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Our Services ได้นำเสนอบริการต่างๆ ของหน่วยประสานงานฯ ไปแล้วหลากหลายบริการในฉบับก่อนหน้า ฉบับนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ จะขอพูดถึงความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยกันบ้าง 
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Our ServicesOur Servicesบริการของเรา

     ในชวงหลายปท่ีผานมาหนวยประสานงานฯ ไดใชสอยพ้ืนท่ีจำนวน 5 ยูนิต
ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากโซนสำนักงานท่ีใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน
ของบุคลากรแลว หนวยประสานงานฯ ไดเปดใหบริการเชาสถานท่ีแกหนวยงาน
ภายนอกในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซ่ึงเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีสรางรายได
ใหกัับมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2559 หนวยประสานงานฯ มีรายได
จากการใหบริการเชาสถานที่ทั้งสิ้น 1,231,000 บาท 

     ดวยเล็งเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการประหยัดท่ีเพ่ิมข้ึนของผูใชบริการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ตอจำนวนรายไดจากการใหเชาสถานท่ีในอนาคต หนวยประสานงานฯ จึงมีแผนจะใหมีบริการฝกอบรมและบริการวิชาการท่ีจัด
โดยหนวยประสานงานฯ เอง รวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ ดวยหวังวา 
หนวยประสานงานฯ จะสามารถบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ท้ังหมดท้ังมวล
ก็เพ่ือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีรักย่ิงของเรา

     ความพรอมในการใหบริการเชาสถานท่ีของหนวยประสานงานฯ ในขณะน้ี
ยังไมเต็มรอย ทั้งดวยลักษณะทางกายภาพและการออกแบบที่เนนสำหรับจัด
การเรียนการสอนโดยเฉพาะ ทำใหไมเหมาะกับการประชุม จัดอมรม หรือ
สัมมนาเทาท่ีควร ท่ียังใหบริการอยูมีเพียงหองบรรยายขนาด 40 – 50 ท่ีน่ัง
จำนวน 3 หอง และหองประชุมขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 หองเทานั้น 
แตก็ยังมีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เขามาใชบริการเกือบเต็มพ้ืนท่ีใน
ทุกๆ วัน 

ถึงจะมีรายไดจากการใหบริการสถานที่
มากมายแคไหนก็ไมลืมวา สำคัญที่สุด 
คือตองใหบริการมหาวิทยาลัยและหนวย
งานภายในเปนอันดับแรกเสมอ ฉะน้ัน หาก
จะใชบริการสถานท่ีของหนวยประสานงานฯ 
อยาลืมจองหองลวงหนานะครับ

ี่

¹ÒÂªØ¹áÅÐÒÂªØ¹áÅÐË¹ØèÁÃÔÁ¾ÃÁ¹ØèÁÃÔÁ¾ÃÁ¹ÒÂªØ¹áÅÐÒÂªØ¹áÅÐË¹ØèÁÃÔÁ¾ÃÁ¹ØèÁÃÔÁ¾ÃÁ



4 

Lynn & O “Ç‹Ò Œ́ÇÂáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨”“Ç‹Ò Œ́ÇÂáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨”
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        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผูอำนวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ใหเกียรติเปนวิทยากร
   รวมแลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอ "หนวยงานตนแบบบริการ" เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 1 หนวยประสานงาน
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร

หนวยประสานงานฯ รวมซอมอพยพหนีไฟนิติบุคคลอาคารชุดเอส เอ็ม ทาวเวอร เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
  ซ่ึงภายหลังการซอมเสร็จส้ินพนักงานของบริษัทตางๆ ท่ีรวมฝกซอมในคร้ังน้ี ไดรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่ือถวาย
  ความอาลัย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได



กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ
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      บุคลากรหนวยประสานงานฯ ชวยรับโทรศัพทในรายการบายนี้มีคำตอบ ตอน "เรียนวิศวฯ ที่วลัยลักษณ
เรียนดี มีงานทำ" เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท. 

Kick off Kick off 
      หนวยประสานงานฯ จัดกิจกรรม Kick off 5ส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ในโอกาสนี้ บุคลากรไดรวมกัน
ทำความสะอาดสำนักงาน สะสางส่ิงท่ีไมไดใชงานออกจากพ้ืนท่ี โดยกิจกรรมน้ีจะจัดตอเน่ืองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย


