
ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลา

ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธที ่2 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น
ศูนยก์ลางด้านการศึกษา (Education 
Hub) ในเอเซียในสาขาทีม่หาวทิยาล
เกษตรศาสตร์มีความเชีย่วชาญและโดด
เด่น

แนวทางการด าเนินงานที ่:
โครงการใหญ่ : โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นนานาชาติ

โครงการหน่วยงาน : โครงการ
พัฒนาป้ายแนะน าเส้นทางและ 
อาคารสถานทีใ่ห้มีความเป็นนานาชาติ

จ านวนโครงการพัฒนา
ป้ายแนะน าเส้นทาง 
และอาคารสถานทีใ่ห้มี
ความเป็นนานาชาติ

1 - 200,000          ตลอดปี

2.2 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้มีความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

หน่วยงาน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

เป้าหมาย
รายรับ รายจ่าย



ระยะเวลา

ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

เป้าหมาย
รายรับ รายจ่าย

กลยุทธที ่5 พัฒนาระบบและทรัพยากร
ให้ทันสมัย เพือ่ให้มีความเข้มแข็งทาง
วชิาการ

แนวทางการด าเนินงานที ่:
โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียน
การสอน

โครงการหน่วยงาน : โครงการจัดหา
และพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

จ านวนโครงการ 2 - 2,000,000        ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการจัดหา
และพัฒนาห้องอ่านหนังสือและจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับนิสิต

จ านวนโครงการ 1 6,800,000        ตลอดปี

5.1 เพิม่ประสิทธภิาพการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการ
เรียนการสอนทีท่ันสมัย ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนิสิต พร้อมทัง้
จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ เพือ่การสร้าง
องค์ความรู้ทีม่ีความทันสมัย



ยุทธศาสตร์ที ่3 บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย
กลยุทธ์ที ่2 การสร้างเครือข่ายความ
มือและบูรณาการความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ

แนวทางการด าเนินงานที ่:
โครงการใหญ่ : โครงการจัดการความรู้ 
เพือ่การเผยแพร่และบริการวชิาการสู่
สังคม

- จ านวนโครงการ
บริการวชิาการแก่สังคม 
(สงป.)

5 - 300,000         

ตลอดปี

- จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
เข้าร่วมอบรม (สงป.)

200 - -

ตลอดปี

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

3.8 - -
ตลอดปี

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญ่ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน ดูข้อมูลได้จากเอกสารความสอดคล้องระหวา่งแนวทางการด าเนินงานและโครงการ

งบประมาณ

2.2 จัดการองค์ความรู้ ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่มความรู้ อาทิ 
ด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลย ี
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพือ่การเผยแพร่
และ

โครงการหน่วยงาน : โครงการเผยแพร่
ผลงานในโครงการวทิยาเขต  สีเขียว KU
 GREEN CAMPUS

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ผลการด าเนินงาน

รายรับ

หน่วยงาน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รายจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและน าพาสูส่ากล  

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรไทย 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติและการมี
จิตใจทีดี่งามให้แก่ ประชาชน นิสิต 
และบุคลากรมหาวทิยาลัย

แนวทางการด าเนินงานที ่ -

โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริมการ
เผยแพร่และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรมไทยให้แก่นิสิต บุคลากร 
และประชาชน

โครงการหน่วยงาน : โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

จ านวนโครงการ 5 - 1,000,000      ตลอดปี

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

80 - - ตลอดปี

รายจ่าย

หน่วยงาน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย
รายจ่าย

งบประมาณ
กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย
โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/

โครงการหน่วยงาน
ตัวชีว้ัดโครงการระดับ

หน่วยงาน เป้าหมาย
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ

กลยุทธ์ที ่2 เร่งรัดการน าเสนอศิลปะ 
วฒันธรรมไทยและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นทีรู้่จัก 
และสามารถแสดงได้ในเวทีสากล

แนวทางการด าเนินงานที ่ -
โครงการใหญ่ : โครงการสนับสนุนการ
เสนอศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมไทยและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีสากล

โครงการหน่วยงาน : โครงการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย

- ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ

55 - - ตลอดปี

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญ่ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน ดูข้อมูลได้จากเอกสารความสอดคล้องระหวา่งแนวทางการด าเนินงานและโครงการ



ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่นแปลง   

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย
กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธภิาพ

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธภิาพ
 - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ภายในมก.
 - การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางมก.
 - การปรับปรุงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยส่วนกลาง
 - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนรวมส่วนกลางมก.

- ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 
(ก.พ.ร.)

5  -  - ตลอดปี

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

1.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ลด
ขัน้ตอนการท างานและเพิม่ประสิทธภิาพ
การท างาน



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ
เกีย่วกับ
 - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ภายในมก.
 - การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางมก.
 - การปรับปรุงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยส่วนกลาง
 - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนรวมส่วนกลางมก.

- ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ (มก.)

5  - 10,000          ตลอดปี

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (มก.)

3.8  -  - ตลอดปี

5  -  - ตลอดปี

จัดการความรู้ เร่ือง การปรับปรุง
ประสิทธภิาพการให้บริการ

- การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ (สกอ.
7.2)

4  - 120,000        ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน: โครงการประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานเพือ่การ
ปรับปรุงงาน

- จ านวนคร้ังทีม่ีการ
ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานเพือ่การ
ปรับปรุงงาน

12  -  - ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน :โครงการจัดท า
งานวจิัยสถาบัน

- จ านวนโครงการ/
ผลงานวจิัย

1  - 10,000          ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน :โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติงานส านักงานอธกิารบดี

- กระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ.1.1)

7  -  - ตลอดปี

- ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของการ
ด าเนินงาน

80  -  - ตลอดปี

- ระบบการบริหารความ
เส่ียง (สกอ.7.4)

โครงการหน่วยงาน : โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพือ่การ
ประกันคุณภาพ



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

โครงการใหญ่ :โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ

โครงการหน่วยงาน :โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ

- จ านวนฐานข้อมูลทีไ่ด้รับ
การพัฒนาปรับปรุง

2  - 50,000          ตลอดปี

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการสร้างขวญัและ
ก าลังใจให้กับบุคลากรและสร้างจิตส านึก
ในการท างานเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม

โครงการหน่วยงาน :โครงการสัมมาทิฐิ - ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

80  - 430,000        ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน :โครงการถ่ายทอด
ค่านิยมองค์การเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของ มก. สู่บุคลากร รวมทัง้
ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานของ ม. สู่สังคมภายนอก

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1  - 50,000          ตลอดปี

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

โครงการหน่วยงาน :โครงการพัฒนา
บุคลากรและการติดตามประเมินผล

- ระบบการพัฒนาบุคลากร
 (สกอ.2.4)

5  - 120,000        ตลอดปี

   3.4 ส่งเสริมระบบพัฒนาบุคลากรให้
เกิดความรักและผูกพันกับมหาวทิยาลัย 
สร้างจิตส านึกในการท างานเพือ่
ประโยชน์ส่วนรวม

  3.5 จัดท าระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพือ่ให้
บุคลากรสามารถประเมินตนเองและ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลได้ด้วยตนเอง

  1.3  พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารหน่วยงาน วทิยาเขต 
มหาวทิยาลัย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวชิาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทัง้ในหรือ
ต่างประเทศ (มก.)

80  - ตลอดปี

กลยุทธ์ที ่4 แสวงหารายได้จากภายนอก

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยสิ์น และสิทธปิระโยชน์ เพือ่การ
พึง่พาตนเอง

โครงการหน่วยงาน : โครงการบริหาร
และจัดหารายได้ของหน่วยงาน

 - จ านวนรายได้ทีไ่ด้รับ 
(หน่วย : ล้านบาท)

10 10,000,000     - ตลอดปี

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในหน่วยงานและระหวา่ง
หน่วยงานให้มีประสิทธภิาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงานและ
ระหวา่งหน่วยงาน

โครงการหน่วยงาน : โครงการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงานและ
ระหวา่งหน่วยงาน

- จ านวนงบประมาณที่
ประหยดัได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

20 10,000,000    30,000,000    

ตลอดปี

   5.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 
เพือ่ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดของการใช้
ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานที ่
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร เป็นต้น

   4.2เร่งสร้างรายได้จากสิทธปิระโยชน์
และทรัพยสิ์นของหน่วยงาน วทิยาเขต
และมหาวทิยาลัย เพือ่การพึง่ตนเองได้
เพิม่รายได้จากการบริหารสินทรัพยอ์ยา่ง
มีประสิทธภิาพ



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริม
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการหน่วยงาน :โครงการส่งเสริม
และรณรงค์การประหยดัพลังงาน

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมและ
รณรงค์การประหยดั
พลังงาน

1  - 300,000        ตลอดปี

กลยุทธ์ที ่6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ มี
คุณธรรม และมีจริยธรรบนพืน้ฐานของ
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานแบบธรรมาภิ
บาล

โครงการหน่วยงาน : โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติงานส านักงานอธกิารบดี

- กระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ.1.1)

7  -  - ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการติดตาม
ผลการด าเนินงาน เพือ่การประกัน
คุณภาพ

- จ านวนคร้ังทีม่ีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน/
การประชุม

2  -  - ตลอดปี

  6.2มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารและบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์วธิกีาร และระยะเวลาที่
ก าหนดอยา่งเหมาะสม

โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผู้บริหารและบุคลากร

  5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานให้เพิม่มากขึน้

   6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
และผู้เกีย่วข้องในเร่ืองนัน้ ๆ บนพืน้ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

โครงการหน่วยงาน : โครงการการ
ประเมินภาวะผู้น า ตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธกิารบดี

ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน

6  -  - ตลอดปี

- ระดับความคิดเห็นการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
หน่วยงาน

3.8  -  - ตลอดปี

กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมสวสัดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติส าหรับนิสิตและ
บุคลากร
แนวทางการด าเนินงานที ่:

โครงการใหญ่ : โครงการส่งเสริม
สวสัดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวติใน
ด้านต่าง ๆ

โครงการหน่วยงาน : โครงการวทิยาเขต
สีเขียว KU GREEN CAMPUS

- ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับ
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม
           (สมศ.18.1)

5  - 300,000        ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : - โครงการพัฒนา
ปรับปรุงสวสัดิการส าหรับนิสิต/บุคลากร

 - จ านวนโครงการ/
กิจกรรม

2  - 5,000,000      ตลอดปี

   8.1 ส่งเสิรมสวสัดิการและการพัฒนา
คุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ อาทิ กีฬา 
ดนตรี และสุขภาพ     เป็นต้น



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตามตัวชีว้ัด

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัย/
โครงการหน่วยงาน

ตัวชีว้ัดโครงการระดับ
หน่วยงาน เป้าหมาย

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

รายรับ รายจ่าย
งบประมาณ

โครงการใหญ่ : โครงการจัดหาและส่ิง
อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตและ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ

โครงการหน่วยงาน : โครงการวนั
พัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.

-จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

16,000  - 390,000        ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพ

- การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วฒันธรรม (สมศ.11)

5  - 30,000,000    ตลอดปี

- ระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต

3.8  -  - ตลอดปี

- อุปกรณ์สนับสนุนการจัด
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

4  - 5,000,000      ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน มก.

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.8  - 5,000,000      ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
มก.

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.8 - 2,000,000      ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย
ส่วนกลาง

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.8 - 5,000,000      ตลอดปี

โครงการหน่วยงาน : โครงการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม
ส่วนกลาง มก.

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.8 - 2,000,000      ตลอดปี

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญ่ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน ดูข้อมูลได้จากเอกสารความสอดคล้องระหวา่งแนวทางการด าเนินงานและโครงการ

  8.2 จัดหาและพัฒนาส่ิงอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ รถสวสัดิการ 
โรงอาหาร ทีพ่ักอาศัย พืน้ทีสี่เขียว 
สภาพแวดล้อม และสุขอนามัย เป็นต้น




