
                                                  รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                                                                                                         

                                                                                       หน่วยงาน กองอาคารสถานที ่

พันธกิจ สนับสนุนบริการทางวิชาการแก่สังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ยุทธศาสตร์ การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                                                                                
กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการดา้นวิชาการแก่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                           รอบ   ๑๒  เดือน                                     

                                            * หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ                                                                                       
๑.  งบรายได้มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นายสนั่น  อุ่นฐิติวัฒน์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙ 

โ          โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมา
ณจ่ายจริง 

๑. โครงการบริการวิชาการ          
แก่และวิชาชีพชุมชนหรือสังคม          
   ๑.๑ จ านวนโครงการ ๑ ๑. โครงการร่วมจัดนิทรรศการ 

“the 4th RU Open House 2012” 
๒๖-๒๘ 
พ.ย. ๕๕ 

- ๑๒,๐๐๐ -  
 

      
 

          
   ๑.๒ ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย      ๘๕         
   การให้บริการทางวิชาการ          
          
          
          
          
          



                                                                                                                                                                                 

พันธกิจ ด้านส่งเสริมการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                   
ยุทธศาสตร์ การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                                                                                  
กลยุทธ์  ส่งเสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       รอบ   ๑๒  เดือน                     

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ                                                                                                           
๑.  งบอ่ืน ๆ งบบริจาค                                                                                                                                                                                                                 
๒.  งบรายได้มหาวิทยาลัย และงบอ่ืน ๆ งบบริจาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                    ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นายสนั่น  อุ่นฐิติวัฒน์  หมายเลขโทรศพัท์  ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง 
งบ

รายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิ          
เอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม           
   ๑.๑ จ านวนโครงการ ๑ ๑. กิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารแด่ ๔ ม.ค. ๕๖ -  ๑๐๐,๐๐๐      งานธุรการ 
  พระภิกษุสงฆ์และเลีย้งขอบคุณ       นางจีระพรรณ 
  บุคลากรกองอาคารสถานท่ี ปี ๒๕๕๖       การอ านวย 
          
   ๑.๒ ร้อยละการบรรลุเป้าหมายด้าน ๘๕ ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย   ๑๘ เม.ย. ๕๖ - - ๕,๐๐๐   งานธุรการ 
ผลผลติการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยการรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ช่วง          นางจีระพรรณ 
  เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖       การอ านวย 
          
  ๓. กิจกรรมเคมเปญ EARTH HOUR 

ปิดไฟ ๑ ช่ัวโมงเพื่อลดโลกร้อน 
๒๓ ม.ีค. ๕๖ - - 

 
 

-    งานช่างและ
ยานพาหนะ 

              



พันธกิจ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                   
ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต                                                                                                                                                            
กลยุทธ์  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                รอบ   ๑๒  เดือน 

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ                                                                              
๑.  งบรายได้มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                     
๒.  งบอ่ืน ๆ งบบริจาค                     

                                                                                                                 ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นายสนั่น  อุ่นฐิติวัฒน์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบ
อื่นๆ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร           
สายสนับสนุน            
   ๑.๑ จ านวนโครงการ ๒ ๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  ปี ๒๕๕๖ เรื่อง“การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทีมงานของบุคลากร   
กองอาคารสถานท่ี ” 

๒๑-๒๓ มิ.ย.๕๖ - ๙๙๖,๒๗๐ -   กองอาคาร
สถานท่ี 
นางจีระพรรณ 
การอ านวย 

  ๒. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม ๓ ธ.ค. ๕๕ - - ๓,๐๐๐        งานธุรการ 
  จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร       นางจีระพรรณ 
   สายสนับสนุน ของกองอาคารสถานท่ี                                                                                                                                             การอ านวย 
          
   ๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้บัการ
อบรมตรงตามสายงาน 

๘๕                 

          
          
          



พันธกิจ ส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน                                                                                                                                                       
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา                                                                                                                                                                  
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบรหิารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            รอบ   ๑๒  เดือน 

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ                                                                              
๑.  งบรายได้มหาวิทยาลัย (มลูค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน ๔๕,๐๐  บาท) 

                                                                                                                    ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นายสนั่น  อุ่นฐิติวัฒน์  หมายเลขโทรศพัท์  ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบ
อื่นๆ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบกิ
งบประมา
ณจ่ายจริง 

๑. โครงการวิจัยสถาบัน          
             
   ๑.๑ จ านวนโครงการ ๑ ๑. ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา               
ของ กองอาคารสถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ม.ีค.๕๖-ส.ค.๕๖ - ๕,๐๐๐ -   ๕ งาน 

    ๑.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบัน ๘๕         
ที่แล้วเสร็จและน ามาใช้ประโยชน์ใน          
การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ          
          
          
          
          
          



พันธกิจ การพัฒนาระบบบริหารจดัการ                                                                                                                                                                        
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา                                                                                                                                                                  
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบรหิารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมภิบาล                                                                                            รอบ   ๑๒  เดือน 

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ                                                                              
๑ ,๒,๓.และ ๔. งบรายได้มหาวทิยาลัย  

                                                                                                                    ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นายสนั่น  อุ่นฐิติวัฒน์  หมายเลขโทรศพัท์  ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ งบ

คลัง 
งบรายได้ 

 
 งบ
อื่นๆ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมา
ณจ่ายจริง 

๑. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด          
  การใช้พลังงาน         คณะท างาน 
   ๑.๑ จ านวนโครงการ ๔ ๑. โครงการจัดท าเครื่องวัดคุมการใช้ ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖  ๒๐๔๒,๙๐๐    การจัดการ 
  ไฟฟ้าท างานแบบอัตโนมตัิด้วย       พลังงาน ฯ 
  โปรแกรมส าเร็จรูประยะที่สาม        
  ๒. โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖  ๒๐,๐๐๐    ” 
  อนุรักษ์พลังงาน        
  ๓.โครงการอบรมผูร้ับผดิชอบด้าน ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖  ๖๒,๐๐๐    ” 
  อนุรักษ์พลังงาน        
  ๔. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์และโคม ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖  ๑,๒๐๐,๐๐๐    ” 
  ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แบบประหยดั        
  พลังงานในอาคารเรียน        
          
   ๑.๒ ร้อยละผลส าเรจ็ของจ านวน ๘๕         
โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไข 
และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการ 
ใช้พลังงาน 

         


