
แผน/ผลการปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดท าแผนและสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 
 

เป้าประสงค์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า 
    ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

ผลด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตใหส้อดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมก.และ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.2 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานสิิตให้เป็นนสิิตที่มีคณุภาพ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม ความมุ่งมั่นในการท างานและ
ทัศนคติที่ถูกต้องแก่นิสิต พร้อมท้ังส่งเสริมให้นิสติมสี่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

 - โครงการพัฒนาปรับปรุง
อุปกรณ์สนบัสนุนการจัด
การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู ้

 - อุปกรณส์นับสนุนการจดั
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์ สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
 

    

       
กลยุทธ ์

  
มาตรการ 

  
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการ 

1.1 ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพการด าเนินโครงการพัฒนา
วิชาการ การให้บริการวิชาการแกห่น่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มากยิ่งข้ึน โดยสนับสนุนให้วิทยาเขต ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก และสถานวีิจัยเป็นแกนน าในการเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู ้และมุง่เน้นการแสวงหารายได้ด้าน
บริการวิชาการของหน่วยงาน 

 - โครงการเผยแพรผ่ลงานใน
โครงการวิทยาเขตสเีขียว (KU 
Green Campus) 
  
  

 - จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (สงป.) 

2 8 

     - จ านวนผู้เขา้รับบริการ/
เข้าร่วมอบรม (สงป.) 

200 301 

   - ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในโครงการ
บริการวิชาการ 

3.70 4.15 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
 

 เป้าประสงค์ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

1. ส่งเสริมกจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในหน่วยงาน 

1.1 จดัโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ค่านิยม และประเพณีอันดีใน
มหาวิทยาลยั 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.) 

2 4 

    - จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

350 354 

 
 

    



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
                และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   

กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน(ต่อ) 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 

-  โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มก.  

 - กระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ.1.1) 

7 8 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 

- โครงการพัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

 - ระบบการบรหิารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4) 

5 6 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 

- โครงการถ่ายทอดค่านยิม
องค์การเอกลักษณ์และอตั
ลักษณ์ของ มก. สู่บุคลากร
และนิสติ รวมทั้งประชา 
สัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสู่
สังคมภายนอก 

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ถ่ายทอดค่านิยมองค์การ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ ์

1 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  



กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายใน มก. 
 - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภมูิ
ทัศน์ภายใน มก. 
 - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจรภายในมก. 
 - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารเรยีนส่วนกลาง 
 - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการห้อง
ประชุม/สัมมนา 
 - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย" 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม/
งานสนับสนุนการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน  

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 

- โครงการวิจัยสถาบัน   - จ านวนโครงการ/
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1 1 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 
 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดบั 

- โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (มก.) 

3.51 3.93 

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได ้

2.1 พัฒนาการหารายได้ในทุกภารกิจ เพื่อการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมคีุณภาพ  

   - ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

5 9.21 



กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได ้

2.2 สร้างระบบ และกลไกในการบริหารจดัการ เพื่อสร้าง
ศักยภาพการบริหารการเงินและทรัพย์สินท่ีมเีสถียรภาพเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลยั หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
การสนับสนุนผลผลิตของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนใหม่ๆ ระดมทรัพยากร
ในการจัดหารายได้อย่างคุ้มคา่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

- โครงการใช้ทรัพยากรภายใน
มก.ร่วมกัน 

 - จ านวนงบประมาณที่
ประหยดัได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

5 ล้านบาท 42.7ล้านบาท 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม 
และการกีฬา 

3.1 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ -โครงการพัฒนาบุคลากร  - การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 

5 5 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม 
และการกีฬา 

3.1 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ    - ระบบการพัฒนาบุคลากร 
(สกอ.2.4) 

5 5 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม 
และการกีฬา 
 
 

3.1 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

 - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

 - ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในหรือ
ต่างประเทศ (มก.) 

80 98 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม 
และการกีฬา  

3.2 ปรับปรุงสวสัดิการ รวมทั้งการปรับปรุงการประกัน
สุขภาพของบุคลากร/นสิิต 

- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการรถสวสัดิการ 
 - โครงการจัดระเบยีบ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ปรับปรุงสวสัดิการ และการ
ประกันสุขภาพของ
บุคลากร/นิสติ 

 
2 

 
2 

 
 



กลยุทธ ์ มาตรการ 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ผลด าเนินงาน      
(รอบ 12 เดือน) 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และ
การกีฬา(ต่อ) 

3.3 ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย ให้สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อจ านวน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

- โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU 
Green Campus) 

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.11) 

5 5 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และ
การกีฬา 

3.3 ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย ให้สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อจ านวน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

   - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม ้

16,000 17,849 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และ
การกีฬา 

3.3 ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย ให้สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อจ านวน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

   - ระดับความพึงพอใจต่อการ
บริการดา้นกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต 

>3.50 3.93 

3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และ
การกีฬา 

3.4 พัฒนากายภาพให้สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

   18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
(สมศ.18.1)  

5 5 

 
 
 


