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 60,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 60,000

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 25,000

งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 25,000

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

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (หามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 25,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 126,656,200

เพื่อมูงสูความเปนสากล

แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู 126,656,200

แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 126,656,200

งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 126,656,200

กิจกรรมหลัก โครงการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 21,156,200

 - คากอสราง 21,156,200

กิจกรรมหลัก โครงการกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวใหญ 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 20,000,000

 - คากอสราง 20,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 23,000,000

 - คากอสราง 23,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการกอสรางอาคารสํานักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 50,000,000

 - คากอสราง 50,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการกอสรางอาคารกายวิภาคสัตว 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 12,500,000

 - คากอสราง 12,500,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 109,171,970

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 109,171,970

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 109,171,970

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 109,171,970

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 70,000

 - คารับรอง 10,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาขนยายครุภัณฑ 60,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 16,914,460

 - เงินเดือน 13,203,480

 - คาจางชั่วคราว 3,137,640

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 312,000  

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 93,240

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 168,100 งานธุรการ

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 57,596,000

 - คาโทรศัพท 27,000

 - คาไปรษณีย 5,000

 - คาไฟฟา (ทั้งมหาวิทยาลัย) 57,564,000

กิจกรรมหลัก   งานระบบไฟฟา ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000 งานซอมบํารุงระบบไฟฟาและประปา 

 - จายคาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง

 - จัดหาวัสดุไฟฟา - วิทยุ เพื่อการซอมแซม

กิจกรรมหลัก   งานจัดการน้ําและระบบเครื่องกล ต.ค.61 ก.ย.62 1,800,000 งานซอมบํารุงระบบไฟฟาและประปา 

 - จัดหาวัสดุงานจัดการน้ําและผลิตน้ําประปา

 - จางตรวจสอบการควบคุมคุณภาพน้ํา

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล

กิจกรรมหลัก  คาจางเหมาบริการและอํานวยความสะดวก 7 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 3,054,000 งานซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ฯ

 - ปองกันและกําจัดปลวกอาคารที่ทําการ 549,000

 - จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปมสูบน้ํา 700,000

 - จางเหมาบริกาบํารุงรักษาซอมแซม UNIT SUBSTATION 350,000

- 434 - 



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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - จางเหมาบริการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 600,000

 - จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ Fire Alarm 302,500

 - จางเหมาบริกาบํารุงรักษาตูเมนควบคุมการจายกระแสไฟฟา 302,500

 - จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบสายสงแรงสูง 250,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 4,000,000 งานธุรการ

 - คาซอมแซม 4,000,000

 - จัดหาครุภัณฑ

 - สิ่งกอสราง

กิจกรรมหลัก โครงการกอสรางอาคารที่พักบุคลากร 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 24,737,510

 - คากอสราง 24,511,200

 - ควบคุมงาน 226,310

แผนงานยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูง 802,453,100

แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวระในพื้นที่ภาคใต 802,453,100

งาน/โครงการ  โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 802,453,100

กิจกรรมหลัก  โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ ต.ค.61 ก.ย.62 737,591,800 งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง

 - คากอสราง 730,458,500

 - คาควบคุมงาน 7,133,300

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 64,861,300

 - จัดทําหองผาตัด 37,561,300

 - จัดทําและติดตั้งชุดศูนยรวมอุปกรณทางการแพทยและโคมไฟผาตัดใหญพรอมระบบกลอง 17,100,000

 ถายทอดสัญญาณ

เพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - จัดทําและติดตั้งชุดศูนยรวมอุปกรณทางการแพทยชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพรอมรางเลื่อน 10,200,000
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5. งบประมาณรวม

1,218,611,270 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การปฏิบัติงานของสวนอาคารสถานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สวนอาคารสถานที่มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

3. ผลการปฏิบัติงานของสวนอาคารสถานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
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1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ บรรลุ

ผลสําเร็จ รวมทั้งการใชระบบการปรับปรุงคุณภาพซึ่งจะเสริมสรางใหมีการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัวสูง เหมาะสมกับการ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จากเหตุผลความสําคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองพัฒนาดานบริหารจัดการใหมีศักยภาพเหมาะ

ที่จะปฏิบัติภารกิจในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการติดตอประสานงานทั่วไปและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระบบการใหบริการ

ดานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอตอภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

4. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด

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

เชิงปริมาณ

1. จํานวนการใหบริการงานประชุมหนวยงานภายใน ครั้ง N/A * 200/(N/A) 400 400 400 400

2. จํานวนหนวยงานภายในที่ใชบริการงานประชุม หนวยงาน N/A * 50/(N/A) 50 50 50 50

3. จํานวนการใหบริการเชาสถานที่กับหนวยงานภายนอก ครั้ง N/A * 150/(N/A) 100 100 100 100

4. จํานวนการใหบริการยานพาหนะ ครั้ง N/A * 250/(N/A) 700 700 700 700

5. จํานวนการใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้ง N/A * 180/(N/A)        3,500        3,500        3,500        3,500

6. จํานวนการใหบริการรับฝาก-นําสงเอกสาร ครั้ง N/A * N/A * 200 200 200 200

  กทม.-มวล.นศ

7. จํานวนหนวยงานที่ใชบริการดานการเรียนการสอน หนวยงาน N/A * 5/(N/A) 5 5 5 5

8. จํานวนการใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานและ ครั้ง N/A * 30/(N/A) 20 20 20 20

    กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

9. จํานวนรายไดจากการใหบริการเชาสถานที่ * บาท 1,000,000 500,000 400,000 400,000 400,000 400,000

     (1,307,750) /(N/A)

เชิงคุณภาพ

10. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                        (90.87) /(N/A)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร

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

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

12. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.81) >80/(N/A) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

13. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแป รอยละ 5/ (+1.15) 5/(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลา รอยละ 85 85 85 85

    และประชาชน)    

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)

หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 6,425,860

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 4,715,560

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4,715,560

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 4,715,560

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 4,715,560

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 1,215,500 นางสาวยุนี พฤกษากิจ

 - คารับรอง 34,000

 - คาบริการสวนกลางอาคาร SM Tower 741,500

 - คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสินสวนกลางอาคาร SM Tower 40,000

 - คาใชจายดําเนินการสวนกลางและประสานงานทั่วไป 400,000

 - คาที่จอดรถยนต 12,000

 - คาพาหนะในการจัดสงเอกสาร 3,000

 - จัดหาวัสดุประเภทตางๆ 215,000

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 120,000

 - คาพาหนะและคาธรรมเนียมทางดวน 50,000

 - สนับสนุนการเรียนการสอน ครั้ง/หนวยงาน  นางสาวพรรณทิพย พิพัฒนกุล

/รายวิชา  นางสาวยุนี พฤกษากิจ

 - ใหบริการสถานที่และสนับสนุนการประชุม ครั้ง/งาน  นายอวยพร สิงพึงราบ

/หนวยงาน  นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ

 - ประชาสัมพันธ งาน นางสาวสุเมตตา อุราโรจน

 - บริการจัดการงานสารบรรณและรับ-สงเอกสาร พัสดุ ไปรษณีย เรื่อง/ครั้ง/รายการ  นางกาญจนา จิตวิโชติ

 - บริการยานพาหนะ ครั้ง  นายปรเมนทร รักษดี

 นายอวยพร สิงพึงราบ

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - งานชวยนักบริหาร ประสานงานดานเลขานุการ เรื่อง นางสาวอรพินท ไชยพงศ

 - รับสมัครงานและสรุปผลการรับสมัคร ครั้ง/ราย  นางกาญจนา จิตวิโชติ

 - การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางและสัญญารับทุน ครั้ง  นางกาญจนา จิตวิโชติ

 - งานการเงินและแผนงบประมาณ ครั้ง/ฉบับ/บาท  นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ

 นางสาวยุนี พฤกษากิจ

 - งานพัสดุ ครั้ง/บาท  นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ

 - งานอื่นๆ งาน พนักงานหนวยประสานงานทุกคน

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 3,485,060

 - เงินเดือน 3,353,040

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 120,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 1,920

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 10,100

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 15,000 นายอวยพร สิงพึงราบ

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 15,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,710,300

แผนงานหลัก แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 1,710,300

แผนงานรองแผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,710,300

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 1,710,300

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 538,000 นางกาญจนา จิตวิโชติ

 - คาบริการจัดสงเอกสารทางรถทัวร/ เครื่องบิน และอื่นๆ 70,000

 - คาน้ําประปา 20,000

 - คาไฟฟา 400,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาโทรศัพท 10,000

 - คาไปรษณีย 2,000

 - คาบริการเครื่องปรับอากาศลวงเวลา 36,000

กิจกรรมหลัก คาจางเหมาบริการและอํานวยความสะดวก ต.ค.61 ก.ย.62 1,072,300 คณะกรรมการตรวจการจาง

 - คาตอบแทนพนักงานขับรถจางเหมาทํางานนอกเวลา 50,000

 - คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 75,000

 - งานจางเหมาบริการรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ 364,300

 - งานจางเหมาบริการยานพาหนะพรอมพนักงานขับรถยนต 565,000

 - งานจางเหมาบริการกําจัดแมลง/ปลวกภายในอาคาร 18,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิน ต.ค.61 ก.ย.62 100,000  นายอวยพร สิงพึงราบ

 - คาซอมแซม 100,000  นายปรเมนทร รักษดี
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5. งบประมาณรวม

6,425,860 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถใหบริการประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

2. สามารถใหบริการสนับสนุนงานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสนับสนุนการจัดประชุม งานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใชระบบทางไกล (V.D.O. Conference) 

สําเร็จลุลวง ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

4. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของหนวยงานที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
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1. หลักการและเหตุผล

สวนนิติการเปนหนวยงานหนึ่งของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานกฏหมาย นิติกรรมสัญญา สอบสวน และ

งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานของผูบริหารและใหบริการกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการของสวนนติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย การ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจึงเปนตัวกําหนดการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกรอบที่กําหนดไว

2. วัตถุประสงค

1. เพือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสวนนิติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย และบรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมาย

2. เพือใหการดําเนินงานทางดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน

3. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ยึดถือปฏบัติขอกฏหมายของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด

4. เพื่อใหผูรับบริการทุกระดับพึงพอใจ

5. เพื่อใหความรูทางดานกฎหมายแกสังคม

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

เชิงปริมาณ

 - นิติการและพัฒนากฏหมาย

1. จํานวนครั้งของการดําเนินงานคดี ครั้ง N/A N/A 40 40 40 40

2. จํานวนการดําเนินงานบังคับคดี ราย N/A N/A 24 24 24 24

3. จํานวนขอกฏหมายที่ใหคําปรึกษาแกบุคลากรมหาวิทยาล เรื่อง 70/ (31) 70/(-) 100 100 100 100

4. จํานวนขอกฎหมายที่ปรับปรุงพัฒนา* เรื่อง - 8/- 8 8 8 8

5. จํานวนครั้งของการจัดฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย ครั้ง 0 0 2 1 1 1

6. จํานวนครั้งของการจัดประชุมเครือขายนิติการ ครั้ง 0 0 1 1 1 1

เชิงคุณภาพ

 - นิติการและพัฒนากฏหมาย

7. รอยละของงานนิติกรรมสัญญาที่แลวเสร็จ รอยละ 100/(100) 100/(100) 100 100 100 100

8. รอยละของงานบังคับคดีที่แลวเสร็จ รอยละ N/A N/A 60 60 60 60

9. รอยละของการประสานงานดานคดีความกับหนวยงาน รอยละ N/A N/A 100 100 100 100

    ที่เกี่ยวของแลวเสร็จ

 - สอบสวน

10. รอยละของงานสอบสวนขอเท็จจริงที่แลวเสร็จ รอยละ 60 60/(N/A) 80 90 90 90

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนนิติการ

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

11. รอยละของงานสอบสวนวินัยที่แลวเสร็จ รอยละ 60 60/(N/A) 80 90 90 90

12. รอยละของงานสอบสวนความรับผิดทางละเมิด รอยละ 60 60/(N/A) 80 90 90 90

    ของเจาหนาที่ที่แลวเสร็จ

13. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                         /(N/A)

เชิงเวลา

14. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/(->90) >90/(->90) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

15. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ (72.0) >80/(N/A) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

16. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ N/A 5/(N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

หมายเหต ุ* 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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85 85 85 85

    และประชาชน)    

5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย ครั้ง  - 0 0 0 0 0

    กฎระเบียบ ขอบังคับเมื่อคดีสิ้นสุด*             

6. จํานวนครั้งของการรองเรียนดานการทุจริตหรือ ครั้ง 0/(0) 0/(0) 0 0 0

   ผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยเมื่อคดีสิ้นสุด*       

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)

สวนนิติการ 3,576,640

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 3,560,640

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 3,560,640

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 3,560,640

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 3,560,640

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คารับรอง 30,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 3,340,640

 - เงินเดือน 3,313,080

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 14,160

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 13,400

กิจกรรมหลัก งานนิติกรและพัฒนากฎหมาย 6 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 50,000 สวนนิติการ

 - ดําเนินงานนิติกรรมสัญญา รอยละ 100 25 25 25 25

 - ดําเนินงานคดี 40 ครั้ง 10 10 10 10

 - ดําเนินงานบังคับคดี 24 ราย 6 6 6 6

 - ดําเนินงานใหคําปรึกษากฏหมาย 100 เรื่อง 25 25 25 25

 - ดําเนินงานพัฒนากฎหมาย 8 เรื่อง 2 2 2 2

 - ดําเนินงานประชุมเครือขายนิติการ 1 ครั้ง 0 0 1 0

กิจกรรมหลัก  งานสอบสวนวินัย 3 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 50,000 สวนนิติการ

 - ดําเนินงานสอบขอเท็จจริง 12 เรื่อง 3 3 3 3

 - ดําเนินงานสอบสวนวินัย 8 เรื่อง 2 2 2 2

 - ดําเนินงานสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 2 เรื่อง 1 1 0 0

ระยะเวลาดําเนินการ 
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

คาวัสดุเบิกตายจากคลังพัสดุกลาง 40,000

กิจกรรมหลัก โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหนวยงานของรัฐ" 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหนวยงานของรัฐ" 50,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 16,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 16,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 16,000

 - คาโทรศัพท 6,000

 - คาไปรษณีย 10,000
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5. งบประมาณรวม

3,576,640 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การดําเนินงานของสวนนิติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ กอใหเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยและผูใชบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ

2. องคกรมีความนาเชือถือและเชือมันในศักยภาพการบริหาร เพราะใชหลักการบริหารแบบโปรงใสภายใตขอกฎหมาย

3. บุคลากรทุกรัดบมีความรูความเขาใจขอกฏหมายของมหาวิทยาลัย และยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

4. ทําใหบุคลากรตระหนักถึงการรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและภาพลักษณองคกร เพื่อใหองคกรเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของ

สังคม

5. กอใหเกิดความรวมมือระหวางองคกรและหนวยงานและชุมชนรายรอบ
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1. หลักการและเหตุผล

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบบริการบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ พัสดุ บุคลากร 

และการบริหารวิชาการที่เปนอิสระจากระบบราชการ มีอํานาจที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการบริหารวิชาการ

ใหตอบสนองตอภารกิจหลักตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพได ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณยึดหลัก

การบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ เปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบและกลไกตางๆ มาตลอด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่จะปรับปรุงและพัฒนานั้น ตองตอบสนองตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ ความเปนองคการธรรมรัฐดวย ซึ่งที่ผานมา 

มหาวิทยาลัยไดใชระบบการจางเหมาบริการกลางทั้งระบบ เชน งานบริการจางเหมา ทําความสะอาด งานบริการจางเหมาภูมิทัศนและจัดเก็บ

ขยะ งานบริการจางเหมางานยานพาหนะ และงานบริการจางเหมารักษาความปลอดภัย แตดวยสภาพปญหาและสาเหตุปจจัยหลายอยาง

ทําใหระบบบริการจางเหมาดังกลาวประสบปญหาจนทําใหระบบบริการไมคอยจะเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทาที่ควรจะเปน 

เชน เกิดปญหานโยบายปรับคาแรงตามนโยบายรัฐบาล ทําใหผูรับจางเหมาบริการไมสามารถแบกรับภาระอยูได การบริหารจัดการไมคอย

มีประสิทธิภาพ ปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรไมมีศักยภาพและไมมีประสิทธิภาพ ปญหาการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเองที่ไมสามารถ

กํากับดูผูรับจางเหมาบริการใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาความโปรงใสของการดําเนินงาน ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 

ใหมในพื้นที่จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป ยิ่งทําใหเพิ่มภาระมหาวิทยาลัยที่จะตองจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มขึ้นอีกเทาตัว แตประสิทธิภาพยังไมเปลี่ยนแปลง

จากปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยอาจตองมาทบทวนระบบจางเหมาบริการดังกลาววา ระบบใดบางที่ควรปรับปรุง ยกเลิก หรือพัฒนา

เปนระบบการจางแบบใหมเพื่อลดภาระงบประมาณ เพื่อความมีประสิทธิภาพและยังรักษาหลักบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ

ไวไดตอไป

2. วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการกลางใหมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

3.เพื่อจัดระบบบริหารระบบบริการกลางและการจางเหมาบริการ

4.เพื่อทบทวนระบบการจางเหมาบริการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาแลวเปนเวลา 20 ป

5.เพื่อเสริมสรางความเปนเมืองมหาวิทยาลัย

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. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนบริการกลาง

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

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

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (95.85) > 80/ 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงคุณภาพ

5. รอยละความสามารถในการประหยัดพลังงาน รอยละ  -5/ (-17.7)  -5/ (N/a) 5 5 5 5

    น้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา

เชิงตนทุน

6. จํานวนคาใชจายดานพลังงาน (น้ํามันเชื้อเพลิง) บาท 6,100,000 4,000,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000

/ / (N/A)

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85 85 85 85

    และประชาชน)    

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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

สวนบริการกลาง 58,128,620

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 240,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 240,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 240,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 240,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 240,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 240,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,888,620

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 57,888,620

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,888,620

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 57,888,620

ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - คารับรอง 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 24,850,420

 -  เงินเดือน 2,369,520

 - คาจางชั่วคราว 22,067,160

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 216,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน  29,640

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 168,100

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 35,000

 - คาโทรศัพท 30,000

 - คาไปรษณีย 5,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป
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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 งานบริการยานพาหนะ ต.ค.61 ก.ย.62 13,983,200

 - คาเชาเหมารถกรณีพิเศษ 300,000

 - คาจางเหมาบริการงานยานพาหนะระบบขนสงภายในมหาวิทยาลัย 11,306,000

 - คาจางเหมาบริการงานยานพาหนะระบบขนสงภายนอกมหาวิทยาลัย 2,377,200

กิจกรรมหลัก งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย ต.ค.61 ก.ย.62 4,000,000

 - งานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย 4,000,000

กิจกรรมหลัก งานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 4,000,000

 - งานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป 4,000,000

กิจกรรมหลัก  คาน้ํามันเชื้อเพลิง ต.ค.61 ก.ย.62 4,000,000

 - จายคาน้ํามันเชื่อเพลิงของสวนอาคารสถานที่

 - จายคาน้ํามันเชื่อเพลิงของกลุมสํานักวิชา

 - จายคาน้ํามันเชื่อเพลิงของกลุมศูนยตางๆ

 - จายคาน้ํามันเชื่อเพลิงของกลุมหนวยงานตางๆ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 6,000,000

 - คาซอมแซม 3,000,000

 - คาปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกรองน้ํา 3,000,000

กิจกรรมหลัก โครงการบานรักสุนัข ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

 - ดําเนินงานโครงการบานรักสุนัข 1,000,000
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5. งบประมาณรวม

58,128,620 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีระบบบริหารระบบบริการกลางและการจางเหมาบริการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย
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1. หลักการและเหตุผล

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีนโยบายดานยุทธศาสตรเสริมสรางใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) เพื่อพัฒนา

และเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามกรอบมาตรฐานสากล มุงเนนใหมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่นดวยแมกไม 

โดยการพัฒนาออกแบบภูมิทัศนใหสอดคลองกับผังภูมิทัศนแมบทของมหาวิทยาลัยที่สวยงามและเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

และใหความสําคัญ ทั้งการปลูกตนไมเพื่อความรมรื่นและไมดอกที่มีสีสันตามฤดูกาลและไมประดับตามสวนหยอมตาง ๆทั่วมหาวิทยาลัย 

เพื่อกาวไปสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวมีสิ่งแวดลอมที่ดีเสริมสรางความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาและเสริมสรางใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามมาตรฐานสากล

2.เพื่อพัฒนาและเสริมสรางภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัยใหรมรื่นและสวยงาม

3.เพื่อพัฒนาและเสริมสรางภูมิทัศนใหสอดคลองกับความเปนเมืองมหาวิทยาลัย

4.เพื่อออกแบบภูมิสถาปตยกรรม ใหสอดคลองกับภูมิทัศนผังแมบทมหาวิทยาลัย

5.เพื่ออนุรักษและเสริมสรางสิ่งแวดลอมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตองสะอาดและสวยงาม

6.เพื่อเสริมสรางและอนุรักษพันธุพืชหายาก หรือพันธุพืชทองถิ่น หรือพันธุพืชสมุนไพร

7.เพื่อเพาะพันธุไมดอกไม ไมประดับ ไมยืนยัน พันธุไมทองถิ่น หรือพันธุไมสมุนไพร บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

8. เพื่อนําขยะที่เกิดจากระบบภูมิทัศนหรือจากการเหลือใชผลิตปุยหมัก ปุยชีวภาพ ดินผสมเพื่อการเพาะปลูกในระบบงานภูมิทัศน

9.เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไดรวมกันปลูก อนุรักษตนไมและสิ่งแวดลอม

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. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                         / (N/A)

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80 > 80/(92.44) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม

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

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5 5/ (N/A) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงปริมาณ

5. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่ 10 10/(11) 9 5 5 5

6. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการบํารุงรักษาภูมิทัศน พื้นที่ 13 23/(22) 22 27 32 37

7. จํานวนพันธุไมที่เพาะชํา ตน     100,000     100,000     100,000     100,000

8. จํานวนปุยหมัก ปุยชีวภาพทีผลิตเพื่อใชบํารุงรักษาใน กิโลกรัม (166,082)     100,000     100,000     100,000     100,000

   งานภูมิทัศน

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของงาน/โครงการที่ตอบสนองตอนโยบายการ รอยละ  (N/A) 90 90 90 90

    พัฒนามหาวิทยาลัย

หมายเหต ุ* นําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

3.2ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

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

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85 85 85 85

    บุคลากรและประชาชน)    

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)

สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 24,675,760

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 30,000

แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 30,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง 30,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 30,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,645,760

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 24,645,760

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,645,760

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 24,645,760

ต.ค.61 ก.ย.62 140,000

 - คารับรอง 20,000

 - คาปรับฝมือแรงงาน 100,000

 - เตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานของพนักงาน 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 18,647,760

 -  เงินเดือน 3,689,760

 - คาจางชั่วคราว 14,741,520

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 168,000

 - เงินตอบแทนนเงินเดือนติดเพดาน 14,880

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 33,600

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน ต.ค.61 ก.ย.62 3,650,000 งานออกแบบฯ

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 500,000

 - จัดหาวัสดุถาวร 1 รายการ 150,000

 - คาพันธุไมและวัสดุการเกษตรสําหรับปรับปรุงภูมิทัศน 9 รายการ 3,000,000

 - ปรับปรุงสวนวลัยลักษณระยะที่ 2

 - ปรับปรุงภูมิทัศนเขตการศึกษา/กลุมวิชาการ/กลุมเรียนรวม ระยะที่ 2

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงพยาบาลสัตวเล็ก

 - ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถาปตยกรรม ระยะที่ 2

 - ปรับปรุงภูมิทัศนวลัยนิวาส (บริเวณสวนพักผอน)

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามกีฬา

 - ปรับปรุงภูมิทัศนนวัตกรรมทั้ง 4 ปก

 - ปรับปรุงภูมิทัศนกายวิภาค/ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

 - ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน ทางไปหอพักนักศึกษา

กิจกรรมหลัก งานเรือนเพาะชําและปุยหมัก ต.ค.61 ก.ย.62 1,300,000

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 1,200,000

 - จัดหาวัสดุถาวร 100,000

กิจกรรมหลัก งานตัดหญา ตัดแตงตนไม งานบํารุงรักษาภูมิทัศน ต.ค.61 ก.ย.62 800,000 งานตัดหญา

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 500,000

 - จัดหาวัสดุถาวร 300,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 8,000

 - คาโทรศัพท 6,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาไปรษณีย 2,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 100,000

 - คาซอมแซม 100,000
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5. งบประมาณรวม

24,675,760 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามมาตรฐานสากล

2.ภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัยมีความรวมรื่นและสวยงาม

3.มีภูมิสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับภูมิทัศนผังแมบทมหาวิทยาลัย

4.มีพันธุพืชหายากหรือพันธุพืชทองถิ่น หรือพันธุพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น

5.มีพันธุไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน พันธุไมทองถิ่น หรือพันธุไมสมุนไพร บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

6.มีปุยหมัก ปุยชีวภาพ ดินผสม เพื่อการเพาะปลูกในระบบงานภูมิทัศน

7.มีสวนรวมระหวางนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ไดรวมกันปลูก อนุรักษตนไมและสิ่งแวดลอม
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1. หลักการและเหตุผล

พันธกิจที่สําคัญพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการรักษาสิ่งแวดลอม ในฐานะที่เปน

สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรมารวมตัวกันเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีที่ดิน สิ่งปลูกสราง อาคารเรียน หองปฏิบัติการ ระบบ

สาธารณูปโภค ตลอดจนความรูและเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนตนแบบในการพัฒนาควบคู

กับการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนและสังคมในวงกวาง

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง ดานที่ 3 การจัดการของเสีย ดานที่ 4 การจัดการน้ํา ดานที่ 5 การคมนาคมขนสง ดานที่ 6 การศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารของศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศ ประเมินโดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking โดยมี

เปาหมายที่จะเขาประเมินในปแรกในปการประเมิน 2017

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทุกกระบวนการของโครงการ ตั้งแตการออกแบบ การกอสราง และการ

ใชงาน โดยแบงสัดสวนพื้นที่การใชงานและพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน นอกจากนั้นแลวยังเพิ่มการใชโครงสรางพื้นฐานที่เปนธรรมชาติ (Green

 Infrastructure) เพื่อเปนการผสมผสานระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Built 

Environment) ใหมีความเหมาะสมและยั่งยืน 

2. เพื่อลดการใชพลังงานของอาคาร

3. เพือพัฒนาการบริหารจัดการนําทังนําดีและนําเสียภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งรองรับการขยายตัวจากการเปดใหบริการของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อรณรงคใหลดการใชพาหนะสวนตัวและเปลี่ยนมาใชระบบขนสงสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public transit) โดยจะพัฒนาระบบ

ขนสงภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มีบริการ shuttle bus เพื่อลดการใชปริมาณเชื้อเพลิงจากการใชยานพาหนะสวนบุคคล รวมทั้ง

ออกแบบปายและระบบการจราจรใหมเพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความตองการของนักศึกษาและบุคคลากร ทบทวน

นโยบายการใช Covered way ของมหาวิทยาลัย

5 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และเพื่อการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทาง

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางยั่งยืนตอไป

ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดเกณฑการประเมิน 6 ดาน ประกอบดวย ดานที่ 1 การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน ดานที่ 2 การจัดการภูมิอากาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดําเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI Green Metric World University Ranking (2012)
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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 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

    หนวยงาน                         / (N/A) / (95)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสรจตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (N/A) >90/ (99) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (98.42) > 80/ (100) 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (+10.37) 5/ (N/A) 5 5 5 5

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงคุณภาพ

5. รอยละความสําเร็จของการจางเหมาบริการรถไฟฟา รอยละ > 80 > 80 > 80 > 80

   บริหารขนสงภายในมมหาวิทยาลัยฯ

6. รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมสงเสริมและ รอยละ > 80 > 80 > 80 > 80

   รณรงคการประหยัดพลังงานทั่วทั้งองคกร

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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลาก รอยละ 85 85 85 85

 และประชาชน)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

1. มวล.มีการพัฒนาผานเกณฑประเมินของ UI อันดับของ 1 ใน 17 1 ใน 15 1 ใน 13 1 ใน 10 1 ใน 10

   GreenMetric โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน* ประเทศ

4. รอยละความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟา 10 10 10 10

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

   เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา*

5. รอยละของบุคลากรที่มีความเขาใจและมีสวนรวม รอยละ ≥80/(94) 80 80 80 80

    อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม*

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)

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 10,775,760

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 40,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 40,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 40,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 40,000

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

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 40,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,735,760

แผนงานหลัก แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 10,735,760

แผนงานรองแผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,735,760

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 10,735,760

ต.ค.61 ก.ย.62 20,000

 - คารับรอง 20,000

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 1,532,760

 -  เงินเดือน 1,245,120

 - คาจางชั่วคราว 217,800

 - คาตอบแทนตําแหนงบริหาร 48,000

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 21,840

กิจกรรมหลัก  งานบริการยานพาหนะ (รถไฟฟา) ต.ค.61 ก.ย.62 8,964,000

 - จางเหมาบริการรถไฟฟา บริหารขนสงภายในมหาวิทยาลัย 8,964,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  สงเสริมและรณรงคการประหยัดพลังงานทั่วทั้งองคกร ต.ค.61 ก.ย.62 200,000

 - จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคการประหยัดพลังงานทั่วทั้งองคกร 200,000

กิจกรรมหลัก  คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 19,000

คาโทรศัพท 17,000

คาไปรษณีย 2,000
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5. งบประมาณรวม

10,775,760 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถสนับสนุนใหการปฏิบัติภารกิจของสํานักผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถชวยประสานงานระหวางสํานักผูบริหารไปยังหนวยงานตางๆ ภายในสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี
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โครงการ
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1. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการพัฒนาในทุก ๆดานรวมทั้งมีพนักงาน เจาหนาที่ นักศึกษา เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก กอรปกับ

มหาวิทยาลัยมีโครงการศูนยการแพทยที่กําลังจะเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 2563 การพัฒนาดังกลาว จะสงผลใหเกิดของเสียในปริมาณมากขึ้นดวย  

การจัดกลุมของเสียที่มหาวิทยาลัย อันประกอบดวย น้ําเสีย ขยะอันตราย ขยะทั่วไป จะตองดําเนินการใหมีความพรอม 100%  เพื่อไมให

กระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ําเสีย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนิน

งานบริหารจัดการเรื่องขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทําใหขยะมีมูลคาเพิ่ม สามารถแปรรูปเปนปุยชีวภาพ เปน

ขยะเชื้อเพลิง และขยะนํากลับมาใชใหม ซึ่งสามารถเผาทําลายขยะติดเชื้อ ไมใหสงผลกระทบตอสังคม และชุมชน ซึ่งจะตอบสนองยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุขไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนหนวยงานตนแบบที่พัฒนาระบบการเผาขยะติดเชื้อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อใหบริการเผาทําลายขยะติดเชื้อ ไมใหขยะสงผลกระทบตอสังคม และชุมชน

3. เพื่อใหบริการหนวยงานภายนอกในอัตราที่เหมาะสม 15 บาท/ขยะกิโลกรัม 

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

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 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กํ รอยละ >90 90 90 90 90

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ > 80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

เชิงปริมาณ

5. จํานวนขยะที่กําจัดได ตัน/ป 900 1,000 1,000 1,000 1,000

4.เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู เรื่องการบริหารจัดการขยะใหกับ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

5. พัฒนาระบบริหารจัดการขยะใหมีมูลคาเพิ่มและไมสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม
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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

6. จํานวนปุยอินทรียที่ผลิตจากเศษอาหาร/biomass บอ 90 90 90 90 90

เชิงคุณภาพ

7. ความสามารถในการผลิตไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัย วัตต/ชม.        30,000      30,000      30,000      30,000      30,000

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 2561

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)

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 4,067,120

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรนะสูง 30,000

แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 30,000

แผนงานรอง  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 30,000

งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง 30,000

กิจกรรมหลัก  คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 30,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 4,037,120

แผนงานหลัก แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคกร 4,037,120

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 4,037,120

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 4,037,120

ต.ค.61 ก.ย.62 1,965,120

 - คาจางชั่วคราว 1,965,120

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม ต.ค.61 ก.ย.62 250,000 นายไพรวัลย เกิดทองมี

  - ระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม 1 ระบบ 100,000

ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ทุก ๆ 3 เดือน

นําพืชที่เกิดภายในบอตกตะกอน มาใชทําปุยหมัก

 - งานมูลฝอยติดเชื้อและปนเปอนสารเคมี 1 งาน 100,000

ดําเนินการเผาทําลายขยะติดเชื้อ จากหองปฏิบัติการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล

ศูนยการแพทย ใหหมด ไมมีตกคาง และสามารถใหบริการหนวยงานภายนอกได

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  คาใชจายบุคลากร
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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

สามารถทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต ภายในมหาวิทยาลัยไดทั้งหมด

 - งานตรวจสารตกคางสัตวน้ําประเภทปลาที่อาศัยอยูในบอบําบัด 1 งาน 50,000

กิจกรรมหลัก  งานกําจัดขยะ 900 ตัน/ป ต.ค.61 ก.ย.62 800,000 นายไพรวัลย เกิดทองมี

- ดําเนินการจัดเก็บขยะทั่วไป ประจําวัน ไมมีขยะตกคาง ภายในมหาวิทยาลัย 360,000

- ดําเนินการคัดแยกขยะทั่วไป ตามหลักวิธีการที่ถูกตอง 85,000

- สามารถผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตไฟฟาได  45,000

 - ผลิตไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัย 55,000

- พัฒนาจุดพักขยะแบบคัดแยกประเภท จํานวน 15 จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 50,000

- พัฒนาระบบขนขยะแบบคัดแยกประเภท 45,000

 - ผลิตปุยอินทรียจากเศษอาหาร/Biomass 95,000

 - พัฒนาระบบเลี้ยงไสเดือนจากปุยชีวมวลพรอมโรงเรือน 65,000

กิจกรรมหลัก คาสาธารณูปโภค ต.ค.61 ก.ย.62 22,000

 - คาโทรศัพท 20,000

 - คาไปรษณีย 2,000

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ ต.ค.61 ก.ย.62 1,000,000

 - คาซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย

 - เปลี่ยนระบบสายสงกําลังที่ชุดรุด เขาหัวสายใหมทั้งหมด 45,000

 - เปลี่ยนตูเชื่อมตอ (Connection Box ) ของสายสงกําลังของปมน้ํา ทั้งหมด 90,000

 - เปลี่ยนน้ํามันเฟองเกียรทดรอบมอเตอรเติมอากาศ ทุกชุด 35,000

 - ติดตั้งระบบฆาเชื้อในนกอนทิ้งสูสาธารณะดวยคลอรีน 60,000              

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาควบคุม ปมเติม O2 10 kw จํานวน 4 ชุดแบบอัโนมัติพรอมบํารุงรักษา 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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - ติดตั้งปมสูบน้ําเสีย 40 kw เขาสูบอบําบัด จํานวน 3 ชุดแบบอัตโนมัติพรอมบํารุงรักษา 130,000

 - ติดตั้งบอสูบน้ําเสียจากระบบจัดการขยะทั่วไปเขาสูบอบําบัด 100,000

 - ติดตั้งระบบเติมอากาศใหกับน้ําเสีย จํานวน 5 ชุดสําหรับบอที่ 2 และ 3 รองรับน้ําเสียที่เพิ่มขึ้น 450,000
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5. งบประมาณรวม

4,067,120 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถเปนหนวยงานตนแบบที่พัฒนาระบบการเผาขยะติดเชื้อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. สามารถใหบริการเผาทําลายขยะติดเชื้อ ไมใหขยะสงผลกระทบตอสังคม และชุมชน

3. สามารถใหบริการหนวยงานภายนอกในอัตราที่เหมาะสม 15 บาท/ขยะกิโลกรัม 

4. เปนแหลงศึกษาเรียนรู เรื่องการบริหารจัดการขยะใหกับ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
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วิสาหกิจ
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1. หลักการและเหตุผล          

ปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูระหวางการดําเนินการโครงการกอสรางศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีกําหนด

แลวเสร็จในป พ.ศ.2562เปาหมายของศูนยการแพทยฯ ที่สําคัญคือเปนศูนยกลางทางการแพทยขนาดใหญที่ทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบน

ใหบริการครอบคลุมประชาชนภาคใตตอนบน และเปนแหลงฝกรายวิชาปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ไดแก แพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตรเทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตร ตลอดจนสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นๆ 

ที่มหาวิทยาลัยมีแผนการเปดสอนในอนาคต โดยในระยะแรกจะเปดใหบริการจํานวน 419 เตียง และเมื่อเปดบริการเต็มโครงการจะมี

จํานวน 750 เตียง ซึ่งคาดวาจะมีผูใชบริการกวา 1 ลานคนตอป

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่สภาการพยาบาล

ใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล และไดรับความรวมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล โรงพยาบาล

ทาศาลา โรงพยาบาลตําบล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเปนสถานที่ที่มีความพรอมในการเปนแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล

ที่มีคุณภาพ ในการดําเนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรผูชวยเหลือดูแลผูใชบริการที่มีคุณภาพ 

 เปนไปตามขอบังคับของสภาการพยาบาลซึ่งจะเปนการสงเสริมคุณภาพการบริการทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนยการแพทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และตอบสนองความตองการบุคลากรดานสุขภาพของสังคมตอไป

2. วัตถุประสงค

1. เพือตอบสนองความตองการการดูแลดานสุขภาพของประชาชนในพืนทีภาคใตตอนบน ทังการชวยเหลือดูแลผูใชบริการใน

สถานพยาบาลและในชุมชน

2. เพื่อผลิตผูชวยพยาบาลใหกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเมื่อกอสรางแลวเสร็จจะเปดใหบริการจํานวน 

750 เตียง

3. เพื่อเปนการสรางโอกาสการมีงานทําและรายไดใหกับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ที่มีรายไดนอยและหรือไมสามารถศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไปได

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

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน                       รอยละ 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

(โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล)
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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

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80 85 85 85 85

   งบประมาณ

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา                          คน 41 60 60 60 60 60

6. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 60/ (41) 60 60 60 60 60

7. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู                          คน 60/ (41) 60 60 60 60 60

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

8. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศ บาท (1,063,200) 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

   บัณฑิตผูชวยพยาบาล

รุนที่ 1 ปงบ61 รุนที่ 2 ปงบ

 62

รุนที่ 3 ปงบ 

 63

รุนที่ 4 ปงบ 

 64

รุนที่ 5 ปงบ 

 65

รุนที่ 1 ปงบ 

61ภาค2/60   

   (ตค.60-มค.

61)

รุนที่ 2 ปงบ

 62ภาค 

2/61         

  (ตค 61- 

มค 62)

รุนที่ 3 ปงบ

 63ภาค 

2/62        

(ตค 62- มค

 63)

รุนที่ 4 ปงบ

 64 ภาค 

2/63         

    (ตค 63- 

มค 64)

รุนที่ 5 ปงบ

 65 ภาค 

2/64         

      (ตค 64-

 มค 65)

รุนที่ 1 ปงบ 

61ภาคฤดู

รอน/60 กพ 

61-พค61)

รุน 2 ปงบ 

62 ภาคฤดู

รอน/61 (กพ

 62-พค 62)

รุน 3 ปงบ 

63 ภาคฤดู

รอน/62 (กพ

 63-พค 63)

รุน 4 ปงบ 

64 ภาคฤดู

รอน/63  

(กพ 64-พค 

64)

รุน 5 ปงบ 

65     ภาค

ฤดูรอน/64  

    (กพ 65-

พค 65)

รุนที่ 2 ปงบ61

 ภาค1/61     

    (มิย 61-

กย61)

รุนที่ 3 ปงบ

 62 ภาค 

1/62        

(มิย 62-กย

62)

รุนที่ 4 ปงบ

 63 ภาค 

1/63        

(มิย 63-กย

63)

รุนที่ 5 ปงบ

 64 ภาค 

1/64         

 (มิย 64-กย

64)

รุนที่ 6 ปงบ

 65     ภาค

 1/65        

       (มิย 

65-กย 65)

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากป รอยละ 5 5 5 5

   ที่ผานมา

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 4,050,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 4,050,000

ในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 4,050,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 4,050,000

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 4,050,000

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (PN) ต.ค.61 ก.ย.62 4,050,000 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

 - คาตอบแทนอาจารยผูสอนรายวิชาบรรยาย 111,000

 -  คาตอบแทนผูสอนรายวิชาปฏิบัติการดูแล ณ แหลงฝก 700,000

 -  คาตอบแทนอาจารยผูสอนในหองปฏิบัติการพยาบาล 600,000

 -  คาตอบแทนนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการพยาบาล 40,000

 - คาตอบแทนพนักงานหองทดลองปฏิบัติการพยาบาล 20,000

 -  คาตอบแทนพยาบาลพี่เลี้ยงสอนบรรยาย 15,000

 -  คาตอบแทนพยาบาลพี่เลี้ยงสอนปฏิบัติ 375,000

 -  คาตอบแทนเจาหนาที่ประสานงานหลักสูตร 96,000

 - คาตอบแทนผูอํานวยการหลักสูตร 180,000

 - คาตอบแทนประธานหลักสูตร 120,000

 - คาตอบแทนอาจารยผูประสานงานรายวิชา 88,000

 - คาตอบแทนโรงพยาบาลแหลงฝก 30,000

 - คาตอบแทนแหลงฝกในชุมชน 33,000

 - คาตอบแทนการบริหารจัดการกระบวนการรับนักศึกษา การดูแลหองเรียนและการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 10,000

 - คาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตร 15,000

 - คาบริหารจัดการของสํานักวิชาฯ (คาใบประกอบวิชาชีพฯ) 1,380,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาเดินทางของวิทยากร/อาจารยและนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ 120,000

 - คารับรองในการประชุมคณะอํานวยการ 10,000

 - คาวัสดุอุปกรณสํานักงานใชสําหรับการศึกษา 40,000

 - คาเอกสารประกอบการสอน 20,000

 - คาติดตอประสานงาน (คาไปรษณีย/คาโทรศัพท) 10,000

 - คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 30,000

 - คาสํารองจายอื่นๆ 7,000
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5. งบประมาณรวม

4,050,000 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถตอบสนองความตองการการดูแลดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใตตอนบน ทั้งการชวยเหลือดูแลผูใชบริการใน

สถานพยาบาลและในชุมชน

2. สามารถผลิตผูชวยพยาบาลใหกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเมื่อกอสรางแลวเสร็จจะเปดใหบริการจํานวน 

750 เตียง

3. สามารถสรางโอกาสการมีงานทําและรายไดใหกับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ที่มีรายไดนอยและหรือไมสามารถศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไปได
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1. หลักการและเหตุผล          

สํานักวิชาการจัดการไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

มุงผลิตมหาบัณฑิตใหสามารถบูรณาการความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมี

คุณธรรมและจริยกรรม รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมเปนสําคัญ

นอกจากนี้ สํานักวิชาไดเปดสอนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเปนหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เนนการพัฒนาทุนมนุษยในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรูและลุมลึกทางดานวิชาการ วิจัย และการปฏิบัติที่สามารถ 

สรางงานนวัตกรรมใหมในองคการ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูที่เปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สามารถตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเปนผูที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยีและ 

องคความรูใหกับสังคมและชุมชนทองถิ่นในภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน

2. วัตถุประสงค

ระดับมหาบัณฑิต

1. เพื่อมุงผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ วิสัยทัศน และคุณธรรมในการดําเนินและบริหารธุรกิจ

2. เพื่อมุงพัฒนาและสงเสริมการศึกษาวิจัยทางดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจในสภาพแวดลอมทางธุรกิจภาคใต

3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพในเชิงการแขงขันทางการคาของธุรกิจตางๆ ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน

4. มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ภูมิภาค และของ

ประเทศ

ระดับดุษฎีบัณฑิต

1.ผลิตดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจใหแกบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผูบริหารในองคการ

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา มีความลุมลึกในดานวิชาการและการทํางานวิจัยที่สามารถกอใหเกิดนวัตกรรม

ใหมทางดานบริหารธุรกิจที่เปนประโยชนตอองคการและประเทศชาติ รวมไปถึงเปนผูที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม

2. ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางดานบริหารธุรกิจทั้งในแบบที่เปนองคความรูพื้นฐานและในแบบที่ใชชุมชนเปน

ฐานในการศึกษา การแกไขปญหาขององคการและประเทศ รวมไปถึงถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูนั้นใหแกสังคม

3. สงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของสํานักวิชาการจัดการที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติที่กอใหเกิดสังคมการเรียนรู

4. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชนในทองถิ่นในภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน และองคกร

ระหวางประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูสรางความเขาใจของประชาชนทั้งในทองถิ่น ในระดับชาติ และในดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ)

ในมหาวิทยาลัย

สํานักวิชาการจัดการ
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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 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลลผิตของหนวยงาน รอยละ 85 85 85 85

เชิงเวลา

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (77.91) >80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา                          คน 20/ (32) 20/ (8) 10 20 30 40

6. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 80/ (17) 80/ (28) 85 85 85 85

 - ปริญญาโท 70/ (17) 70/ (28) 70 70 70 70

 - ปริญญาเอก 10/ ( - ) 10/ ( - ) 10 10 10 10

 - ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาต)ิ 5 5 5 5

 7. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู                          คน 200/ (124) 150/ (145) 145 200 250 250

 - ปริญญาโท 130

 - ปริญญาเอก 10

 - ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาต)ิ 5

เชิงคุณภาพ

8. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ รอยละ 20 20 20 20 20

   ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

9. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษ บาท 6,486,000 6,280,000 6,900,000 7,000,000 7,100,000 7,200,000

    ทางการจัดการ / 

10. จํานวนรายไดจากการใหบริการ บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

เชิงคุณภาพ

11. รอยละของรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากป รอยละ 2 2 2 2

   ที่ผานมา

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาการจัดการ โครงการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ 6,387,245

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 6,387,245

ในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 6,387,245         

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 6,387,245         

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 6,387,245         

กิจกรรมหลัก  โครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ ต.ค.61 ก.ย.62 6,387,245 สํานักวิชาการจัดการ

คาใชจายบุคลากร 2,642,184

 - เงินเดือน 1,869,000

 - ลูกจางชั่วคราว 209,664

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 303,600

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 35,160

 - เงินสํารองเลี้ยงชีพ 149,760

 - คาสวัสดิการพนักงาน 75,000

คาใชจายดําเนินงาน 3,425,061

การจัดการทั่วไป ต.ค.61 ก.ย.62 1,094,384

 - คาเชาอาคาร 794,384

 - คาเชาเครื่องถายเอกสาร 60,000

 - คาสาธารณูปโภค 240,000

การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA ต.ค.61 ก.ย.62 1,875,677

หมวดการจัดการศึกษา 1,325,800

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

 - คาตอบแทนอาจารยผูสอนบรรยาย 23 รายวิชา 1,058,400

 - คาเดินทางสําหรับอาจารยผูสนอบรรยาย 75,000

 - คาที่พักสําหรับอาจารยผูสนอบรรยาย 30,000

 - คารับรอง 37,800

 - คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 43 เลม 60,000

 - คาตรวจ Abstract การศึกษาอิสระ 4,600

 - คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 30,000

 - คาตอบแทนกรรมการสอบ Thesis และ IS 30,000

หมวดพัฒนานักศึกษา 409,800

 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 15,000

 - ปจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต 20,000

 - งานศิษยเกาสัมพันธ 20,000

 - จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสําหรับนักศึกษา 110,000

 - จัดโครงการและสนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา 244,800

หมวดพัฒนาการบริหารหลักสูตร 140,077

 - ศึกษาดูงานสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 50,000

 - จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการใหอาจารยและบุคลากร 60,000

 - ประชาสัมพันธหลักสูตร 30,077

การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑืต ต.ค.61 ก.ย.62 455,000

หมวดการจัดการศึกษา 365,000

 - คาตอบแทนอาจารยผูสอนบรรยาย 7 รายวิชา 315,000

 - คาเดินทางสําหรับอาจารยผูสนอบรรยาย 18,000

 - คาที่พักสําหรับอาจารยผูสนอบรรยาย 6,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คารับรอง 6,000

 - คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 20,000

หมวดพัฒนานักศึกษา 30,000

 - สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา 30,000

หมวดพัฒนาการบริหารหลักสูตร 60,000

 - การศึกษาดูงานสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 30,000

 - จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการใหอาจารยและนักศึกษา 30,000

คาใชจายอื่นๆ 320,000

 - คาเชารถ 100,000

 - คาน้ํามัน 100,000

 - สํารองจายอื่นๆ 120,000
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5. งบประมาณรวม

6,387,245 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความรอบรูในทางวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใช

ในภาคปฏิบัติได ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และสํานึกสาธารณะ

2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

3. เปนศูนยกลางดานวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน
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1. หลักการและเหตุผล          

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการสรางเสริมสุขภาพ และวิชาเอกบริหารสาธารณสุข  

เพื่อมุงเปดโอกาสทางดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทองถิ่น และพื้นที่ใกลเคียง

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพไดเขามาศึกษาพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขและการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อ

จะไดเปนกําลังอันสําคัญที่จะชวยผลักดันการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศใหดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค

แขนงวิชาเอกบริหารสาธารณสุข เพื่อผลิตมหาบัณฑิต

1. มีความรู  ความสามารถทางการบริหารสาธารณสุขในระดับสูง

2. มีความรูดานระบบสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรและชุมชนเพื่อพัฒนางานสุขภาพ

3. มีวิสัยทัศนกับผูอื่นและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ

4. มีทักษะการจัดการองคความรู สามารถประยุกตทักษะการบริหารจัดการมาพัฒนาชุมชนสุขภาพได

แขนงวิชาเอกการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อผลิตมหาบัณฑิต

1. มีความรู  ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการดานการสรางเสริมสุขภาพ

2. สามารถพัฒนายุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาวะการณพื้นที่และกลุมประชาชน

3. สามารถโนมนําใหบุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตามวิถีแหงการสรางเสริมสุขภาพ

4. สามารถสรางนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

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. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลลผิตของหนวยงาน รอยละ 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 90/ (N/A) 90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) >80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

(โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)
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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

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา                          คน 3/ (1) 5/ (14) 10 10 15 15

6. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 15/ (7) 20/ (13) 20 20 20 20

7. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู                          คน 50/ (30) 40/ (40) 50 50 50 50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

8. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตร บาท 1,012,000 2,310,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

    สาธารณสุขศาสตร-มหาบัณฑิต /(N/A)

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากป รอยละ >80 >80 >80 >80

   ที่ผานมา

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 80

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร (โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) 1,056,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 1,056,000

ในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 1,056,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 1,056,000

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 1,056,000

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต.ค.61 ก.ย.62 1,056,000 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

 - คาตอบแทนอาจารยผูสอน/วิทยากร (อาจารยภายในมหาวิทยาลัย)

 - คาลวงเวลาเจาหนาที่

 - จัดหาอาจารยพิเศษ/ วิทยากร (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 1,056,000

 - จัดสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ วิทยานิพนธ /การศึกษาคนควาอิสระ 

 - สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (MPH62-1)

 - เงินอุดหนุนสวนกลาง 20% ของรายรับกอนหักรายจาย

ระยะเวลาดําเนินการ 
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5. งบประมาณรวม

1,056,000 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถผลิตมหาบัณฑิตทางดานสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถ และทักษะทางดานการบริหารสาธารณสุข และการสรางเสริม

สุขภาพ เพื่อนําไปใชในการเสริมสรางศักยภาพทางดานการสาธารณสุขของประเทศตอไป

2. สามารถพัฒนาและสรางองคความรูทางดานสาธารณสุขที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

ภูมิภาค (ภาคใต)      

3. สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นทางดานวิชาการและเชื่อมโยงถายทอดวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย

สูชุมชน
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1. หลักการและเหตุผล          

เนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินการทั้งในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการศึกษาเปนอยางมาก แตผูที่มีความรู ความเขาใจในการประยุกตใชและจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไมมากนัก  

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ การเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนบทบาทหนึ่งและยังเปนการเปดโอกาสใหผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาตางๆสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทํางานใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตรง หรืออาจพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีไปใชกับงานเดิมก็ได 

และดวยศักยภาพที่มี ในปการศึกษา 2555 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรจึงไดเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี-

สารสนเทศเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐซึ่งตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน ภูมิภาคและของรัฐ มีความพรอมทางดานโครงสราง

พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีวุฒิและประสบการณในดานนี้จํานวนมาก จึงพิจารณาเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดานการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ วิสัยทัศน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น

ภาคใตและของประเทศ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อมุงผลิตทรัพยากรในระดับมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและของประเทศ

2. เพื่อตอบสนองความตองการของบัณฑิตในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในหนาที่การงานที่รับผิดชอบ

3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพในดานการทํางานทั้งของภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

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. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลลผิตของหนวยงาน รอยละ 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 90/ (N/A) 90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (43.03) >80 85 85 85 85

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

(โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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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

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 15/ (17) 20/ (7) 10 20 30 40

6. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม                       คน 80/ ( - ) 50/ (6) 25 50 50 50

7. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู                         คน 110/ (88) 100/ (67) 80 100 120 150

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

8. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษ บาท 6,147,000 8,673,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / (4,579,695.59)

เชิงคุณภาพ

9. รอยละของรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 3.77 1.11 1.11 1.11

   ปที่ผานมา

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

 3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาสารสนเทศาสตร (โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3,990,800

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ 3,990,800

และความสามารถในการแขงขัน 3,990,800

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 3,990,800

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 3,990,800

ความสามารถในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 3,990,800

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต.ค.61     ก.ย.62 2,249,360 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร

คาใชจายบุคลากร 741,360

 - เงินเดือน 365,160

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 330,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 1,920

 - เงินสํารองเลี้ยงชีพ 29,280

 - คาสวัสดิการพนักงาน 15,000

คาใชจายดําเนินงาน 1,488,000

 - คาตอบแทนอาจารยประจํา 580,000

 - จัดหาอาจารยพิเศษ/ วิทยากร 300,000

 - คาตอบแทนกรรมการ 100,000

 - คาใชจายในการเดินทาง 131,840

 - เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 100,000

 - พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย 100,000

 - จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักของกลุมเปาหมาย 50,000

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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คาครุภัณฑ 50,000

 - คาสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 17,000

 - คารับรอง 59,160

คาสาธารณูปโภค 20,000

กิจกรรมหลัก  โครงการจัดการศึกษาจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเท    ต.ค.61     ก.ย.62 1,741,440

คาใชจายบุคลากร 619,440

 - เงินเดือน 542,760

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 3,120

 - เงินสํารองเลี้ยงชีพ 43,560

 - คาสวัสดิการพนักงาน 30,000

คาใชจายดําเนินงาน 1,102,000

 - คาตอบแทนอาจารยประจํา 300,000

 - จัดหาอาจารยพิเศษ/ วิทยากร 110,000

 - คาตอบแทนกรรมการ 100,000

 - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 60,000

 - คาใชจายในการเดินทาง 100,000

 - เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 250,000

 - พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย 100,000

 - คาครุภัณฑ 50,000

 - คาสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 10,000

 - คารับรอง 22,000

คาสาธารณูปโภค 20,000
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5. งบประมาณรวม

3,990,800 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความตองการของชุมชนและ

ของประเทศ

2. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในดานการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

3. มีบัณฑิตที่มีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสํานึกสาธารณะ
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1. หลักการและเหตุผล

วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉกัย และการบําบัดความบกพรองของรางกาย

ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ การปองกัน การแกไขและฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย รวมทั้งการ

สงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใชอุปกรณทางกายภาพบําบัด 

หลักสูตรกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัด

ที่มีความพรอมดานเครื่องมือทางกายภาพบําบัดที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับไดทั้งทางการเรียนการสอนและการใหบริการแกประชาชน 

รวมทั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางกายภาพบําบัด อีกทั้งเพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบําบัดใหรองรับการจัดกระบวนการเรียน

การสอนในชั้นคลินิกที่เนนการฝกปฏิบัติการกับผูปวยจริง อันไดแก การตรวจประเมิน การวินิจฉัยโรค การสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู 

การใหบริการทางวิชาการแกประชาชนที่อยูใกลเคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลักสูตรกายภาพบําบัดจึงมีโครงการจัดตั้งคลินิกกายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณขึ้นตั้งแต พ.ศ.2555 และไดเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2556

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการดวยความรูดานกายภาพบําบัด เพื่อปองกัน สงเสริมสุขภาพและรักษาแกประชาชนทั่วไป

2. เพื่อนําความรูและความสามารถของคณาจารยมาใชในการใหบริการทางกายภาพบําบัด

3. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนที่รูจักมากขึ้น

4. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยทางคลินิกกายภาพบําบัด

5. เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่อยูในปจจุบัน คือ เครื่องมือทางกายภาพบําบัดไดมากขึ้น

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

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >90/ (100) >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80 / (N/A) >80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5 / (N/A) 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด)

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 7

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูใชบริการ คน 2,000 2,200 2,400 2,400 2,400 2,400

 / (1,743)

6. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการ 1 / (2) 1 (N/A) 1 1 1 1

7. จํานวนโครงการวิจัยทางกายภาพบําบัด โครงการ 1 / (1) 1 (N/A) 1 1 1 1

8. จํานวนผูใหการสนับสนุนการพัฒนาอุทยานการศึกษา คน ? ? ? ?

9. จํานวนรายไดจากการใหบริการ บาท 700,000/ 1,000,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

(776,476)

เชิงคุณภาพ

10. รอยละของรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 10 / (-11.80) 10 10 10 10 10

   ปที่ผานมา

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด) 955,400

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 955,400

ความสามารถในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 955,400

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 955,400

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 955,400

กิจกรรมหลัก  คลินิกกายภาพบําบัด ต.ค.61 ก.ย.62 955,400

คาใชจายบุคลากร 816,200

 - เงินเดือน 270,360

 - ลูกจางชั่วคราว 401,880

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 123,600

 - คาใชจายพัฒนาบุคลากร 20,360

คาใชจายดําเนินงาน 134,200

พัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด ต.ค.61 ก.ย.62 134,200 อ.ดร.ประภัสสร คลังสิน

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 30,000

 - จัดหาวัสดุสํานักงาน 10,000

 - รักษาบํารุงเครื่องมือทางกายภาพบําบัด 50,000

 - จัดทําบอรดใหความรู 5,000

 - ประชาสัมพันธคลินิกกายภาพบําบัด 9,200

 - จัดหาวัสดุถาวร 30,000 อ.พัชราวดี ศรีรักษ

คาสาธารณูปโภค 5,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

- 498 - 



5. งบประมาณรวม

955,400 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด ตามขอกําหนดของสภากายภาพบําบัด

2. สามารถใหบริการวิชาการทางดานกายภาพบําบัดที่มีความถูกตอง เชื่อถือได อันจะเปนประโยชนในการดูแลสุขภาพของประชาชน

3. สามารถคนหาโจทยวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของชุมชน
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1. หลักการและเหตุผล

คลินิกเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนหนวยงานที่ตองการจัดตั้งขึ้น โดยการดําเนินงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

มีเปาหมายอยางหนึงเพือหวังผลกําไร โดยผลกําไรทีเกิดขึนนันจะเปนสวนหนึงในการนํามาพัฒนาวิชาการของสํานักวิชา อีกเปาหมายทีเปนภารกิจ

สําคัญของการจัดตั้งศูนยฯ คือการพัฒนาใหคลินิกฯ เปนแหลงเรียนรู ของนักศึกษา บุคลากร อาจารย และองคการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาการทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทย ของสํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ และวิชาชีพเทคนิคการแพทยของประเทศไทยใหเข็มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณยังเปนหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคใตทีเดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย มาเปนระยะเวลารวม 20 ป มีความเขมแข็งดานวิชาการ 

รูปแบบการดําเนินการเปดคิลิกน ในครั้งที่นี้ที่ตองการศึกษา เปนการดําเนินการรวมทุนระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และภาค

เอกชน ที่มีประสบการณในการใหบริการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยและการบริหารจัดการกิจการหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย เพื่อ

เสริมจุดแข็งของคลินิกฯ ที่ตองการเปด ในแงของการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ และหวังผลกําไรทางธุรกิจ ทั้งหมดจึงเปนที่มาของการ

จัดทําโครงการเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งคลินิกฯ โดยโดยใชทรัพยากรที่มีอยูของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับความสามารถ

ในการบริหารจักการของหนวยงานเอกชนที่มีประสบการณดานการจัดการหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเพื่อสามารถจัดตั้งคลินิกฯ ที่มีความ

เปนเลิศ ทั้งทางดานวิชาการ และการบริการ สามารถเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพอีกแหลง ของวงการวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนการใหบริการชุมชนเชิงรุก โดยมุงเนนการสงเสริม ปองกัน โรคของชุมชน  สรางนวัตกรรมในการใหบริการตรวจวินิจฉัยทาง

เทคนิคการแพทย  และชวยสนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชน  รวมทั้งมีสวนชวยลดความแออัดของการใหบริการโดยสถานพยาบาล

ภาครัฐ และเอกชนในเขตพื้นที่ภาคใต

2. เพื่อใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับผลการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ มีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน โดยนักเทคนิคการแพทยที่มีประสบการณและความชํานาญ ภายใตระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (Laboratory 

Information System : LIS) ครบวงจร  ใหความพึงพอใจสูงสุดในการใชบริการและเปนการชวยลดภาระงานตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย 

ที่เปนงานประจํา (Routine Lab) ของโรงพยาบาลภาครัฐ  (ทั้งโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ลงได

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรดานสาธารณสุขใหขยายไปสูชุมชน โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยเปนการลดตนทุนการตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย แกโรงพยาบาลภาครัฐที่เขารวมเครือขาย

4. สรางเครือขาย โดยศูนยฯ ทําหนาที่ใหคําปรึกษา  เปนแหลงคนควา ผลิตงานวิจัย และใหบริการวิชาการดานการตรวจวิเคราะหทาง

เทคนิคการแพทย สําหรับบุคลากรทางการแพทย และชุมชนในทองถิ่นภาคใต

5. เพื่อเปนแหลงศึกษา เรียนรู ฝกฝนทักษะ ประสบการณการทํางาน ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย สําหรับนักศึกษา อาจารย นักเทคนิค

การแพทยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการทางการแพทยใหสามารถเชื่อมโยง บูรณาการ วิชาการในชั้นเรียนเขากับการใหบริการสังคมได  ทําใหมี

ความเขาใจในงานบริการ ซึ่งเปนหัวใจหลักของวิชาชีพ  สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโดยรอบไดดียิ่งขึ้น

6. เปนแหลงรายไดสําหรับหลักสูตรเทคนิคเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัย  เพื่อนํามา

ใชในการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจที่ตั้งไว

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาสหเวชศาสตร (คลินิคเทคนิคการแพทย)
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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

1. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ รอยละ 75 75 (N/A) 75 75 75 75

   การปฏิบัติงานที่กําหนด

2. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ 86 - 95* 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา

3. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ  - >90 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

4. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ (40.41) >80 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

5. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ  - 5 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

 6. จํานวนการใหบริการ ครั้ง 10,000* 10,000 (N/A) 11,500 12,650 13,915 15,307

7. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการ 2 (0* 1 1 1 1 1

8. จํานวนโครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย โครงการ 2 (0)* 1 1 1 1 1

9. จํานวนรายไดจากการใหบริการ บาท  - 5,000,000 5,250,000 5,775,000 6,641,250 7,637,438

เชิงคุณภาพ

 10. รอยละของรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้นจากป รอยละ  - - 5 10 15 15

   ที่ผานมา

หมายเหต ุ* ดําเนินการเพียง 3 เดือน ยังไมสรุปผลการทํางาน

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

สํานักวิชาสหเวชศาสตร (คลินิคเทคนิคการแพทย) 3,500,000

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 3,500,000

ความสามารถในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 3,500,000

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 3,500,000

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 3,500,000

กิจกรรมหลัก  คลินิคเทคนิคการแพทย ต.ค.61 ก.ย.62 3,500,000 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

คาใชจายบุคลากร 341,400

 - ลูกจางชั่วคราว 217,800

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 123,600

คาใชจายดําเนินงาน

พัฒนาคลินิคเทคนิคการแพทย 3,158,600 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

 - จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 20,000 และนางสาวลัดดาวัลย ปานมาศ

 - จัดหาวัสดุสํานักงาน 20,000

 - จัดทําบอรดใหความรู 10,000

 - ประชาสัมพันธคลินิก 20,000

 - จัดหาวัสดุถาวร 50,000

 - พัฒนาศักยภาพ 20,000

 - คาจางบริษัท 3,018,600

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม
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5. งบประมาณรวม

3,500,000 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่อเปนการใหบริการชุมชนเชิงรุก โดยมุงเนนการสงเสริม ปองกัน โรคของชุมชน  สรางนวัตกรรมในการใหบริการตรวจวินิจฉัย

ทางเทคนิคการแพทย  และชวยสนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชน  รวมทั้งมีสวนชวยลดความแออัดของการใหบริการโดยสถานพยาบาล

ภาครัฐ และเอกชนในเขตพื้นที่ภาคใต

2. เพื่อใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับผลการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ มีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน โดยนักเทคนิคการแพทยที่มีประสบการณและความชํานาญ ภายใตระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (Laboratory 

Information System :LIS) ครบวงจร  ใหความพึงพอใจสูงสุดในการใชบริการและเปนการชวยลดภาระงานตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย 

ที่เปนงานประจํา (Routine Lab) ของโรงพยาบาลภาครัฐ  (ทั้งโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ลงได

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรดานสาธารณสุขใหขยายไปสูชุมชน โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยเปนการลดตนทุนการตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย แกโรงพยาบาลภาครัฐที่เขารวมเครือขาย

4. สรางเครือขาย โดยศูนยฯ ทําหนาที่ใหคําปรึกษา  เปนแหลงคนควา ผลิตงานวิจัย และใหบริการวิชาการดานการตรวจวิเคราะหทาง

เทคนิคการแพทย สําหรับบุคลากรทางการแพทย และชุมชนในทองถิ่นภาคใต
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1. หลักการและเหตุผล

ศูนยบริหารทรัพยสินเปนหนวยงานที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพย

ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและความสามารถในการแขงขัน โดยโครงสรางจะประกอบดวยฝายงานดังตอไปนี้ ฝายบริหาร

ทั่วไปและธุรการ ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ฝายโรงแรมและนันทนาการ และฝายสถานกีฬา

และสุขภาพ ดังนั้น ศูนยบริหารทรัพยสินจึงมีหนาที่เพื่อบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดรายไดและประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

2. วัตถุประสงค

1. บริหารจัดการใหมีสถานประกอบการที่จําเปนและมีคุณภาพเพื่อใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

2. บริหารจัดการใหเกิดรายไดและประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยจากการใหเชาสถานที่ การลงทุนหรือการรวมลงทุนในมหาวิทยาลัย

3. เพื่อตอยอดงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนผลิตภัณฑที่จําหนายในนามมหาวิทยาลัยและสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย

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. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

1) ฝายบริหารทั่วไปและบริการ รอยละ ≥ 75/ (75) ≥ 80 / (N/A) 85 85 85 85

2) ฝายโรงแรมและนันทนาการ รอยละ ≥75/ (81.67) ≥ 80 / (N/A) 85 85 85 85

3) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร รอยละ  (N/A) ≥ 80 / (N/A) 85 85 85 85

4) ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ รอยละ  (N/A) ≥ 80 / (N/A) 85 85 85 85

5) ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอยละ  (N/A) ≥ 80 / (N/A) 85 85 85 85

2. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน

1) ฝายบริหารทั่วไปและบริการ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

2) ฝายโรงแรมและนันทนาการ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

3) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยบริหารทรัพยสิน

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

4) ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

/ (N/A)

5) ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

3. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กําหนด

1) ฝายบริหารทั่วไปและบริการ รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

2) ฝายโรงแรมและนันทนาการ รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

3) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

4) ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

5) ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอยละ >90/ (N/A) >90/ (N/A) 90 90 90 90

เชิงตนทุน

4. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน

   การใชจายเงิน

1) ฝายบริหารทั่วไปและบริการ รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

2) ฝายโรงแรมและนันทนาการ รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

3) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

4) ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

5) ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

5. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง

    งบประมาณ                                

1) ฝายบริหารทั่วไปและบริการ รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

2) ฝายโรงแรมและนันทนาการ รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

3) ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

4) ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

5) ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A)  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ

6. จํานวนครั้งของการทําสัญญาใหบริการสินคาหรือ ครั้ง ≥3/ (5) ≥ 3/ (N/A) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

   บริการอื่น ๆ 

7. จํานวนรายการตั้งหนี้คางชําระสิ้นปงบประมาณ รายการ < 30/ (27) < 40/ (N/A) < 30 < 30 < 30 < 30

8. จํานวนผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนดศูนยบริหารทรัพยสิ ชิ้นงาน 1/ (1) 1/ (N/A) 1 1 1 1

9. จํานวนโครงการรวมทุนกับภาคเอกชน โครงการ 3/ (3) ≥ 3/ (N/A) ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

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

ฝายโรงแรมและนันทนาการ

10. จํานวนหองพักที่ขายได หอง 3,454/ 4,300 4,500 4,500 4,500 4,500

 (4,466) / (N/A)

ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร

11. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมดานการสุขาภิบาล ครั้ง 2/ (2) 2/ (N/A) 2 2 2 2

   โรงอาหาร

12. จํานวนหอพักนักศึกษาที่ใหบริการภายใน มวล. หอ 14 / (14) 14/ (N/A) 17 17 17 17

ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ

13. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการตลาดและพัฒนาการใหบ ิ จํานวน 1/ (1) 7/ (N/A) 4 4 4 4

14. จํานวนผูเขาใชบริการฟตเนส ซาวนา คน N/A 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

15. จํานวนครั้งของการใหบริการหองประชุม/สัมมนาและ ครั้ง 55/ (N/A) 55 55 55 55

16. จํานวนครั้งของการใหบริการเมืองจราจรจําลอง ครั้ง 11/ (11) 11/ (N/A) 11 11 11 11

ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

17. จํานวนรายการเผยแพรหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชา รายการ ≥15/ (16) ≥ 15/ (N/A) ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

18. จํานวนการผลิตเอกสารคําสอน ตํารา รายการ ≥36/ (60) ≥ 50/ (N/A) ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50

19. จํานวนการบริการจัดหาตําราเรียน รายการ ≥50/ (53) ≥ 50/ (N/A) ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50

20. จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ครั้ง ≥3/ (3) ≥ 3 / (N/A) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

    การสงเสริมการขายที่เขารวมกับมหาวิทยาลัย

21. จํานวนรายไดจาการใหบริการ

 - ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ บาท 7,700,000 7,800,000 7,900,000 8,000,000 8,100,000

/ (N/A)

 - ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ บาท 14,500,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000

/ (N/A)

 - กิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร บาท 34,885,200   58,545,580   58,600,000   58,600,000   58,600,000

/ (N/A)

 - โรงแรมและนันทนาการ บาท 2,760,000 2,600,000 2,650,000 2,700,000 2,750,000

/ (N/A)

 - สถานกีฬาและสุขภาพ บาท 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000

เฃิงเวลา / (N/A)

ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร

22. จํานวนรายการแจงซอมหอพักที่ไมสามารถปดงาน รายการ <20/ (N/A) <5 <5 <5 <5

     ไดสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้น ๆ 

**เปนตัวเลขผลดําเนินงานหนวยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบสิ้นปงบประมาณ 

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน

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

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

      (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

7. รอยละของรายไดจากการบริหารสินทรัพยตองบเงินรา รอยละ 5 5 5 5

   ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลงทุนหรือรวมทุนกั โครงการ 3 3 3 3

   ภายนอกที่สรางรายไดเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย

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)

193,233,090

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 193,233,090

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 193,233,090

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 193,233,090

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 193,233,090

กิจกรรมหลัก  บริหารทั่วไปและธุรการ ต.ค.61 ก.ย.62 5,033,100 ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ

คาใชจายบุคลากร 1,947,600

 - เงินเดือน 1,437,840

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 278,400

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 10,000

 - คาสวัสดิการพนักงาน 70,000

 - เงินตอบแทนพิเศษ 101,000

 - คาใชจายพัฒนาบุคลากร 50,360

คาใชจายดําเนินงาน 315,000

 - คาวัสดุเบิกจายจากคลังพัสดุกลาง 4 ครั้ง ธ.ค.-61 มี.ค.-62 มิ.ย.-62 30,000

 - คาวัสดุสํานักงาน 24 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 24 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 12,000

 - คาบริการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 3,000

 - โครงการ WU Complex 1 โครงการ ม.ค.62 ก.ย.62 100,000

 - การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการรวมทุนกับเอกชน 3 ครั้ง พ.ย.-61 1 มี.ค. 62 1 พ.ค. 62 50,000

 - การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรวมทุนฯ 2 ครั้ง 1 มี.ค. 62 1 มิ.ย. 62 50,000

 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของศูนยบริหารทรัพยสิน 1 ผลิตภัฑณ ม.ค.62 ก.ย.62 20,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

ศูนยบริหารทรัพยสิน
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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

คาสาธารณูปโภค 2,770,500

 - คาไฟฟา บาท ต.ค.61 ก.ย.62 2,731,500

 - คาน้ําประปา บาท ต.ค.61 ก.ย.62 19,000

 - คาโทรศัพท บาท ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

 - คาไปรษณีย บาท ต.ค.61 ก.ย.62 5,000

กิจกรรมหลัก  บริหารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ต.ค.61 ก.ย.62 43,397,260 ฝายหอพักนักศึกษา

คาใชจายบุคลากร 4,108,360

 - เงินเดือน 403,200

 - คาใชจายบุคลากรเพิ่มระหวางป 513,960

 - ลูกจางชั่วคราว 1,544,040

 - ลูกจางชั่วคราวอัตราใหม 35,160

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 72,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 150,000

 - คาสวัสดิการพนักงาน 400,000

 - เงินตอบแทนพิเศษ 850,000

 - คาใชจายพัฒนาบุคลากร 140,000

คาใชจายดําเนินงาน 16,237,700

 - บริหารจัดการทั่วไป 80 ชิ้น ต.ค.61 ก.ย.62 550,000

 - คาเคมีภัณฑและวัสดุสิ้นเปลือง 50 ชิ้น ต.ค.61 ก.ย.62 100,400

 - คาวัสดุถาวร 200 ชิ้น ต.ค.61 ก.ย.62 2,760,000

 - คาวัสดุอุปกรณบริการรานคาและรานอาหาร 15 ชิ้นงาน ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คานํามันเชื้อเพลิง 5 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 15,000

- 509 - 



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

 - คายานพาหนะ 5 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 2,500

 - คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 39 คน ต.ค.61 ก.ย.62 4,270,500

 - คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 24 คน ต.ค.61 ก.ย.62 3,563,400

 - คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดในโรงอาหาร 6 คน ต.ค.61 ก.ย.62 657,000

 - คาจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศหอพัก (16-18) 3 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 350,000

 - คาจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิงหอพัก (เกา) 13 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 650,000

 - คากําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 16 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 644,400

 - ประเมินผลคุณภาพการบริการ >85% ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - พัฒนาระบบริการของผูประกอบการรานอาหาร 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - พัฒนาระบบมาตรฐาน clean food good taste 1 กิจกรรม ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - ซอมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิน 16 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 1,733,500

 - คากําจัดไขมันและทอระบายน้ํา 3 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 156,000

 - คาบริการกําจัดปลวก หนูแมลงสาบ และอื่นๆ 13 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 585,000

คาใชจายลงทุน 10,281,500

 - คาปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค วัสดุครุภัณฑ 13 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 10,281,500

คาสาธารณูปโภค 12,769,700

 - คาไฟฟา 16 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 8,939,000

 - คาน้ําประปา 16 อาคาร ต.ค.61 ก.ย.62 3,827,300

 - คาโทรศัพท บาท ต.ค.61 ก.ย.62 2,400

 - คาไปรษณีย บาท ต.ค.61 ก.ย.62 1,000

กิจกรรมหลัก  บริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค.61 ก.ย.62 13,577,840 ฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

คาใชจายบุคลากร 1,485,840 วลัยลักษณ

- 510 - 



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

 - เงินเดือน 962,760

 - ลูกจางชั่วคราว 256,560

 - ลูกจางชั่วคราวอัตราใหม 163,680

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 72,000

 - คาสวัสดิการพนักงาน 30,840

คาใชจายดําเนินงาน 12,092,000

 - คาใชจายดําเนินงาน (ไมคิดคาเวื่อมราคา) 12 เดือน ต.ค.61 ก.ย.62 920,000

 - คาซื้อหนังสือเพื่อจําหนาย รวม 80%ของยอดขาย ประกอบดวย ตนทุนสินคา (ประมาณ) 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 11,172,000

กิจกรรมหลัก  บริหารโรงแรมและนันทนาการ ต.ค.61 ก.ย.62 2,478,020 ฝายโรงแรมและนันทนาการ

คาใชจายบุคลากร 994,420

 - ลูกจางชั่วคราว 712,200

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 72,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 100,200

 - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 80,000

 - คาใชจายพัฒนาบุคลากร 30,020

คาใชจายดําเนินงาน 593,600

 - จัดหาวัตถุดิบในการบริการอาหาร สัปดาหละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 350,000

 - จัดหาวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก สัปดาหละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือนละ 2 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 5,000

 - คาซักรีดและทําความสะอาด เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 96,000

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 5,000

 - คาบําบัดน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - คากําจัดขยะ เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 57,600

คาใชจายลงทุน 580,000

 - คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 7 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 50,000

 - คาครุภัณฑสํานักงาน 2 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 30,000

 - คาปรับปรุงอาคาร 2 ครั้ง เม.ย.-62 มิ.ย.-62 500,000

คาสาธารณูปโภค 310,000

 - คาไฟฟาหลังแยกมิเตอร เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 300,000

 - คาโทรศัพท เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 10,000

กิจกรรมหลัก  บริหารสถานกีฬาและสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 882,680 ฝายสถานกีฬาและสุขภาพ

คาใชจายบุคลากร 418,680

 - เงินเดือน 334,800

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 30,000

 - คาตอบแทนบุคคลภายนอกการใหบริการสนามและอุปกรณ 35,000

 - คาสวัสดิการพนักงาน 10,000

 - คาใชจายพัฒนาบุคลากร 8,880

คาใชจายดําเนินงาน 188,000

 - คาวัสดุคงคลัง (เบิกจากคลังพัสดุกลาง) 4 ครั้ง ธ.ค. 61 มี.ค. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62 5,000

 - จัดหาวัสดุเคมีเพื่อสนับสนุนการใหบริการเซาวนา  12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 48,000

 - จัดหาวัสดุใหบริหาร 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 60,000

 - จัดพิมพคูปองจําหนายการใหบริการรายครั้ง 1 ครั้ง ธ.ค. 61 15,000

 - จัดกิจกรรมสงเสริมแผนการตลาด  8 ครั้ง พ.ย.-ธ.ค.61 ม.ค.,มี.ค. 62 เม.ย., มิ.ย. 62 ก.ค.,ก.ย. 62 40,000

 - คาบริการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 12 ครั้ง ต.ค.61 ก.ย.62 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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

คาใชจายลงทุน 270,000

 - คาครุภัณฑ 1 ครั้ง ธ.ค.-61 120,000

 - คาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 2 ครั้ง ม.ค. 62 พ.ค. 62 150,000

คาสาธารณูปโภค 6,000

 - คาไปรษณีย 1,000

 - คาโทรศัพท 5,000

กิจกรรมหลัก  โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา ต.ค.61 ก.ย.62 127,864,190

 - คากอสราง 127,864,190
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5. งบประมาณรวม

193,233,090 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มีสถานประกอบการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพดี สินคามีความหลากหลายและเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา

และบุคลากร

2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยและความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ

3. มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการใหเชาสถานที่ การใหบริการหองพักและหองประประชุมโรงแรมเรือนวลัยและสถานกีฬา รวมถึงการใหบริการ

หอพักแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

4. สามารถตอยอดงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อผลิตเปนสินคาภายใตแบรนดศูนยบริหารทรัพยสิน ซึ่งเปนแหลงรายได

นําสูมหาวิทยาลัยอีกทั้งสามารถเปนการเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่ง
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1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษไดมีนโยบายใหฟารมมหาวิทยาลัยพัฒนาเปนศูนยสมารทฟารม เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจตางๆ ไดบรรลุ

สําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นและเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแนวคิด Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนใหประเทศ

ไทยพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (value-Based Economy) นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน สูเกษตรแมนยําสูง แลวจะสงผล

ตอการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สําหรับดานการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ การมีรานคาจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งเปนตนแบบของแหลงเรียนรูดานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงานเกษตร สามารถสนับสนุนดานการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการแกสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาไปสูเกษตรเชิงคุณภาพ

2. เพื่อเก็บบันทึกขอมูล สําหรับพัฒนาสูเกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture)

3. เพื่อสนับสนุนดานการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการแกสังคม

4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับมหาวิทยาลัย

5. ดํารงไวซึ่งศิลปและวัฒนธรรม ความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและชุมชน

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 2

เชิงคุณภาพ

1. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ รอยละ 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

   หนวยงาน                        / (N/A)

เชิงเวลา

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

     ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (77.91) >80 85 85 85 85

    การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอน รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5 5

   เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผลผลิตปาลมน้ํามัน  ตัน 850/(1,000) 1,000 1,470 1,617 1,779 1,957

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยสมารทฟารม

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

6. จํานวนผลผลิตยางพารา ตัน (22) 225 140 154 169 220

7. จํานวนผลผลิตขาวโพด ตัน 120 120 120 120

8. จํานวนผลผลิตพืชไร ตัน 30 30 30 30

9. จํานวนรายไดจากการใหบริการ บาท 7,535,000/ 20,618,000 18,560,100 20,416,110 22,457,721 24,703,493

(6,827,521.7  (5,259,427)

เชิงคุณภาพ

10. รอยละของรายไดจากการขายสินคาและบริการ รอยละ (+3.31)  - 10 10 10

   ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานม รอยละ 5 5 5 5

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)

ศูนยสมารทฟารม 22,560,100

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 22,560,100

ความสามารถในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 22,560,100

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 22,560,100

ความสามารถในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 22,560,100

กิจกรรมหลัก บริหารศูนยสมารทฟารม ต.ค.61 ก.ย.62 22,560,100 หัวหนาฝายบริหารฯ

คาใชจายบุคลากร 4,915,200

 - เงินเดือน 2,762,280

 - ลูกจางชั่วคราว 1,946,520

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 206,400

บริหารจัดการสวนกลาง 2,472,000

 - สนับสนุนการดําเนินงานศูนยสมารทฟารม  - 2,472,000

คาใชจายดําเนินงาน 8,828,300

บริหารศูนยสมารทฟารม ต.ค.61 ก.ย.62 8,828,300 นักวิชาการ (พืชสวน) 1

 - จัดการสวนปาลมน้ํามัน 619 ไร 2,784,200 นักวิชาการ (พืชสวน) 1

 - แปลงปาลมน้ํามัน PO 01 28 ไร 

 - แปลงปาลมน้ํามัน PO 02 16 ไร 

 - แปลงปาลมน้ํามัน PO 03 500 ไร

 - แปลงปาลมน้ํามัน PO 04 10 ไร

 - แปลงปาลมน้ํามัน PO 04/1 65 ไร

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

 - จัดการสวนยางพารา 409 ไร 3,677,500 นักวิชาการ (พืชสวน) 1

 - แปลงยางพาราง PR01 18 ไร

 - แปลงยางพาราง PR02 12 ไร 

 - แปลงยางพาราง PR03 12 ไร

 - แปลงยางพาราง PR04 21 ไร

 - แปลงยางพาราง PR05 346 ไร

 - จัดการแปลงขาวโพด 118 ไร 795,000 นักวิชาการ (พืชไร)

 - จัดการแปลงพืชไร 118 ไร 862,100 นักวิชาการ (พืชไร)

 - คาซอมบํารุง 709,500

คาสาธารณูปโภค 407,000

คาใชจายลงทุน 5,937,600

 - จัดการลงทุนในแปลงเกษตร 5,937,600 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - แปลงไมผล (นวัตกรรมเกษตร1) 131.5ไร 465,500 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - แปลงมะพราว 150 ไร 674,500 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - แปลงทุเรียน 287 ไร 1,290,000 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - แปลงมังคุด 100 ไร 1,090,000 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - แปลงสละ 100 ไร 1,687,600 นักวิชาการ (พืชสวน) 2

 - การโปรงปาภายในศูนยสมารทฟารม ครั้ง 110,000 นายชางเทคนิค

 - ปรับปรุงอาคารสํานักงานภาคสนามพรอมอุปกรณสํานักงาน ครั้ง 500,000 นายชางเทคนิค

 - คาครุภัณฑเครื่องตัดหญาสะพายไหล เครื่อง 120,000 นายชางเทคนิค
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5. งบประมาณรวม

22,560,100 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถสรางผลผลิตและมีรายไดจากการขายสินคาและผลิตภัณฑ

2. เตรียมแปลงยางพาราเพื่อจะใหผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.2557

3. เตรียมพื้นที่ปลูกสนเพื่อใชเปนพืชเศรษฐกิจตอไป

4. มีโรงแปนรูปน้ํานมที่ไดมาตรฐานดานการผลิต และสามารถลดการสูญเสียระหวางการผลิตน้ํานม

5. สามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานของฟารมมหาวิทยาลัยในอนาคต ตลอดจนมีความรู

จนถึงระดับถายทอดได
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1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําลังดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทย คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2562  เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมในดานระบบบริการสุขภาพ การบริหารองคกรสาธารณูปโภค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินการของ

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในอนาคต จึงจะดําเนินการ เปดใหบริการ “โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ" ระยะที่ 1 เพื่อใหบริการประชาชน นักศึกษา บุคลากรไดเขาถึงบริการทางการแพทยที่สะดวกและมีความพรอมดานอุปกรณและเครื่องมือ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน นักศึกษา บุคลากร

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลการทํางานวิจัยทางการแพทย พบาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ และระบบสาธารณสุขในดานตางๆๆ

3. เพื่อเปนการวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง

เมื่ออาคารศูนยการแพทยแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการ

4.เพื่อใหเกิดการรับรูเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร เกิดภาพลักษณที่ดีตอสังคม

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 86 - 95 86 - 95 85 85 85 85

เชิงเวลา / (N/A)

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

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) >80/ (N/A) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง รอยละ 5/ (N/A) 5/ (N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

5. จํานวนผูเขารับบริการ* คน ≥ 15000 ≥ 15000 ≥ 15000 ≥ 15000 ≥ 15000

/ (N/A)

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- 520 - 



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

6. จํานวนรายไดจากการใหบริการ บาท 14,730,000 20,000,000 100,000,000 400,000,000 500,000,000

/ (N/A)

เชิงคุณภาพ

7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* รอยละ 80 80 80 80

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

1. จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย คน ≥15,000 ≥30,000 ≥90,000 ≥120,000 ≥150,000

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 85 85 85 85

8. รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 5 5 6 6 6

 ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

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- มี.ค.62) (เม.ย.62- มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)

ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 37,886,600

37,886,600

37,886,600

37,886,600

37,886,600

ต.ค.61 ก.ย.62 35,715,300

คาใชจายบุคลากร 23,554,500

 - เงินเดือน 16,798,800

 - คาใชจายบุคลากรเพิ่มระหวางป 923,460

 - ลูกจางชั่วคราว 1,026,240

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 525,600

 - เงินตอบแทนเงินเดือนติดเพดาน 20,040

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 1,980,000

 - เงินตอบแทนพิเศษ 1,752,360

 - คาตอบแทนดานภาษาอังกฤษ 48,000

 - คาตอบแทนพนักงานทํางานนอกเวลา 480,000

คาใชจายดําเนินงาน 12,160,800

1. ฝายสํานักงาน 2,215,800

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000 พีรชัย

- พัฒนาระบบ                         50,000

- ดานระบบเครือขาย                       100,000

กิจกรรมหลัก  การใหบริการศูนยการแพทย 

 งาน/โครงการ  งานบริการศูนยการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 แผนงานยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงเพื่อเปนเสาหลัก

 ดานสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต

 แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทย

แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพื่อเปนเสาหลักดานสุขภาวระในพื้นที่ภาคใต
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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

งานประชาสัมพันธ 290,000 ฉมธร

 - ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 50 ครั้ง ต.ค.-61 ก.ย.-62                       100,000

 - สื่อประชาสัมพันธ, งาน CSR 50 ชิ้นงาน ต.ค.-61 ก.ย.-62                         90,000

 - บอรดประชาสัมพันธ (Screen ads) 2 ชิ้นงาน ต.ค.-61 ก.ย.-62                       100,000

1,180,800 ยุวะดี

 - วางแผนอัตรากําลังบุคลากร 1 แผน ต.ค.-61 ก.ย.-62

 - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 79 อัตรา ต.ค.-61 ก.ย.-62                         50,000

 - การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาศูนยการแพทย ต.ค.-61 ก.ย.-62                    840,000

 - งานบริหารจัดการสํานักงาน ต.ค.-61 ก.ย.-62                       290,800

งานประกันสุขภาพและเวชระเบียน 20,000 นัยนา

- ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ต.ค.-61 ก.ย.-62 20,000

- งานเวชระเบียน ต.ค.-61 ก.ย.-62

คาวัสดุสํานักงาน                    500,000

คาสาธารณูปโภค                      75,000 นันทกาญจน

 - คาโทรศัพท ต.ค.-61 ก.ย.-62                      20,000

 - คาไปรษณีย ต.ค.-61 ก.ย.-62                       5,000

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รถจางเหมามหาวิทยาลัย) ต.ค.-61 ก.ย.-62                      50,000

2. ฝายการพยาบาล 1,838,000 ดร.อรทัย

แผนกผูปวยนอก 150,000

 - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณประกอบการใหบริการในคลินิกเฉพาะทาง ต.ค.-61 ก.ย.-62                         50,000

 - จัดทําสื่อหรือเอกสารใหความรู ประกอบการใหบริการตรวจรักษาแตละคลินิก ต.ค.-61 ก.ย.-62                         30,000

 - โครงการตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษสําหรับบุคคลทั่วไปในคลินิกตรวจสุขภาพ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         50,000

 - กิจกรรมประชุมประจําเดือน/ประชุมวิชาการของฝายการพยาบาล 1 ครั้ง/เดือน ต.ค.-61 ก.ย.-62                         20,000

นันทกาญจน

งานทรัพยากรบุคคล
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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

งานสนับสนุนการจัดระบบบริการปฐมภูมิ 50,000

 - ออกหนวยปฐมพยาบาล 15 งานตอป ต.ค.-61 ก.ย.-62                         30,000

 - ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ 5 งานตอป ต.ค.-61 ก.ย.-62                         10,000

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับออกหนวย 2 ครั้งตอป ต.ค.-61 ก.ย.-62                         10,000

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 100,000

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รถพยาบาล) ต.ค.-61 ก.ย.-62                       100,000

แผนกหองผาตัด ต.ค.-61 ก.ย.-62                       200,000

แผนกผูปวยใน ต.ค.-61 ก.ย.-62                       200,000

วัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย ต.ค.-61 ก.ย.-62                  1,000,000

แผนกพัฒนาคุณภาพ                         50,000 ณุภาวี

 - โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล 2 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         40,000

- Risk management 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         10,000

แผนกสรางเสริมสุขภาพ                      35,000 ชุดาณัฐฏ

-โครงการใหสุขศึกษาแกผูปวยและญาติ 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                      30,000

-โครงการจัดบอรดความรูเรื่องโรคตามฤดูกาล 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                       5,000

สงเสริมสุขภาพบุคลากร/นักศึกษา                      53,000 ชุดาณัฐฏ

-โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาที่หอพัก 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                      30,000

-โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหนักศึกษาวิทยสุขภาพ 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                       3,000

-โครงการเพศศึกษารอบดานในวัยรุน 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                      20,000

3. ฝายงานประกันคุณภาพโรงพยาบาล 290,000                 ภญ.อาจารี และคณะกรรมการฯ

 - การจัดอบรมความรุเกี่ยวกับ HA (Hospital Accrediation) 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                      80,000

 - การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพโรงพยาบาล 4 ครั้ง ต.ค.-61 ก.ย.-62                    120,000

 - การจัดประชุมการนํา HA (Hospital Accrediation) สูการปฏิบัติงาน 4 ครั้ง ต.ค.-61 ก.ย.-62                      30,000
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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)

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

 - การรวมประชุมงานวิชาการ HA ระดับชาติ 4 ครั้ง ต.ค.-61 ก.ย.-62                      60,000

4. ฝายเภสัชกรรม 6,237,000               ภญ.ภัทรินทร

   หองยาผูปวยนอก/ผูปวยใน

 - คายาและเวชภัณฑที่มิใชยา 4 ไตรมาส ต.ค.-61 ก.ย.-62                     6,000,000

 - คาครุภัณฑ 1 รายการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                       120,000

 - คาใชจายการดําเนินงานหองยา 1 ระบบ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         55,000

 - คาใชจายในการพัฒนาระบบการจัดการยา 1 ระบบ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         22,000

 - โครงการใหความรูแกบุคลากรและประชาชน 2 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62

 - โคงการอบรมการบริหารและจัดการยาความเสี่ยงสูง 1 โครงการ ต.ค.-61 ก.ย.-62                         20,000

 - โครงการอบรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลแกบุคลากรทางการแพทยและประชาชน 1 โครงการ ก.ค.-62                         20,000

5. ฝายรังสี 230,000                 ศศิประภา

- คาบํารุงรักษาเครื่องรังสี ต.ค.-61 ก.ย.-62                    150,000

 - คาแผนวัดรังสีสําหรับบุคลากร ต.ค.-61 ก.ย.-62                       5,000

- คาตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องรังสี ต.ค.-61 ก.ย.-62                      60,000

- คาตอใบอนุญาตใชเครื่องเอ็กซเรย ต.ค.-61 ก.ย.-62                      15,000

6. ฝายเทคนิคการแพทย 1,350,000               

พรใจ/กฤษณี

ต.ค.-61 ก.ย.-62                       300,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                       950,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                         40,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                         60,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62  50,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                               -   

 - ใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานตางๆ

 - บริการตรวจวิเคราะหทางดานโลหิตวิทยา

 - บริการตรวจวิเคราะหทางดานเคมีคลินิก

 - บริการตรวจวิเคราะหทางดานจุลทรรศนศาสตร

 - บริการตรวจวิเคราะหทางดานภูมิคุมกันวิทยา

 - สงตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการภายนอก (Special test))

 - พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
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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

ต.ค.-61 ก.ย.-62  10,000

ต.ค.61 ก.ย.62 2,171,300 ดร.สุริยันต เต็งใหญ

คาใชจายบุคลากร 651,000

 - เงินเดือน 313,200

 - ลูกจางชั่วคราว 217,800

 - เงินตอบแทนวิชาชีพ 120,000

คาใชจายดําเนินงาน 1,520,300

- คาใชจายการดําเนินงานอาศรมยา 1,415,500

- คายาและสินคาเพื่อจําหนาย 12 เดือน ต.ค.-61 ก.ย.-62                     1,135,200

 - คาเชาราน คาประกัน คาภาษี 1 ระบบ ต.ค.-61 ก.ย.-62                       280,300

 - คาใชจายบริการวิชาการแกชุมชน 1 ระบบ ต.ค.-61 ก.ย.-62                    24,000

4 โครงการ

ต.ค.-61 ก.ย.-62                         10,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                         14,000

ต.ค.-61 ก.ย.-62                            -   

ต.ค.-61 ก.ย.-62                            -   

 - คาสาธารณูปโภค                      80,800

- โครงการสงเสริมการลดคาใชจายภายในรานอาศรมยาวลัยลักษณ

- โครงการเตรียมความพรอมการรับนักศึกษาฝกปฏิบัติงานภาคบังคับ (ศศภท.)

 - เขารวมโครงการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยองคกร

     
กิจกรรมหลัก  การใหบริการอาศรมยาวลัยลักษณ

  - โครงการบริการวิชาการและการสงเสริมการขาย

- โครงการบริบาลเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

- โครงการสงเสริมการขายของรานยา
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5. งบประมาณรวม

37,886,600 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน นักศึกษา บุคลากร

2. สามารถวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง เมื่ออาคาร

ศูนยการแพทยแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการ

- 527 - 



ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบพื้นที่แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเดิมอยูในการดูแลของฟารมมหาวิทยาลัย โดยใหทางสํานักฯรับผิดชอบดูแล ตั้งแตวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งศูนยสาธิตฯ ไดเปดเปนทางการมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อใชเปนสถานที่รองรับ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการฝกงานของนักศึ

ในรูปแบบตางๆอีกทั้งไดดําเนินงานยึดเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานเพื่อเปนแนวทางการทําการเกษตรเพื่อพึ่งพ

ตนเองได พรอมทั้งศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมเกษตรใหเหมาะตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งการใชนวัตกรรม หรือกึ่งนวัตกรรมดานการเกษตรที่จะเปนตามกรอบ

และทิศทางของประเทศคือ Thailand 4.0 นอกจากนี้ศูนยสาธิตฯ จะเปนสถานที่ศึกษาดูงาน และเรียนรูที่สําคัญของเกษตรกร นักศึกษา ผูสนใจทั่วไป ไดเขาศึกษา อบรม เรียนรู

องคความรู และนอมนําเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริไปปฏิบัติเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรและผูสนใจดานการเกษตร

หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธกุงคุณภาพ 

กุงกุลาดําเปนสินคาสงออกที่สําคัญชนิดหนึ่งของไทยโดยมีมูลคาการสงออกปละหลายหมื่นลานบาท สงผลใหเกษตรกรตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวของไดรับผลดีไปดวย แตในชวง 

ซึ่งทําใหธุรกิจนี้ซบเซาไปตามกัน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีเกษตรกรหันไปเลี้ยงกุงขาวหรือ Litopenaeus vannamei ซึ่งเปนกุงชนิดที่ไดมีการปรับปรุงสายพันธุทําใหเลี้ยงงาย 

เจริญเติบโตดี อยางไรก็ตามกุงชนิดนี้ไมสามารถพบไดตามธรรมชาติในประเทศไทยและตองนําเขาพอแมพันธุจากตางประเทศมาเพื่อเพาะขยายพันธุ ดวยเหตุดังกลาวทําใหในปหนึ่งๆ  

มูลคาการนําเขาพอแมพันธุกุงขาวสูงกวา 20 ลานบาทและการนําเขาดังกลาวยังอาจเปนสาเหตุใหมีการปนเปอนเชื้อโรคเขาสูสัตวน้ําตามธรรมชาติอีกดวย นอกจากนี้การเลี้ยงกุงขาว

ตองใชตนทุนสูงเกษตรกรรายยอยบางรายไมสามารถเลี้ยงไดเหมือนกับการลงทุนเลี้ยงกุงกุลาดํา ดังนั้นหากสามารถพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําใหเลี้ยงงายและเจริญเติบโตดีก็จะ

สามารถทําใหการเลี้ยงกุงกุลาดําฟนกลับมาอีกครั้งแทนที่การเลี้ยงกุงขาว ซึ่งโครงการปรับปรุงพันธุกุงก็เปนทางออกหนึ่งเชนกันสําหรับการแกปญหาเพาะเลี้ยงกุง โดยเฉพาะการพัฒ

สายพันธุกุงใหมีการเจริญเติบโตดี ตานทานโรค สําหรับปอนเขาสูธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงของประเทศโดยไมตองพึ่งการจับพอแมพันธุกุงจากทะเลอีกตอไป

อนึ่งสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการหนวยกักกันโรคจากพอแมพันธุกุง” ภายใตศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อดําเนินการคัดเลือกพันธุกุงปลอดโรคจากธรรมชาติ การศึกษาและควบคุมความหลากหลายทางพันธุกรรมของพอแมพันธุ การวางแผนผสมพันธุ การเพา

อนุบาลและการเลี้ยงใหเปนพอแมพันธุที่มีคุณภาพ ซึ่งลูกกุงปลอดโรคที่ไดก็จะสงไปใหศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง  อ . ไชยา จ. สุราษฎรธานี สําหรับปรับปรุงพันธุและคัดเลือก

สายพันธุกุงกุลาดําตอไป

การดําเนินงานที่ผานมาของศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจทั้งการผลิตลูกกุงปลอดโรคสงใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง และผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพอแมพันธุกุงหลายเรื่อง เชน การจัดการพันธุกรรม การตรวจและควบคุมโรค อาหารลูกกุงและพอแมพันธุ และระบบการเพาะเลี้ยง เปนตน โดยเฉพาะอยา

การพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําที่มีการเจริญเติบโตดี จากผลการทดสอบสายพันธุในบอเลี้ยงกุงของเกษตรกรจํานวน 12 รายพบวากุงที่นําไปทดสอบมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันเฉลี่ย 

0.24 กรัม เปนที่ยอมรับของเกษตรกร เกษตรกรมีความตองการลูกกุงเปนจํานวนมาดแตศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุงไมสามารถผลิตพันธุกุงใหไดอยางเพียงพอตอความตองการของ

เกษตรกร เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องความพรอมของสถานที่ และบุคลากร   

ดังนั้นการจัดตั้ง “หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ” เปนโครงการบริการวิชาการที่สามารถหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ทําให

มหาวิทยาลัยมีบทบาทอยางมากตอการแกไขปญหาของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง โดยเนนใหบริการพันธุกุงคุณภาพ   การตรวจสอบคุณภาพพันธุกุง การวินิจฉัยโรคไวรัส  รวมทั้งอาหาร

พอแมพันธุกุง ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจตออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงตอไป อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธชื่อเสียงและผลงานตอสังคม และยังเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของนักศึกษาอีกทางหนึ่งที่จะไดประสบการณตรงในการทํางาน

ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร

ภาคใตเปนพื้นที่การเกษตรดานพืชที่สําคัญของประเทศไทย โดยม ีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดทั้งกลุมไมผล (ทุเรียน พืชตระกูลสม เงาะ และลองกอง) ไมยืนตน

(ยางพารา และปาลมน้ํามัน)พืชผัก (พริก แตงโม และผักอื่นๆ) และธัญพืช (ขาว) ทําใหภาคใตสามารถสงผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูตลาดไดทั้งในและตางประเทศ ภาคใตเปนพื้นที่การเก

ดานที่สําคัญของประเทศ โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดทั้งกลุมไมผล (ทุเรียน พืชตระกูลสม เงาะ และลองกอง) ไมยืนตน (ยางพารา และปาลมน้ํามัน) พืชผัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หนวยวิสาหกิจเกษตร)

1. หลักการและเหตุผล 

4-5 ปที่ผานมาพบวาธุรกิจการเลี้ยงกุงประสบปญหาตางๆมากมายทั้งน้ําเสียหรือไมมีคุณภาพ โรคกุงจากแบคทีเรียและไวรัส พันธุกุงที่ดอยคุณภาพ ตลอดจนปญหาการกีดกันทางกา
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 (พริก แตงโม และผักอื่นๆ) และธัญพืช (ขาว) ทําใหภาคใต สามารถสงผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูตลาดไดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีตลาดขนาดใหญที่สุดของภาคใต “ตลาดหัวอิฐ” ที่จั

นครศรีธรรมราชเปนแหลงกระจายสินคา อยางไรก็ตามในการปลูกพืชของเกษตรกรนั้นมีปญหาและอุปสรรคหลายประการที่สรางความเสียหายแกพืชของเกษตรกร โดยเฉพาะปญหา

ดานศัตรูพืชซึ่งถือเปนปญหาหลักของเกษตรกร ทําใหแตละปประเทศไทยตองนําเขาสารเคมี กําจัดศัตรูพืชอยางมหาศาลถึง 7,523 ลานบาท (ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)

 ซึ่งนอกจากจะทําใหประเทศชาติเสียงบประมาณมากแลว ยังสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค  ทําใหเกิดการดื้อสารเคมีในศัตรูพืช ทั้งทําลายสภาพแวดลอมอีกดวย

ดวยเหตุนี้หนวยวิจัยพืชเขตรอน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนหนวยวิจัยฯ ที่มีความพรอมในทุกดาน นั่นคือ

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศัตรูพืช 

2. มีเชื้อจุลินทรียปฏิปกษที่มีศักยภาพสูงที่สุด (สูงกวาสายพันธุการคาในปจจุบัน) และ 

3. มีเทคโนโลยีการผลิตเชื้อจุลินทรียที่ดีที่สุด (เทคนิคการแยกสปอรสดพรอมใชที่ยังไมมีหนวยงานใดในประเทศไทยทําได) 

ดังนั้นหนวยวิจัยฯ จึงสนใจอยางยิ่งในการจัดตั้งและดําเนินการเปน “ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร”ขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผลิตและบริการพันธุปลานิล

อาชีพการเลี้ยงปลาเปนอาชีพที่เกษตรกรใหความสนใจเลี้ยงกันอยางแพรหลายเนื่องจากปลาเปนอาหารโปรตีนที่เปนที่นิยมของผูบริโภคประกอบกับในปจจุบันปลาจาก

ธรรมชาติมีปริมาณลดลงจึงมีความจําเปนตองเลี้ยงมาทดแทนในปริมาณที่ขาดแคลน

ปลานิลเปนปลาน้ําจืดอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายแตเกษตรกรมีขอจํากัดในการหาพันธุปลาทีมีคุณภาพมาใชในการเลี้ยง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในทองถิ่นและมีศักยภาพที่จะผลิตพันธุปลาที่มีคุณภาพเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยไดนําไปใชในการผลิตตอไปได

ดังนั้นจึงจัดทําโครงการการผลิตและบริการพันธุปลาขึ้นเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของเกษตรที่อยูรายรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกลเคียง จะไดมีพันธุปลา

ที่มีคุณภาพไปใชในการผลิตปลาเพื่อบริโภคและเพื่อจําหนายเพื่อความมั่นคงทางดานรายไดตอไป

ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนอันหนึ่งอันเดี่ยวกันและสะดวกในการดําเนินการตางๆ จึงขอรวมโครงการขางตน ทั้ง 4 โครงการ ไวดวยกัน เปน โครงการวิสาหกิจของสํานักวิ

เทคโนโลยีการเกษตร

2. วัตถุประสงค 

ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9

1

2 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในดานการประกอบธุรกิจ การผลิตและบริการ ตลอดจนการศึกษาดานการตลาด

3 เพื่อรองรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

4 เพื่อการลงทุนและสรางรายไดเพิ่ม

หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธกุงคุณภาพ 

1  เพื่อเปนแหลงผลิตพันธุกุงกุลาดําคุณภาพ

2

3

4  เพื่อใหบริการตรวจสอบคุณภาพพันธุกุง ไดแก โรคจากแบคทีเรีย ไวรัส และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับลักษณะตางๆของกุง (Marker-assisted selection)

5  เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพอแมพันธุกุงที่มีคุณภาพ

ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร

1 เพื่อผลิตและบริการชีวภัณฑเชื้อจุลินทรียปฏิปกษควบคุมศัตรูพืชใหแกเกษตรกร หนวยงานที่สนใจในภาคใตและภูมิภาคอื่นๆ ตลอดจนองคกรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในดานการผลิตและบริการชีวภัณฑเชื้อจุลินทรียปฏิปกษควบคุมศัตรูพืช บริการการวินิจฉัยโรคพืช และการตรวจปริมาณเชื้อ

จุลินทรียในดินและบนตนพืช

3 เพื่อเปนศูนยสาธิตและบริการใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในการจัดการศัตรูพืชในการทําการเกษตรพืชแบบปลอดภัย

เพื่อใชในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา

เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับพอแมพันธุกุง

เพื่อใหบริการในการตรวจสอบสายพันธุกุงที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ตานทานโรค หรือทนตอความเค็มต่ํา เปนตน
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4 เพื่อเปนจุดเริ่มตนของเกษตรกรในการตระหนักถึงการปลูกพืชแบบปลอดภัยสูตลาด

5 เพื่อการลงทุนและสรางรายไดเพิ่ม

ผลิตและบริการพันธุปลานิล

1 เพื่อผลิตและบริการพันธุปลานิลเพศผูใหกับเกษตรผูเลี้ยงปลานิลไปใชในการเลี้ยง

2 เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นกระบวนการผลิตปลานิลในเชิงธุรกิจ

3 เพื่อเปนแหลงสาธิตและบริการใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในการเลี้ยงปลาน้ําจืดใหกับเกษตรกร

4 เพื่อการลงทุนและสรางรายไดเพิ่ม

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระกียรติ ร.9

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  (N/A) 85 85 85 85

เชิงเวลา

2. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >80/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5/ (N/A) 5 5 5 5

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ 

5. จํานวนนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจเขาเรียน คนตอป อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย
   องคความรู 50,000 50,000 50,000 50,000

 6. จํานวนเยาวชนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเขารวมโคร คนตอป 2 2 2 2

7. จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา รายวิชาตอป 15 15 15 15

   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เชิงคุณภาพ 

8. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคก รอยละ >80 >80 >80 >80

   ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ

9. มูลคาที่เกิดจากการบริการ (จากการขายผลิตภัณฑ) บาท 989,600 989,600 989,600 989,600

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
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**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ

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

10. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ (N/A) 85 85 85 85

เชิงเวลา

11. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >80/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

12. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

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

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ 

14. จํานวนเกษตรกรหรือขาราชการหรือพนักงานเอกชน คน 800 800 800 800

   ที่รับบริการ

15. จํานวนนักศึกษาที่รับบริการ คน 80 80 80 80

เชิงคุณภาพ 

16. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องค รอยละ >80 >80 >80 >80

   ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ

17. มูลคาที่เกิดจากการบริการ (จากการขายผลิตภัณฑ) บาท 2,757,500 2,757,500 2,757,500 2,757,500

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
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**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 2

เชิงคุณภาพ

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

โครงการศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร

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

18. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ (N/A) 85 85 85 85

เชิงเวลา

19. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ >80/ (N/A) 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

20. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

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

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ 

22. จํานวนเกษตรกรหรือขาราชการหรือพนักงานเอกชน คน 800 800 800 800

   ที่รับบริการ

23. จํานวนนักศึกษาที่รับบริการ คน 80 80 80 80

เชิงคุณภาพ

24. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องค รอยละ >80 >80 >80 >80

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

  รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ

25. มูลคาที่เกิดจากการบริการ

 - มูลคาที่เปนตัวเงิน บาท 850,000 850,000 850,000 850,000

 - มูลคาที่ไมเปนตัวเงิน บาท 150,000 150,000 150,000 150,000

**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 2

เชิงคุณภาพ

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

โครงการผลิตและบริการพันธุปลานิล

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

25. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ (N/A) 85 85 85 85

เชิงเวลา

26. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาที รอยละ >80/ (N/A) 90 90 90 90

เชิงตนทุน

27. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ >80/ (N/A) 85 85 85 85

   งบประมาณ

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

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค

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

   งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ 

29. จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คน 30

  เกษตรศาสตร สาขาวิชาเอกประมงที่ใชบริการ

เชิงคุณภาพ 

30. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/ รอยละ >80

  องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชน

   จากการบริการ

31. มูลคาที่เกิดจากการบริการ

 - มูลคาที่เปนตัวเงิน บาท 1,000,000

 - มูลคาที่ไมเปนตัวเงิน บาท 100,000

**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 2

เชิงคุณภาพ

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 85 85 85

   (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 5 5 5 5

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)

ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระกียรติ ร.9 5,847,100

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 5,847,100

ในการแขงขัน

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 5,847,100

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ 5,847,100

ในการแขงขัน

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 5,847,100

กิจกรรมหลัก ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระกียรติ ร .9 ต.ค.61 ก.ย.62 1,348,300 อ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ

คาใชจายบุคลากร 606,820

 - ลูกจางชั่วคราว (3 คน) 444,600

 - เงินตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 102,220

 - คาตอบแทนหัวหนาโครงการ 60,000

คาใชจายดําเนินงาน 422,760

 - ศูนยสาธิตฯ 100,000

 - การเลี้ยงแพะนมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ 33,000

 - บริษัทกลาดี จํากัด (บริษัทจําลอง) 60,000

 - การลี้ยงปลาและปลูกผัก 8,760

 -การเลี้ยงเปดไข 221,000

คาใชจายลงทุน 242,620

 - โรงเรือนเลี้ยงแพะนม 99,000

 - โรงเรือนเลี้ยงเปด 124,125

 - โรงเรือนเก็บอาหารสัตว 19,495

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

คาสาธารณูปโภค 76,100

กิจกรรมหลัก หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 2,554,490 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

คาใชจายบุคลากร 1,734,000

 - ลูกจางชั่วคราว (7 คน) 1,674,000

 - คาตอบแทนหัวหนาโครงการ 60,000

คาใชจายดําเนินงาน 820,490

 - คาวัสดุ 720,000

 - คาใชสอย 100,490

กิจกรรมหลัก โครงการศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร ต.ค.61 ก.ย.62 955,700 รศ.ดร.วาริน  อินทนา

คาใชจายบุคลากร 605,680

 - ลูกจางชั่วคราว (2 คน) 435,600

 - คาตอบแทนหัวหนาโครงการ 60,000

 - คาตอบแทนแรงงานรายวัน 62,000

 - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 48,080

คาใชจายดําเนินงาน 350,020

 - คาใชจายในการเดินทาง 50,000

 - คาวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรและการเกษตร 250,000

 - คาวิเคราะหทดสอบ 30,000

 - คาวัสดุสํานักงาน 20,020

กิจกรรมหลัก โครงการผลิตและบริการพันธุปลานิล ต.ค.61 ก.ย.62 988,610 รศ.ดร.พวน  เพงเซง

คาใชจายบุคลากร 433,550
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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

 - ลูกจางชั่วคราว (1 คน) 334,800

 - คาตอบแทนหัวหนาโครงการ 60,000

 - คาตอบแทนแรงงานรายวัน 38,750

คาใชจายดําเนินงาน 555,060

 - คาพอ-แมพันธุปลานิล 50,000

 - คาวัสดุอุปกรณ 500,000

 - คาตซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ 5,060
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5. งบประมาณรวม 

5,847,100 บาท  โดยแตละโครงการยอยใชงบประมาณ ดังนี้ 

ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9  จํานวน 1,348,300 บาท

หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ จํานวน 2,554,490 บาท

โครงการศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร จํานวน 955,700 บาท

โครงการผลิตและบริการพันธุปลานิล จํานวน 988,610 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

ศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9

1. สามารถจําหนายผลิตภัณฑของศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ

2. นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณโดยตรงในดานการผลิต การตลาด ตลอดจนการศึกษาดานการประกอบธุรกิจ

3. นักศึกษาสามารถนําประสบการณที่ไดรับ ไปใชประโยชนในอนาคต

หนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ

1. สามารถผลิตพันธุกุงกุลาดําคุณภาพ

2. สามารถผลิตอาหารที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับพอแมพันธุกุง

3. สามารถใหบริการในการตรวจสอบสายพันธุกุงที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ตานทานโรค หรือทนตอความเค็มต่ํา เปนตน

4. สามารถเปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี

โครงการศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร

1.ไดผลิตและบริการชีวภัณฑเชื้อจุลินทรีย ปฏิปกษควบคุมศัตรูพืชใหแกเกษตรกร หนวยงานที่สนใจในภาคใตและภูมิภาคอื่นๆ ตลอดจนองคกร

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3.สามารถจัดตั้งศูนยสาธิตและบริการใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในการจัดการศัตรูพืชในการทําการเกษตรพืชแบบปลอดภัย

โครงการผลิตและบริการพันธุปลานิล

1. เกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ไดมีพันธุปลาที่มีคุณภาพไปใชในการเลี้ยง

2. นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนผลิตพันธุปลาในเชิงธุรกิจ

3. มีรายไดเขาสูมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในดายการผลิตและบริการชีวภัฑเชื้อจุลินทรียปฏิปษควบคุมศัตรูพืช บริการการวินิจฉัยโรคพืช 

และการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรียในดินและบนตนพืช
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1. หลักการและเหตุผล 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีภารกิจหลักในการใหการสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ 

โครงงาน วิทยานิพนธ และการวิจัยตางๆ  โดยสนับสนุนทางดานบุคลากร และเครื่องมือตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และนอกเหนือ

จากนี้ยังมีภารกิจทางดานการใหบริการวิชาการที่มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและสังคม โดยผานโครงการการอบรมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบตัวอยางในดานตางๆ ทั้งทางดานเคมี 

จุลชีววิทยา รวมถึงการทดสอบทางดานกายภาพและวิศวกรรม  แกผูใชบริการจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และนอกเหนือจากนี้ยังมี

โครงการตางๆ  ที่ใหความรูและสงเสริมอาชีพใหแกชุมชนและสังคม เพื่อใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่มีความพรอมของเครื่องมือ 

หองปฏิบัติการ และบุคลากร ไดทําประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม ดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนองคกรธรรมรัฐ 

เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล”

1 .กิจกรรมบริการวิเคราะหทดสอบ

2. กิจกรรมบริการซอมและสรางเครื่องมือ

3. กิจกรรมฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

4. กิจกรรมฝกทักษะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

5. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช

2. วัตถุประสงค 

2. เพื่อเปนแหลงรายไดของและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามเกณฑประกาศการแบงเงินรายไดโครงการรูปแบบวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3. เพื่อเปนแหลงศึกษา เรียนรู ฝกฝนทักษะ ประสบการณใหแกนักนักเรียน นักศึกษา อาจารย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รวมถึงพัฒนาบุคลากรตําแหนงตางๆ ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีการเพิ่มศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นอีกดวย

4. เพื่อมุงเนนใหมีการใชงานหองปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร บุคลากร ภายในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเต็มศักยภาพมากที่สุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิสาหกิจศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกิจกรรมลักษณะวิสาหกิจทั้งสิน 5 กิจกรรมดังนี้

วิสาหกิจศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซึ่งในปจจุบัน

1. เพื่อจัดตั้งฝายงานบริการวิชาการในดานตางๆ เชน บริการวิเคราะหทดสอบ การซอมและสรางเครื่องมือ การฝกทักษะทางวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักลักษณ ภายใตศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูในรูปแบบโครงการวิสาหกิจศูนย

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักลักษณ ภายใตศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูในรูปแบบโครงการวิสาหกิจศูนยเครื่องมือ

5. สนับสนุนภารกิจการดานหลักในหัวขอการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยลักษณ
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3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค (หนวยงานใสรายละเอียด)

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. รอยละของงานที่แลวเสร็จตามแผนงานในระยะเวลา รอยละ 90 90 90 90

   ที่กําหนด

เชิงตนทุน

3. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน รอยละ 85 85 85 85

   การใชจายเงิน

4. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปล รอยละ 5 5 5 5

    งบประมาณ                                

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เชิงปริมาณ

การบริการวิเคราะหทดสอบ

5. จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหทดสอบ*   ตชว.สงป.301  ครั้ง 660/ (1,817) 950/ (1,141) 1,200 1,400 1,500 1,500

การฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

6. จํานวนโครงการของการใหบริการ โครงการ 15/ (58) 15/ (51) 15 15 15 15

7. จํานวนครั้งของการใหบริการ ครั้ง 70/ (105) 70/ (207) 20 20 20 20

8. จํานวนผูรับบริการ คน 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000

การฝกทักษะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

9. จํานวนโครงการของการใหบริการ โครงการ 15/ (58) 15/ (51) 15 15 15 15

10. จํานวนครั้งของการใหบริการ ครั้ง 70/ (105) 70/ (207) 20 20 20 20

11. จํานวนผูรับบริการ คน 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000

การซอมและสรางเครื่องมือ / (6,097) / (9,103)

12. จํานวนผูรับบริการ คน 30 30 30 30

การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช

13. จํานวนผูรับบริการ คน 30 30 30 30

เชิงคุณภาพ

การบริการวิเคราะหทดสอบ

14. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานวิเคราะหทด รอยละ 85/ (91.52) 85/ (89.81) 85 85 85 85

15. รอยละความแมนยําในการวินิจฉัย*   ตชว.สงป.301 รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

การฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

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

16. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการฝกทักษะทาง รอยละ 85/ (89.12) 87/ (89.81) 87 87 87 87

   วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

17. รอยละความพรอมของการเตรียมการใหบริการ รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

การฝกทักษะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

18. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการฝกทักษะทาง รอยละ 85/ (89.12) 87/ (89.81) 87 87 87 87

   วิทยาศาสตรสุขภาพ

19 รอยละความพรอมของการเตรียมการใหบริการ รอยละ 100/ (100) 100/ (100) 100 100 100 100

เชิงเวลา

การบริการวิเคราะหทดสอบ

20. รอยละของการใหบริการวิเคราะหทดสอบแลวเสร็จ รอยละ 100/ (100) 100/ (N/A) 100 100 100 100

    ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

เชิงปริมาณ

21. จํานวนรายไดจากการบริการวิเคราะหทดสอบ* ตชว. บาท 1,000,000 1,000,000 2,650,000 2,800,000 2,950,000 3,100,000

'(5,403,768) / (3,964,177)

22. จํานวนรายไดจากการฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเทคโ บาท 1,600,000 1,000,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000

(3,195,555.50

23. จํานวนรายไดจากการฝกทักษะทางวิทยาศาสตรสุขภ บาท 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

24. จํานวนรายไดจากการซอมและสรางเครื่องมือ บาท 50,000 50,000 50,000 50,000

25. จํานวนรายไดจากการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ บาท 50,000 50,000 50,000 50,000

**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 2

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา รอยละ 85 85 85 85

บุคลากรและประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

 3. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผา รอยละ 5 5 5 5

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)

4,556,200

แผนงานยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 4,556,200

แผนงานหลัก  แผนงานบริหารสินทรัพย 4,556,200

แผนงานรอง  แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 4,556,200

งาน/โครงการ  งานบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 4,556,200

กิจกรรมหลัก  บริการวิเคราะหทดสอบ ต.ค.61 ก.ย.62 2,453,700 ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ

คาใชจายบุคลากร 235,680

 - ลูกจางชั่วคราว 163,680

 - เงินตอบแทนตําแหนงบริหาร 72,000

คาใชจายดําเนินงาน 2,218,020

 - คาวิเคราะหทดสอบ/คาตอบแทนผูวิเคราะหและผูที่เกี่ยวของ 2,168,000

 - คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 20,000

 - คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ เชน คาจัดประชุม การดูงาน การอบรม 30,020

กิจกรรมหลัก  บริการซอมและสรางเครื่องมือ ต.ค.61 ก.ย.62 35,500

 - คาใชจายดําเนินงาน 35,500

กิจกรรมหลัก  ฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 1,097,000

 - คาใชจายดําเนินงาน 1,097,000

กิจกรรมหลัก  ฝกทักษะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ต.ค.61 ก.ย.62 935,000

 - คาใชจายดําเนินงาน 935,000

กิจกรรมหลัก  เพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช ต.ค.61 ก.ย.62 35,000

ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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

 - คาใชจายดําเนินงาน 35,000
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5. งบประมาณรวม

4,556,200 บาท

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานวิสาหกิจของตามเกณฑประกาศการแบงเงินรายไดโครงการ

รูปแบบวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3. นักเรียน นักศึกษา อาจารย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีแหลงศึกษา เรียนรู ฝกฝนทักษะ ประสบการณรวมถึงบุคลากร

ตําแหนงตางๆ ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น

4. หองปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร บุคลากร ภายในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใชงานอยางเต็มศักยภาพมากที่สุด

5. มหาวิทยาลัยลักษณมีภารกิจหลักในหัวขอการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเครื่องมือฯ

1. ศักยภาพของบุคลากรศูนยเครื่องมือวิทยาศาตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาในรูปแบบโครงการวิสาหกิจ

- 544 - 



ที่ปรึกษา ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา

อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร

จัดทําโดย นางฐิตารีย  คลังทรัพย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  งานบริหารยุทธศาสตรและแผน

งบประมาณ

นางศศิรัศมิ์  ประสาทแกว รักษาการหัวหนางานวิจัยสถาบัน

จํานวนพิมพ 10 เลม

ปที่พิมพ พ.ศ.2561

ผูจัดทํา
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