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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 กองแผนงานเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามาตรฐานพันธกิจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

ปรัชญา (PHILOSOPHY) 
 ประสานนโยบาย  หมายมุ่งปฏิบัติ  ยืนหยัดในหน้าที่  สร้างสามัคคี  ชี้ทางพัฒนา 
 

ปณิธาน (AMBITION) 
 กองแผนงานมุ่งพัฒนามาตรฐานพันธกิจเพื่อการวางแผนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

วัฒนธรรมองคก์ร (ค่านิยม) 
 ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรมและภักดีต่อองค์กร 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. พัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานและการวิจัยสถาบันเพ่ือการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย 
 2. วิเคราะห์องค์กร โครงสร้าง อัตราก าลัง และงบประมาณ เพื่อจัดท าแผนพัฒนารวมทั้งติดตามและประเมินผล 
 3. วางแผนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ส ารวจออกแบบ ปรับปรุงก่อสร้าง วางผังบริเวณและพัฒนาทางกายภาพของอาคารสถานที่ 
 4. ร่วมมือและประสานงานกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
 5. พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการ การบริการและศักยภาพบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
 กองแผนงานได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เพ่ือให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของกองแผนงานสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค ์
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ก าหนด กองแผนงานจึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ ทั้งหมด 
3 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถ
  สร้างงานด้วยตนเอง 
 เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของศิลปะ และวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย

2565 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

หมายเหตุ แผ่นดิน รายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1         
การเสริมสร้างและพัฒนา         
ศักยภาพทุนมนุษย ์         
เป้าประสงค์         
1. ผู้รบับริการทางการศึกษา         
 ระดับอุดมศึกษามีคณุภาพ         
 ส าเรจ็การศึกษาแล้ว มีงานท า         
 ตรงตามความต้องการของ         
 ผู้ใช้บัณฑิตและ สามารถสรา้ง         
 งานด้วยตนเอง         
กลยุทธ ์         
1. พัฒนาบัณฑติที่สอดคล้อง 1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท า ร้อยละ 1. โครงการประเมินบณัฑิต 1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอื ร้อยละ    
 กับความต้องการของผู้ม ี  หรือประกอบอาชีพอิสระ 75.00  ปริญญาตรไีด้งานท าหรือ  ประกอบอาชีพอิสระในสาขา 75.00    
 ส่วนไดส้่วนเสีย  ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ของเป้าหมายที่ก าหนด  ประกอบอาชีพอิสระ  ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ป ี ของเป้าหมายที่ก าหนด    
  จากผู้กรอกแบบสอบถาม (จากผู้กรอกแบบ  ภายใน 1 ป ี  จากผู้กรอกแบบสอบถาม (จากผู้กรอกแบบ  0.1500 งานวิจัยสถาบัน 
  สอบถาม)   สอบถาม)    
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 3.65 1. โครงการประเมินความ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 3.65    
  ที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา   พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา     
    ที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย

2565 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

หมายเหตุ แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์         
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด         
 สืบสานประเพณี ศิลปะ         
 และวัฒนธรรมไทย และเชิดชู          
 สถาบันหลักของชาต ิ         
กลยุทธ ์         
1. ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ห็น  1. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกดิ  ร้อยละ  1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 95.00 - (0.0100) คณะกรรมการ 
    ประโยชน์ของศิลปะ      ความรู้ความเข้าใจหรือท าให้ 100.00      โครงการส่งเสริม  มีความรู้ความเข้าใจหรือเห็น ของผู้เข้าร่วม   ท านุบ ารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรมไทย และเชิดชู     เห็นประโยชน์คณุค่าของ ของเป้าหมาย      ประเพณีไทยและศาสนา  ประโยชน์หรือมีองค์ความรู้ของ โครงการ   วัฒนธรรม 
    สถาบันหลักของชาติ     ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก าหนด   วัฒนธรรมศลิปะและวัฒนธรรม    กองแผนงาน 
  (จ านวน 2 โครงการ 1 กิจกรรม)        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2         
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         
เป้าประสงค์         
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร         
 จัดการตามแนวทางของการ         
 บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี         
กลยุทธ ์         
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75.00 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 75.00 - 0.1325 คณะกรรมการ 
 เชิงรุก ซื่อสัตย์และภักดีต่อ  เพิ่มขึ้นและสามารถน าไป ของจ านวน  ของกองแผนงานให้มี    เพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัต ิ ของจ านวน   ด าเนินการบริหาร 
 องค์กร  ปฏิบัติได้จริง (จ านวน 3  บุคลากรที ่  สมรรถนะและทักษะ      ได้จริง บุคลากรที ่   ทรัพยากรบุคคล 
  โครงการ) เข้าร่วมโครงการ     สูงขึ้น  เข้าร่วมโครงการ     
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย

2565 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

หมายเหตุ 
2. ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงาน 1. ร้อยละของแผนบรหิาร ร้อยละ 1. การจดัท าแผนบริหาร 1. จ านวนเรื่อง 3 เรื่อง - - คณะกรรมการ 
 ด้านการบริหารความเสี่ยง  ความเสี่ยงและการควบคุม 65.00  ความเสีย่งของ 2. ร้อยละของแผนบรหิาร ร้อยละ   บริหารความเสี่ยง 
 และการควบคุมภายใน  ภายใน มีความถูกต้อง   กองแผนงาน  ความเสีย่งและการควบคุม 65.00   และควบคมุภายใน 
 ทั่วทั้งองค์กร  ตามเกณฑ ์    ภายในมีความถูกต้องตามเกณฑ ์     
3. ส่งเสริมการประกันคณุภาพ 1. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับคะแนน 1. โครงการประเมินคุณภาพ 1. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับคะแนน  0.0057 คณะกรรมการ 
 การศึกษาภายใน  การศึกษา 4.30  การศึกษา ในระบบ QA     การศึกษา 4.30   ด าเนินการ 
    ระดับหน่วยงานสนับสนุน   -  ประกันคณุภาพ 
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพ  2. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ    กองแผนงาน 
    ด้านการประกันคณุภาพ  โครงการมีความรู้ความเข้าใจ 75.00    
    การศึกษาของบุคลากร     และน าไปปฏิบตัิได้จริง     
    รวม  - 0.2882  
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งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื้นฐาน 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร กองแผนงาน 15.1344 
8.3497 
(0.2882) 

- งบแผ่นดิน, งบรายได้ 

รวม 15.1344 8.6379  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23.7723  
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(ปี 2564) (ปี 2565) (ปี 2565) 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. จัดประชุมกลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือวางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน 
 ปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 

            กลุ่มแผนงานและติดตาม
ประเมินผลแผน 

กผ. 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมิน 
 ผลแผนแต่ละตัวชี้วัด 

            กลุ่มแผนงานและติดตาม
ประเมินผลแผน 

กผ. 

3. จัดท ารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติ 
 ราชการประจ าปี เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 และหน่วยงานภายนอก 

            กลุ่มแผนงานและติดตาม
ประเมินผลแผน 

กผ. 

 
 


