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    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 -๒๕64)  ซึ่งเป็น
แผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น   
 ดังนั้น ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงต้องจัดท า
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
  
 

ความเป็นมา 

2 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปณิธาน (AMBITION) 

 

อัตลักษณ์ 

 

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 

ค่านิยมองค์การ 
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เอกลักษณ์ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าของภาครัฐ 
เป้าประสงค์ที ่1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปา้ประสงค ์/ กลยุทธ์ 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

5 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5   
              ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
 

การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล ้าของภาครัฐ 

 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

การพัฒนาบริหารเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง 
เสมอภาค 
 
 
 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

ส่ง เสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท เชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
              ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ          
การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ ยง 
Version 2015 ประจ้าปี 2562 
 
2. โครงการบรรยายทางวิชาการ เร่ือง 
ISO : 9001 : 2015 กับการท้างานใน
ส้านักหอสมุดกลาง 
 
3. โครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง 
“เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน” 
 

            ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

              ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 
 

1. โครงการสั มมนาทางวิ ชาการ 
ประจ้าปี 2562 เ ร่ือง “พัฒนาคน 
องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค”์ 
 
2. โครงการ RU Book Fair 2019 
 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การท้าวิจัยเพื่อเลื่อนต้าแหน่งให้
สูงขึ น และการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ของบุคลากร ส้านักหอสมุดกลาง 
 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ ร่ื อ ง  “ เทค นิคการ เขี ยนห นั งสื อ
ราชการ” 
 

  
7 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

และหมายเหต ุงปม. นอกงปม. 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่1                
การเสริมสร้างและพัฒนา                
ศักยภาพทุนมนุษย ์                
เป้าประสงค์ที่ 1                
ผู้รับบริการทางการศึกษา                 
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ                
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า                
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้                
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง                
กลยุทธ ์         
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้อง 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - 1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลัก - - -         - 
กับความต้องการของผู้มี ที่ได้มาตรฐาน  บัณฑิต สูตรที่ได้มาตรฐาน     
ส่วนได้สว่นเสีย    2. ร้อยละของจังหวัดที่มีผู้ส าเร็จ     
    การศึกษา     
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ - 1. โครงการประเมินบัณฑติปรญิญาตรีได้ 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า - - -         -  
 ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่  งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา     
 เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี   ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี     
    จากผู้กรอกแบบสอบถาม     
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - 1. โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต -  - - - 
 ที่มตี่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มตี่อผู้ส าเร็จการศึกษา     
         
2. พัฒนาหลักสูตรได ้ 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน - 1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน -  - - - 
มาตรฐานตามเกณฑ ์   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ 1. ผู้เข้าร่วมอบรม/พัฒนาม ี -  - - - 
มาตรฐานหลักสูตร   ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
   ระดับหลักสูตร (จ านวน 1 โครงการ      
   รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)      
         
3. พัฒนาและส่งเสริม 1. นักศึกษาที่ร่วมโครงการมี - 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ 1. นักศึกษาที่ร่วมโครงการมี -  - - - 
กิจการนักศึกษาและบูรณา ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  นักศึกษา (จ านวน 168 โครงการ ราย ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
การเพื่ออาชีพ   ละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2)      

 

หน่วย : ล้านบาท รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีสา้นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค้าแหง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๘ 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

เป้าประสงค์ที่ 2         
เพื่อให้การบริการรักษา         
พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ         
เพื่อการศึกษาและวิจัย         
อย่างมปีระสิทธิภาพ         
กลยุทธ ์         
1. การพัฒนาด้าน 1. ผลส าเร็จของแผนด าเนนิงาน - 1. โครงการจัดท าหลักสูตรคณะ 1. ผลส าเร็จของแผนการ - - - - 
สาธารณสุขและสร้างเสริม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   แพทยศาสตร ์ ด าเนินงานในปีงบประมาณ     
สุขภาพเชิงรุก จัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์    พ.ศ. 2562     
 เป้าหมาย 5 ขั้นตอน ดังนี ้        
 1. จัดตั้งคณะกรรมการ        
 2. จัดท าหลักสูตร        
 3. เสนอมหาวิทยาลยัหลักสูตร        
 แล้วเสร็จ        
 4. ผ่านสภามหาวิทยาลัย        
 5. เสนอส านักงานคณะกรรมการ        
 การอุดมศึกษา        
         
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่2         
การสร้างความเป็นธรรมลด         
ความเหลื่อมล้ าของภาครัฐ         
เป้าประสงค์ที่ 1         
เยาวชน ประชาชน เข้าถึง         
บริการ ทางการศึกษาระดับ         
อุดมศึกษาอย่างเสมอภาค         
กลยุทธ ์         
1. สร้างความเสมอภาคและ 1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา - 1. โครงการประชาสัมพันธ์รบัสมัคร 1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดม - - - - 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา   นักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา ศึกษา     
         

 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

 2. ความคิดเห็นของประชาชน -  2. ความคิดเห็นของประชาชน -    
 ทั่วไปที่มีต่อการสร้างโอกาสความ   ทั่วไปที่มีต่อการสร้างโอกาส     
 เสมอภาคและความเป็นธรรม   ความเสมอภาคและความเป็น     
 ทางการศึกษา   ธรรมทางการศึกษา     
         
2. ส่งเสริมการจัดบริการ 1. โครงการบริการทีม่ีการบูรณา - 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ 1. โครงการบริการวิชาการร่วม - - - - 
วิชาการแก่สังคมเพื่อ การร่วมกับการเรียนการสอนหรือ  หน่วยงาน (จ านวน 44 โครงการ ราย กับการเรียนการสอนหรืองาน     
ส่งเสริมการเรียนรู ้ งานวิจัย  ละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3) วิจัย     
ตลอดชีวิต    2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมทีผู่้     
    เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย     
         
 2. ชุมชนหรือองค์กรมี - 2. โครงการบริการวิชาการของ 1. จ านวนโครงการบริการวิชา - - - - 
 ความเข้มแข็งสามารถพัฒนา  มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่าง การที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ     
 ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  คณะ (สาขาอุทัยธาน,ีสาขาปราจีนบุรี) ชุมชน/สังคมและผู้ด้อยโอกาส     
 และสร้างเครือจ่ายด้วยตนเอง   ต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก     
    ผู้เข้าร่วมโครงการ     
    2. ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้ม     
    แข็งสามารถพัฒนาให้เกิด     
    ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ     
    สร้างเครือข่ายด้วยตัวเอง     
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

 ปี 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

3. ส่งเสริมและสนับสนนุ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าน ุ - 1. โครงการเทิดพระเกียรติส่งเสริมศาสนา 1. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารงุ - - - - 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และประเพณี (จ านวน 17 โครงการ ราย ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น     
 เห็นประโยชน์และคุณค่าใน  ละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 4) ประโยชน์และคุณค่าใน     
 ศิลปวัฒนธรรม   ศิลปวัฒนธรรม     
         
 2. โครงการท านุบ ารุงศิลปะ - 2. โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 1. จ านวนโครงการที่มีการบูรณา - - - - 
 และวัฒนธรรมที่มีการบูรณา  ร่วมกับการเรียนการสอน (จ านวน 22 การด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกบั     
 การด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม  โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ การเรียนการสอนหรืองานวิจัย     
 กับการเรียนการสอนหรือ  หมายเลข 4) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารงุ     
 งานวิจัย   ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น     
    ประโยชน์และคุณค่าใน     
    ศิลปวัฒนธรรม     
         
4. ส่งเสริมการประกนั 1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 60.00 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 60 - - ส้านักหอสมุดกลาง 
คุณภาพการศกึษา และนา้ไปปฏิบัตจิริงของผู้ร่วม   “การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง และนา้ไปปฏิบัตจิริงของผู้ร่วม     
ภายใน โครงการ  Version 9001 : 2015 โครงการ     
   2. โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง  - - - ส้านักหอสมุดกลาง 
    “ ISO 9001 : 2015 กับการท้างานใน      
   ส้านักหอสมุดกลาง      
   3. โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง  - - - ส้านักหอสมุดกลาง 
   “เทคนคิการตรวจติดตามคุณภาพ      
   ภายใน”      
         
         
         
         

 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓         
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี          
วิจัยและนวัตกรรม         
เป้าประสงค์ที่ 1         
ผลการวจิัย นวัตกรรมองค ์         
ความรู้และงานสร้างสรรค ์         
ที่น าไปใช้ประโยชน์          
(เชิงสาธารณะและ         
เชิงเศรษฐกิจ)         
กลยุทธ ์         
1. ส่งเสริมและสนับสนนุ 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ - 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ - - - - 
ความเข้มแข็งการวิจัย เข้าใจเพิ่มขึ้น  ของอาจารย์และนักวิจัย (จ านวน 6 เข้าใจเพิ่มขึ้น     
และงานสร้างสรรค ์   โครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ      
   หมายเลข 5)      
          
         
 2. ผลส าเร็จของแผนการด าเนนิ - 2. โครงการจัดตั้งคลินิก(Research Clinic) 1. ผลส าเร็จของแผนการ - - - - 
 งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส าหรับคณาจารย ์ ด าเนินงานในปีงบประมาณ     
 จัดตั้งคลินิกการวจิัย 5 ขั้นตอน   พ.ศ. 2562     
 ดังนี้        
 1. จัดตั้งคณะกรรมการ        
 2. จัดท าร่างโครงการจัดตั้งคลนิิก        
 3. เสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา        
 4. ผ่านสภามหาวิทยาลัย        
 5. เปิดด าเนินการ        
         
         
         

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

2. ส่งเสริมการวจิัยเชิงบูรณา 1. ผลงานวิจยั นวัตกรรม - 1. งานวิจัย นวตักรรม งานสรา้งสรรค์ 1. ผลงานวิจยัฯ เพื่อถ่ายทอด - - - - 
การเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ทีน่ า  สิ่งประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี เทคโนโลยีทีน่ าไปพัฒนาการ     
(สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอด ไปพัฒนาการเรียนการสอนหรอื  (จ านวน 6 โครงการ รายละเอียดตาม เรียนการสอนหรือมผีลกระทบ     
เทคโนโลยี) มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคม  เอกสารที่แนบหมายเลข 6) เชิงเศรษฐกิจ – สังคม      
   2. งานวิจัย นวตักรรม งานสรา้งสรรค์ 1. ผลงานวิจยัฯ เพื่อสร้างองค ์ - - - - 
   สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความรู้ที่น าไปพัฒนาการเรียน     
   (จ านวน 29โครงการ รายละเอียดตาม การสอนหรือมีผลกระทบเชิง     
   เอกสารที่แนบหมายเลข 6) เศรษฐกิจ – สังคม     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4         
ส่งเสริมขีดความสามารถ         
ในภูมิภาคอาเซียน         
เป้าประสงค์ที่ 1         
เสริมสร้างพัฒนาทักษะ         
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ         
และความร่วมมือใน         
ประชาคมอาเซียน         
กลยุทธ ์         
1. ส่งเสริมและพัฒนา 1. โครงการเกิดประโยชน์ต่อ - 1. โครงการประชาคมอาเซียน 1. โครงการเกิดประโยชน์ต่อ - - - - 
พันธกิจประชาคมอาเซียน บุคลากรและนักศึกษาของ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  บุคลากรและนักศึกษาของ     
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (จ านวน 9 โครงการ รายละเอียดตาม มหาวิทยาลัย     
   เอกสารที่แนบหมายเลข 7 )      
2. พัฒนาทักษะและการ 1. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ - 1. โครงการ “เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษา 2. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ - - - - 
บริการด้านภาษา ประเมินและน าไปใช้ประโยชน์  อังกฤษและภาษาต่างประเทศของบุคลากร ประเมินและน าไปใช้ประโยชน์     
ต่างประเทศ ได้จริง  ทั่วไปหรือหนว่ยงานภายนอก ได้จริง     
   2. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับ      
   บุคลากร      

      
 
   

 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี วัดเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลิต 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5         
การพัฒนาการบริหารเพ่ือ         
ความมั่นคง         
เป้าประสงค์ที่ 1         
ส่งเสริมและพัฒนา         
การบริหารจัดการตาม         
แนวทางของการบริหาร         
จัดการบ้านเมืองที่ดี         
กลยุทธ ์         
1. พัฒนาบุคลากรให้ม ี         
บทบาท ซื่อสัตย์และภักด ี 1. บุคลากรมีความรูค้วาม ร้อยละ 80.00 1. โครงการสัมมนาทาง 1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจ 80 36,000  ส้านักหอสมุดกลาง 
ต่อองค์กร เข้าใจเพิ่มขึ น ของผู้เข้าร่วม วิชาการประจา้ปี 2562 เรื่อง  เพิ่มขึ น     
  โครงการ “พัฒนาคน องค์กร และทีมงาน      
   อย่างสร้างสรรค ์      
   2. โครงการ RU Book Fair    25,000  ส้านักหอสมุดกลาง 
   2019      
   3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิ   15,000  ส้านักหอสมุดกลาง 
   การ เรื่อง “การท้าวิจัยเพื่อ      
   เลื่อนต้าแหน่งให้สูงขึ น และ      
   การเขียน บทความวิจัย      
   บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ ์      
   เผยแพร่ของบุคลากร      
   ส้านักหอสมุดกลาง      
   4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิ   24,000  ส้านักหอสมุดกลาง 
   การ เรื่อง “เทคนคิการเขียน      
   หนังสือราชการ”      
         
         

 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี วัดเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลิต 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. 

นอก 
งปม. 

   1.2 โครงการพัฒนาระบบ 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน - - - - 
   สารสนเทศการกรอกข้อมูลบรหิาร การ พัฒนาระบบสารสนเทศการกรอก     
   ความเสี่ยงผ่านระบบฐานข้อมลู ข้อมูลบริหารความเสีย่งผ่านระบบฐาน     
   ออนไลน ์ ข้อมูลออนไลน ์     
    ระดับ 1 : ส ารวจความต้องการของ     
                 ผู้ใช้โปรแกรม     
    ระดับ 2 : ออกแบบการใช้งานให้ตรง     
                 ตามความต้องการของผู้ใช้     
                 โปรแกรมไดอะแกรม      
                 Unified Modelling      
                 Language (UML)     
    ระดับ 3 : เขียนโปรแกรมระบบสาร     
                 สนเทศการกรอกข้อมูล     
                 บริหารความเสี่ยงผา่นระบบ     
                  ฐานข้อมูลออนไลน์     
    ระดับ 4 : ทดสอบระบบสารสนเทศ     
                 การกรอกข้อมูลบริหาร     
                 ความเสี่ยงผ่านระบบฐาน     
                 ข้อมูลออนไลน ์     
    ระดับ 4 : ฝึกอบรมให้กับผู้ใช้โปรแกรม     
         
   2. โครงการติดตามการด าเนินงาน 1. หน่วยงานทีจ่ัดท าแผนบรหิาร - - - - 
   ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ ของ ความเสี่ยงและด าเนินงานบริหาร     
   หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ความเสี่ยงฯ ได้ถูกต้องตามกระบวน     
   รามค าแหง  การบริหารความเสีย่ง     
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี วัดเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลิต 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
และหมายเหต ุงปม. 

นอก 
งปม. 

5. พัฒนาระบบสาธารณปูการ 1. ลดปริมาณการใช้กระแส - 1.โครงการประหยัดพลังงานใน 1. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง - - - - 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล ไฟฟ้าลงเมื่อเปรียบเทียบ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
 กับปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      100,000   

 
16 

หน่วย : ล้านบาท 



 

 

งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน 
   

   
หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ้า/พื นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง 48,370,812 - - งบแผ่นดิน 
  17,885,700 - - งบรายได ้

    - งบหน่วยงานในก ากับ 
รวม 66,256,512   

 
 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัย/กิจกรรมนักศึกษา ส านักหอสมุดกลาง - - - เงินรายได้จัดสรรตามระเบียบ 
รวม  - -  

รวมงบประมาณทั งสิ น - -  
 

 
-                                                  
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ตัวชี วัด งาน/กิจกรรมด้าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

และหมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุ่มงานแผนเพ่ือถ่ายทอดและวาง
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

            
ผู้อ้านวยการ
ส้านักหอสมุด

กลาง 

ส้านัก
หอสมุดกลาง 

๒. ก้าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน
แต่ละตัวชี วัด 

            
ผู้อ้านวยการ
ส้านักหอสมุด

กลาง 

ส้านัก
หอสมุดกลาง 

๓. จัดท้ารายงานการติดตามผลการด้าเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีเสนอ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

      
 

     
งานวิเคราะห์

และแผน 
ส้านัก

หอสมุดกลาง (9 เดือน) (6 เดือน) 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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วิสัยทัศน์   
ส านักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 
 

ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร     
                  

 

ด้านคุณภาพ        ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                               
 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง (STRATEGY MAP) 
 

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าของภาครัฐ                                              

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

20 

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง                                              

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค                                              



 

 

 

ที่มา : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (SWOT Analysis) (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
     จุดแข็ง (Strengths) 
 1. สนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT ด้านการบริหารจัดการ การบริการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 2. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  
 3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานคุณภาพ (ISO) และกิจกรรม 5ส 
 4. ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
     จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. บุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาไม่เพียงพอ 
 2. บุคลากรท าวิจัยสถาบันน้อย 
 3. การสื่อสารไม่ทั่วถึง 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
     โอกาส (Opportunities) 
  1. นโยบายของรัฐบาลและ พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสทางการศกึษารูปแบบของตลาดวิชาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. การประยุกตใ์ช้ ICT ในห้องสมุดท าให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
  3. การบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
  4. น ากลยุทธ์ดา้นการบรกิารมาเป็นแนวทางบริหารจดัการเชิงรุก 
     ข้อจ้ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 1. ได้อตัราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุหรือลาออกน้อย 
 2. การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไม่เป็นไปตามพันธกิจ เน่ืองจากมขี้อจ ากัดดา้นงบประมาณ 
 3. ทรพัยากรสารสนเทศต่างๆ มรีาคาสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ 
 4. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ยังขาดความร่วมมือจากคณะ/ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT ANALYSIS) 
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