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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นั้น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕6๓ - ๒๕6๕)  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง 
เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนว
ทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงต้องจัดท า
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของส านักหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 256๓ – 256๕) มหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ต่อไป 
  
 

ความเป็นมา 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 

             ปณิธาน  (Ambition) 

 

อัตลักษณ์ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

ค่านิยมองค์กร 
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เอกลักษณ์ 
 

 



 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ยุทธศาสตร์ส านัก 
หอสมดุกลาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

- 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม 

- 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

- 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ เปา้ประสงค์ / กลยทุธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
              ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
ไม่มีกิจกรรมร่วม ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
ไม่มีกิจกรรมร่วม ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
พัฒนาบุคลากรให้มบีทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อ
องค์กร 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
              ไม่มีกิจกรรมร่วม 

 
 

ไม่มีกิจกรรมร่วม ไม่มีกิจกรรมร่วม 
 

๑. โครงการสมัมนาทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๔  
เรื่อง การบริการห้องสมดุด้วยเทคโนโลยี Big Data 
๒. โครงการ RU Book Fair ๒๐๒๑ 
๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Social 
Media Platform กับห้องสมุดยคุใหม ่

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  
และหมาย

เหต ุแผน่ดนิ รายได ้

ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 1                
การเสริมสร้างและพัฒนา                
ศักยภาพทุนมนุษย์                
เป้าประสงค์ที่ 1                
ผู้รับบริการทางการศึกษา  ๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต -              
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา               
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า                
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้                
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง                
กลยุทธท์ี ่         
๑. พัฒนาหลักสูตรได้ ๑. หลักสูตรได้มาตรฐาน - 1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน - - -         - 
มาตรฐานตามเกณฑ์         
มาตรฐานหลักสูตร         
2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้อง 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - 1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  - - - 
กับความต้องการของผู้มีส่วน ท่ีได้มาตรฐาน  บัณฑิต ๒. ร้อยละของจังหวัดท่ีมีผู้ส าเร็จ     
ได้ส่วนเสีย    การศึกษา     
         
 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ - ๑. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี  ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า - - - - 
 ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี  ได้งานท าหรือประกอบอาชีพภายใน ๑ ปี หรือประกอบอาชีพอิสระ      
 เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี   ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี     
         
 ๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี - ๑. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - - - - 
 มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา     
         

หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

๗ 



 

 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุแผน่ดนิ รายได ้
3. พัฒนาและส่งเสริม 1. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีความ - ๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ ๑. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมี - - - - 
กิจการนักศึกษาและ รู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถ  นักศึกษา ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและ     
บูรณาการเพื่ออาชีพ น าไปปฏิบัติได้จริง   สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
         
เป้าประสงค์ที่ ๒         
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด  ๑. โครงการท่ีก่อให้เกิดความรู้ -       
สืบสานประเพณี ศิลปะ และ ความเข้าใจหรือท าให้เห็น        
วัฒนธรรมไทย และเชิดชู ประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ        
สถาบันหลักของชาติ และวัฒนธรรม        
กลยุทธท์ี ่         
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ 1. โครงการท่ีก่อให้เกิดความรู้ - 1. โครงการเทิดพระเกียรติ ส่งเสริม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ - - - - 
ตระหนักเห็นคุณค่าศิลปะ  ความเข้าใจหรือท าให้เห็น  ศาสนาประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ความเข้าใจด้านศิลปะและ     
และวัฒนธรรมไทย และเชิดชู ประโยชน์ คุณค่าของศิลปะและ   วัฒนธรรม เห็นประโยชน์ คุณค่า     
สถาบันหลักของชาติ วัฒนธรรม   ของศิลปะและวัฒนธรรม     
         
 ๒. โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และ - ๒. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและ ๑. จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณา     
 วัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการด้าน  วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนหรือ การด้านศิลปะ และวัฒนธรรม     
 ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับการ  งานวิจัย ร่วมกับการเรียนการสอนหรือ     
 เรียนการสอนหรืองานวิจัย   งานวิจัย     
    ๒. ผลงานของนักศึกษาหรือผล     
    งานทางวิชาการ/วิจัยของ     
    อาจารย์ท่ีเป็นผลจากการบูรณา     
    การการท านุบ ารุงศิลปะ และ     
    วัฒนธรรมร่วมกับการเรียน     
    การสอนหรือการวิจัย     
         
         
         

หน่วย : ล้านบาท 

8  



 

 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุแผน่ดนิ รายได ้
เป้าประสงค์ที่ ๓         
เพื่อให้การบริการรักษา ๑. การจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ -       
พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ แล้วเสร็จ        
เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่าง         
มีประสิทธิภาพ         
กลยุทธท์ี ่         
1. การพัฒนาด้านสาธารณ 1. การจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ - 1. โครงการจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์ 1. ผลส าเร็จของแผนด าเนินงาน - - - - 
สุข และสร้างเสริมสุขภาพ  แล้วเสร็จ ๕ ขั้นตอน   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     
เชิงรุก ขั้นตอนท่ี ๑ จัดตั้งคณะกรรมการ        
 ขั้นตอนท่ี ๒ จัดท าหลักสูตร        
  ขั้นตอนท่ี ๓ เสนอมหาวิทยาลัย        
 ขั้นตอนท่ี ๔ ผ่านสภามหาวิทยาลัย        
 ขั้นตอนท่ี ๕ เสนอ สป.อว.        
         
 ๒. ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ - ๑. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑. จ านวนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ - - - - 
 สุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ   (ใช้งบประมาณจากยุทธศาสตร์     
    ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๒ กิจกรรมจัด     
    การเรียนการสอนเพ่ือผลิต     
    บัณฑิต)     
         
         
         
         
         
         
         
         

หน่วย : ล้านบาท 

9 



 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุแผน่ดนิ รายได ้
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๒         
การสร้างความเป็นธรรม         
ลดความเลื่อมล้ าในสังคม         
เป้าประสงค์ที่ 1         
เยาวชน ประชาชน         
เข้าถึงบริการทางการศึกษา         
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ         
ภาค         
กลยุทธท์ี ่         
๑. สร้างความเสมอภาคและ 1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา - 1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร 1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา - - - - 
ความเป็นธรรมทาง   นักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา      

การศึกษา         
 ๒. ความคิดเห็นของประชาชน -  ๑. ความคิดเห็นของประชาชน - - - - 
 ท่ัวไปท่ีมีต่อการสร้างโอกาส ความ   ท่ัวไป ท่ีมีต่อการสร้างโอกาส      
 เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง   ความเสมอภาคและความเป็น     
 การศึกษาของมหาวิทยาลัย   ธรรมทางการศึกษาของ     
    มหาวิทยาลัย     
         
๒. ส่งเสริมการจัดบริการ ๑. โครงการบริการวิชาการท่ีมีการ - ๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ  ๑. โครงการบริการวิชาการท่ีมี - - - - 
วิชาการแก่สังคมเพื่อเสริม บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน   หน่วยงาน การบูรณาการร่วมกับการเรียน     
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน หรืองานวิจัย   การสอนหรืองานวิจัย     
    ๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้     
    เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อ     
    จ านวนโครงการท้ังหมด     
         
         
         

หน่วย : ล้านบาท 

1๐ 



 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลติ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุแผน่ดนิ รายได ้
 ๒. ชุมชนหรือองค์กรมีความ - ๑. โครงการบริการวิชาการของ ๑. โครงการบริการวิชาการท่ีท าให้ - - - - 
 เข้มแข็งสามารถพัฒนาให้  มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ     
 เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/  ระหว่างคณะ (สาขาลพบุรี) ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้เข้าร่วมโครงการ     
 สังคมและสร้างเครือข่าย   ๒. ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง     
 ด้วยตนเอง   สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ     
    ชุมชน/สังคมและสร้างเครือข่ายด้วย     
    ตนเอง     
         
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓         
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
วิจัยและนวัตกรรม         
เป้าประสงค์ที่ ๑         
ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ -       
ความรู้และงานสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์        
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ท่ีน าไปพัฒนาการเรียนการ        
(เชิงสาธารณะและเชิง สอนหรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-        
เศรษฐกิจ) สังคม        
กลยุทธท์ี ่         
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ - ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ๑. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น - - - - 
ความเข้มแข็ง การวิจัย เข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถ  การวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย      
และงานสร้างสรรค์ น าไปปฏิบัติได้จริง        
 ๒. ผลส าเร็จของการจัด - ๑. โครงการจัดระบบให้ค า ๑. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน - - - - 
 ระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ  ปรึกษานักวิจัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     
         
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิง ๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  ๑. งานวิจัย นวัตกรรมและสร้าง      
บูรณาการเพื่อน าไปใช้ และงานสร้างสรรค์สิ่ง  สรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์      
ประโยชน์ (สร้างองค์ ประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการ  ความรู้      
         

หน่วย : ล้านบาท 

1๑ 



 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลติ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุแผน่ดนิ รายได ้
ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) เรียนการสอนหรือมีผลเชิง - ๒. งานวิจัย นวัตกรรมงานและสร้าง ๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้าง - - - - 
 เศรษฐกิจ-สังคม  สรรคส์ิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอด สรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการ     
   เทคโนโลยี เรียนการสอนหรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-     
    สังคม     
    ๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้าง     
    สรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการ     
    เรียนการสอนหรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-     
    สังคม     
         
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๔         
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         
เป้าประสงค์ที่ ๑         
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร ๑. ผลการประเมินคุณธรรม -       
จัดการตามแนวทางของการ และความโปร่งใสในการ        
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด าเนินงานของหน่วยงานภาค        
 รัฐ ของมหาวิทยาลัย        
 รามค าแหง จาก ป.ป.ช.        
กลยุทธ์ท่ี         
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท ๑. บุคลากรมีความรู้ความ ร้อยละ ๗๐ ๑. โครงการสัมมนาทางวิชาการ ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐ - ๑๒๐,๐๐๐ ส านักหอสมุดกลาง 
ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร เข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถน า ของบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๔ เรื่อง การบริการ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของบุคลากร  ๑๕,๐๐๐ ส านักหอสมุดกลาง 
 ไปปฏิบัติได้จริง ท่ีเข้าร่วม ห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี Big Data  ท่ีเข้าร่วม  ๑๕,๐๐๐ ส านักหอสมุดกลาง 
   ๒. โครงการ RU Book Fair ๒๐๒๑      
   ๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      
   เรื่อง Social Media Platform กับ      
   ห้องสมุดยุคใหม่      
         
         
         

หน่วย : ล้านบาท 

1๒ 



 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลติ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

         
   ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของ ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น - - - - 
   มหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะและ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
   ทักษะสูงขึ้น (สายวิชาการและ      
   สายสนับสนุน)      
 ๒. ผลการประเมิน ITA ของ - ๑. โครงการเสริมสร้างองค์การสีขาว ๑. ผลการประเมิน ITA ของ - - - - 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงจาก   มหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก ป.ป.ช.     
 ป.ป.ช.        
         
๒. ส่งเสริมการชี้น าป้องกันและ ๑. ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีได้ - ๑. โครงการชี้น าป้องกันและแก้ ๑. ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีได้รับจาก - - - - 
แก้ปัญหาของสังคม รับจากโครงการ  ปัญหาของสังคม โครงการ     
         
๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ความส าเร็จของโครงการ - ๑. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ความส าเร็จของโครงการและการน า - - - - 
เพื่อการศึกษา และการน ามาใช้ประโยชน์ได้  และการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ได้     
         
๔. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้  - ๑. โครงการหลักการบริหารความ ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ - - - - 
ด้านการบริหารความเสี่ยง ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้นและ  เสี่ยงและหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติงาน     
และการควบคุมภายในท่ัวท้ัง สามารถน าไปปฏิบัติงานได้  ๒. โครงการติดตามการด าเนินงาน ได้จริง     
มหาวิทยาลัย จริง  ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ ของ ๑. ร้อยละของจ านวนหน่วยงานของ     
   หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด าเนิน     
   รามค าแหง การด้านการบริหารความเสี่ยงฯ     
    ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราม     
    ค าแหง     
         
         
         
         

 

1๓ 
5 หน่วย : ล้านบาท 



 

 
                  

ประเดน็ยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลติ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 
 ปี 256๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

๕. พัฒนาระบบสาธารณูปการ ๑. ค่าเฉลี่ยการลดปริมาณ - ๑. โครงการประหยัดสาธารณูปการ ๑. โครงการประหยัดสาธารณูปการ - - - - 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล การใช้สาธารณูปการเมื่อ  ในมหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า, ประปา,  ในมหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า, ประปา,      
 เทียบกับปีท่ีผ่านมา (ไฟฟ้า,  น้ ามันเชื้อเพลิง) น้ ามันเชื้อเพลิง)     
 ประปา, น้ ามันเชื้อเพลิง)        
         
 ๒. ร้อยละผลส าเร็จการจัด        
 ซ้ือจัดจ้างระบบสาธารณูป- - ๑. การจัดซ้ือจัดจ้างระบบ ๑. ร้อยละผลส าเร็จการจัดซ้ือจัดจ้าง - - - - 
 การ เป็นไปตามระเบียบ  สาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ ระบบสาธารณูปโภคเป็นไปตาม     
    ระเบียบ     
         
๖. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๑. ผลการประเมินระดับ - ๑. การประเมินคุณภาพการศึกษา  ๑. ผลการประเมินระดับสถาบัน - - - - 
การศึกษาภายใน สถาบัน  ในระบบ QA ระดับคณะ      
         
         
   ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ๑. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและน า     
   การประกันคุณภาพ ไปปฏิบัติได้จริง     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1๔ 

หน่วย : ล้านบาท 



 

 

งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน 
   

   
หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

    - งบแผ่นดิน 
1. งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง ๔๑,๓๙๘,๙๒๐ 15,๗๙๑,๓๐๐ - งบรายได ้

    - งบรายจ่ายจากรายได้ 
- งบในก ากับ 

รวม ๔๑,๓๙๘,๙๒๐ 15,๗๙๑,๓๐๐  
 
 
 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

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

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - -  

1๕ 



 

 
 
 
                                                
 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕6๓ พ.ศ. ๒๕6๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

และหมายเหต ุ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. จัดประชุมกลุม่งานแผนเพ่ือถ่ายทอดและวาง
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 

            
ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด

กลาง 

ส านัก
หอสมุดกลาง 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน
แต่ละตัวชี้วัด 

            
ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด

กลาง 

ส านัก
หอสมุดกลาง 

๓. จดัท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

      
 

     
งานวิเคราะห์

และแผน 
ส านัก

หอสมุดกลาง (9 เดือน) (6 เดือน) 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

1๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๗ 



 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ (ด้านการพัฒนาองค์กร) 

 

 

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ                                              

1๘ 

ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสตัย์ และภักดตี่อองค์กร                                              



 

 

ที่มา : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 256๓) 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
     จุดแข็ง (Strengths) 
 1. สนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT ด้านการบริหารจัดการ การบริการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 2. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  
 3. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานของตนเองอย่างชัดเจน และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
     จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ระเบียบการให้บริการส านักหอสมุดกลางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไม่ทันสมัย 
 2. งบประมาณท่ีได้รับไม่ทันตามความต้องการ 
 3. คณะกรรมการบริหารขาดช่วง ท าให้ขาดโอกาสในการพิจารณา  (SWOT Analysis) 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
     โอกาส (Opportunities) 
  1. ผู้รับบริการมีความต้องการรับบริการที่มีมาตรฐานสูง 
  2. ผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีความต้องการใช้ข้อมูลในการวิจัย 
  3. นโยบายของรัฐบาลและ พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสทางการศึกษารูปแบบของตลาดวิชาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. การประยุกต์ใช้ ICT ในห้องสมุดท าให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
     ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 ๑. การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไม่เป็นไปตามพันธกิจ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 ๒. ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 
 ๓. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ยังขาดความร่วมมือจากคณะ/ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
 

1๙ 



 

 

 
 
 

ค าอธิบายวสิัยทัศน ์

 
 

1.  หมายถึง ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
แหล่งข้อมูลในการสืบค้น เพื่อการวิจัยของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
2. หมายถึง เป็นหน่วยงานสนับสนุน ข้อมูลทางด้านวิชาการและวิจัย เพื่อส่งเสริม 
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง
๓. หมายถึง การขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการใช้บริการสืบค้นข้อมูลในการเรียน การสอนและการวิจัย กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔.  หมายถึง การพัฒนาผู้ใช้บริการห้องสมุด ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


