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หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ก าหนดไวในมาตรา 5 ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น 
มหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกวา “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มหาสารคามเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการใน
ทุกๆ ดาน ใหเกิดความตอเนื่องและสอดคลองกับ เจตนารมณของการเปนมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย และสอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน และบทบาทของประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 ไดรับความเห็นชอบ
จากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 มุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยภายใตวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยช้ันน าของเอเชีย” โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 

 เปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับ ปรับปรุง
กันยายน 2565  

1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education Asia University 
Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  

2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Scimago Institutions Rankings อันดับ
ที่ 100 ของเอเชีย และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  

3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ The QS ASIA University Ranking 
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  

4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education University 
Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  

5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Round University Ranking (RUR) ไม
เกินอันดับ 500 ของโลก และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  

6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA) ไมนอยกวา 350 คะแนน  

 
มหาวิทยาลัยไดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ดังนี้  
ยุทธศาตรที่ 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก  

เปาประสงค 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด และการ 
เปนผูประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรูส าหรับประชาชนทุกชวงวัย  

เปาประสงค1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถาน  
ประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก  

เปาประสงค 1.3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต  
เปาประสงค 1.4) การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ  
เปาประสงค 1.5) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

และส่งเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ  
 



ยุทธศาสตรที่ 2) สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาติ  
เปาประสงค 2.1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยภายในองคกร เพ่ือ 

สงเสริมการขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก  
เปาประสงค 2.2) สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปน  

มหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก  
ยุทธศาสตรที่ 3) ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และ ภาคประชาสังคม  

เปาประสงค3.1) ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน  
เปาประสงค 3.2) ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได  

ยุทธศาสตรที่ 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ  
เปาประสงค 4.1) การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนที ่รจูัก 

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
เปาประสงค 4.2) เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคา/คุณคา ผล 

งานดานศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรที่ 5) บริหารองคกรเพื่อความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  

เปาประสงค 5.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานที่เปนเลิศและมีธรรมมาภิบาล (Smart  
Governance)  

เปาประสงค 5.2) พัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ (Smart  
Finance)  

เปาประสงค 5.3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets)  
เปาประสงค 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Smart  

People)  
เปาประสงค 5.5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู มหาวิทยาลัย 

ชั้นน าของเอเชีย (Smart Digital)  
เปาประสงค 5.6) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอน  

การวิจัย และการสรางนวัตกรรม (Smart Living)  
 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

จะเปนแนวทางส าคัญใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยน าไปจัดท าแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าป  
อันจะเปนแนวทางในการท าใหเกิดผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในแตละพันธกิจให ไปสูความส าเร็จ
ตามวิสัยทัศนซึ่งมีเปาหมายของการเปนมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชียตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก กองอาคารสถานที่ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่วิเคราะห์นั้นมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างไรและน าผลการจากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะ
ถูกก าหนดขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาปประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด 
กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่เหมาะสม การวิเคราะห์ SWOT นั้น ได้วิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน โดย
กองอาคารสถานที่มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT Analysis) ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (S) 

1.บุคลากรมีความสามัคคีในองค์กร 
2.มีบุคลากรมีความสามารถเฉพาะด้าน 
3.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
4.บุคลากรมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
5.มีระบบการให้บริการหลายช่องทาง 
6.มีระบบบริหารจัดการภายในนองค์กรที่ดี 
7.มีการประชุมประจ าเดือนและประชุมเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน 
8.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างานครอบคลุมทุกด้าน 
9.มีการจัดอบรมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
10.บุคลากรบางกลุ่มงานมีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
11.บางกลุ่มงานมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
12.มีช่องทางในการให้บริการซ่อมบ ารุงที่สะดวกรวดเร็ว ครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหา และสรุปผลการ

ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 
จุดอ่อน (W) 

1.ขาดอุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการด าเนินงายน 
2.การพัฒนาความรู้ของบุคลากรไม่ต่อเนื่อง 
3.ขาดแรงจูงใจ (เงินเดือน)และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.การจัดหาอุปกรณ์ในการด าเนินงานล่าช้า 
6.สมรรถนะของยานพาหนะสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
7.บางกลุ่มงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ 
8.เครื่องมือและอุปกรณ์บางกลุ่มงานไม่เพียงพอ เก่าช ารุด 
9.การสื่อสารภายในองค์กรมีความคลาดเคลื่อน 
10.บุคลากรบางกลุ่มงานเยอะเกินไปและยังขาดความรู้ความสามารถ 
11.งบประมาณไม่เพียงพอต่อองค์กรท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเกิดความล่าช้า 



12.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 
13.มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแต่ไม้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 
14.สถานที่ท างานมีพ้ืนที่จ ากัดไม่เพียงพอต่อบุคลากร 
15.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในการปฏิบัติงาน 

 
โอกาส (O) 

1.มีการประเมินตัวชี้วัดท าให้มีการปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.มีโอกาสในการพัฒนาความคิดและน าไปปฏิบัติงานส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆในการท างาน 
4.พ้ืนที่ปฏิบัติงานใกล้บ้านท าให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5.มีสถานที่ราชการใกล้มหาวิทยาลัยส่งผลให้ติดต่อประสานงานง่าย 
6.ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี 
7.กองอาคารฯเป็นจุดศูนย์กลางในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยด้านกายภาพ 
8.บุคลากรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความรู้จากหน่วยงานภายนอก 
9.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน 
10.ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก 

 
ผลกระทบ (T) 

1.ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
2.พ้ืนที่ในการก าจัดขยะไม่เพียงพอ 
3.ชุมชนภายนอกน าขยะมาท้ิงภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมภาระของมหาวิทยาลัย 
4.การสื่อสารในบางกลุ่มงานขาดการติดต่อและประสานงาน 
5.ความล่าช้าในการส่งเอกสารของหน่วยงานภายนอก 
6.องค์กรภายนอกไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าของงาน 
7.องค์กรที่รับผิดชอบไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดหาอัตราก าลังไม่เพียงพอ 
8.ระเบียบทางด้านพัสดุปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบ่อยและมีขึ้นตอนซับซ้อนไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณ์ปัจจุบันกองอาคารสถานที่ 
 
ความเป็นมาของกองอาคารสถานที่ 

กองอาคารสถานที่เดิมเป็นงานอาคารสถานที่  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น
กองอาคารสถานที่ โดยแยกออกมาจากกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ในคราวแระชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
1/2548  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548 และออกประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2548  มีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ  ณ  เขตพ้ืนที่ต าบล 
ขามเรียง  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่  1,300 ไร่   เขตพ้ืนที่ในเมือง   
ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อท่ี  197  ไร่  และเขตพ้ืนที่ในเมือง  
 (คณาสวัสดิ์)  เนื้อท่ี  145  ไร่  มีภารกิจหลักในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดกับการรับบริการ 
       ปัจจุบันมีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลของอธิการบดี ซึ่งมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 18 งานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและเน้นการกระจายอ านาจ ดังนี้  
      1) งานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย        2) งานโรงผลิตน้ าประปา 
        3) งานประปา          4) งานจัดการน้ าเสีย 
        5) งานปรับอากาศ          6) งานซ่อมบ ารุง  
        7) งานบริการทั่วไป         8) งานจัดการภูมิทัศน์ 
       9) งานออกแบบและควบคุมงานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 10) งานผังแม่บทและข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
     11) งานจัดการพลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว      12) งานจัดการขยะ 
     13) งานแม่บ้าน          14) งานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
     15) งานบรรเทาสาธารณภัย        16) งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรและหอพักนิสิต 
     17) งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์         18) งานบริหารงานทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ 
 
ปรัชญา 
“ตอบสนอง น้อมน า ท าได้” 
 
ปณิธาน 
มุ่งบริการเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วิสัยทัศน์ 
“พ่อบ้านมืออาชีพ” 
 
พันธกิจ 

1. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อมบ ารุงและ
การท าความสะอาดพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

2. ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของงมหาวิทยาลัย 
4. จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นสากล 
2. เพ่ือเป็นการดูแลลควบคุมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่ง

ปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ 
3. เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่างๆ ตลอดจนต้นไม้และสวน

ประดับภายในมหาวิทยาลัย 
ค่านิยมองค์กร 

“คุ้มค่า สามัคคี มีวินัย ใสสะอาด ถูกต้อง” (ETHIC) 
E= คุ้มค่า (Efficiency) 

- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
- การลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
- การประหยัดพลังงาน 
- มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

T= ใสสะอาด (Transparency) 
- มีระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 
- ส านึกในหน้าที่ของตนเอง 
- มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 

H= สามัคคี (Harmony) 
- การท างานเป็นทีม 
- ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
- ให้ก าลังใจและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 

I= มีวินัย (Integrity) 
- มีความซื่อสัตย์ 
- ยึดถือและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
- มีวินัยในตัวเอง 
- ยึดมั่นใจจรรยาบรรณ 

C= ถูกต้อง (Correctness) 
- ยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ไม่เลือกปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ 
ยุทธศาสตร์ที่กองอาคารสถานที่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมภิบาลของหน่วยงาน 
 



รายละเอียดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน ปี 2564 ปี 2565 

1.1.1) ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินการด้านที่พักอาศัยของนิสิตและ 
นิสิติต่างชาติ 

5 5 5 งานอาคารชุดพักอาศัย
บุคลากร 

1.1.2) ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินการด้านที่พักอาศัยของบุคลากรและ
บุคลากรต่างชาติ 

5 5 5 งานบริการหอพักนิสิต 

1.1.3) ระดับความส าเร็จของการท า 
ความสะอาดอาคารเรียนและพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานแม่บ้าน 

1.1.4) ระดับความส าเร็จการซ่อมบ ารุง  
บ ารุงรักษาอาคารและพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานซ่อมบ ารุง 
งานไฟฟ้า 
งานประปา 

งานปรับอากาศ 
1.1.5) ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินการด้านบรรเทาสาธารณภัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1.1.6) ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินงานด้านการให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานบริการทั่วไป 

1.1.7) ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่  
- การออกแบบและควบคุมงานอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 
- การด าเนินการด้านผังแม่บทและข้อมูลที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

5 5 5 งานออกแบบและ
ควบคุมงานอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง 
งานผังแม่บทและ

ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

1.1.8) ระดับความส าเร็จการรักษา 
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานรักษาความ
ปลอดภัย 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน ปี 2564 ปี 2565 

2.1.1 ระดับความส าเร็จการจัดการภูมิ 
ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานจัดการภูมิทัศน์ 

2.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการ 
ขยะภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานจัดการขยะ 

2.1.3 ระดับความส าเร็จการจัด 
การน้ าและน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานจัดการน้ าเสีย, งาน
โรงผลิตน้ าประปา 

2.1.4 ระดับความส าเร็จการจัดการ 
จราจรภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 งานจราจร 

2.1.5 ระดับความส าเร็จการจัด 
การพลังงานภายในหน่วยงาน 

5 5 5 งานจัดการพลังงาน
และมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมภิบาลของหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมภิบาลของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน ปี 2564 ปี 2565 

3.1.1 ระดับความส าเร็จการจัดการระบบ 
การจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 งานบริหารทั่วไป 
(งานพัสดุ,งานการเงิน) 

3.1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตาม 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

5 5 5 งานบริหารทั่วไป 
(งานแผนยุทธศาสตร์) 

3.1.3 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตาม 
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5 5 5 งานบริหารทั่วไป 
(งานบุคคล,นิติกร) 

3.1.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตาม 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

5 5 5 งานบริหารทั่วไป 
(งานแผนยุทธศาสตร์) 



ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จได้ ต้องเกิดจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยหลังจากแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พร้อมสู่การน าไปขับเคลื่อนแล้ว กองอาคารสถานที่ ต้อง
ก าหนดวางแผนเพื่อให้เกิดกระบวนการในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ตลอดจนมี
ระบบในการติดตามประเมินผล (Strategic Control and Evaluation) อย่างต่อเนื่อง 
 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 จากกลยุทธ์ ที่ได้ก าหนดไว้จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ต้องท าระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงานและตัวชี้วัด โดยมีโครงสร้างองค์กร 
ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆที่มี 

เป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการก าหนด
แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนรายปี โดยหน่วยงานปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงาที่จะเกิดขึ้นอย่าง
น้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติราชการที่จัดท าจึงมัก
นิยมด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework project planning) ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่าง) ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

2) การปฏิบัติการ (Take Action)  
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน
คือ  

2.1) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อด าเนินการจัดท าผลผลิตหรือ 
ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

2.2) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้  
(Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management development) เพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
การปฏิบัติงานตาม ข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการได้แก่การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบสารสนเทศ และการบริหาร
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตฯ 
 
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
 ระหว่างที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้องมีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะแก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมีการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดี มิใช่การประเมิน
ด้วยความรู้สึก (Subjective) แต่ต้องประเมินผลด้วยการวัดที่เชื่อถือได้ (Objective) โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
จากการด าเนินงาน (KPI) 



 ส าหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่  

1) การติดตามผลการด าเนินงาน (Track Status) 
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ

องค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้การ
ติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่
ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

การติดตามผลการด าเนินงานนี้ หมายความรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของ
กิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 

2) การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) 
การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากท่ีได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม 

แผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผล
จะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะรวมทั้งควรส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3) การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ 

และประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็ฯการประเมินผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์ใน
รอบเวลาต่อไปขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


