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แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  
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แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที ่ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ . ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี   ต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนที่เก่ียวข้ องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐ มนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้ องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ /กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริห ารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ                             
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงน โยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 

                    กองอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นกองหนึ่งที่สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงต้องจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ )  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของมหาวิยาลัยรามค าแหง ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ /กิจกรรม และผลผลิตของ กองอาคารสถานที่ ทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
                       

                  กองอาคารสถานที่  ส านักงานอธิการบดี 
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๒. วิสัยทัศน์ 
                         สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  บริการปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบสาธารณูปโภค  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสม  สวัสดิการและรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน     
 ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ๓. ค่านิยมองค์การ 
   การบริการที่ดี 
๔. ปรัชญา (Philosophy) 
                   ประสิทธิภาพกว้างไกล     รับใช้ชาวราม   
  สนับสนุนวิชาการ     เพ่ือทุกด้านพัฒนา 

๕. ปณิธาน (Ambition) 
                     มุ่งม่ันในการสนับสนุนและบริการพันธกิจของมหาวิทยาลัย                                                             

     ส่งเสริมและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อย่างสร้างสรรค์ 
๖. พันธกิจ (Mission)  
                    ๑. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

                  บริการปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบสาธารณูปโภค  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน  สวัสดิการและรักษาความปลอดได้มาตรฐาน 
      ๒. ด้านส่งเสริมการวิจัยสถาบัน   เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
                  ส่งเสริมการวิจัยสถาบันเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  ก าหนดทิศทางการวิจัยสถาบันเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการ   
          พัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

                     ๓. ด้านสนับสนุนบริการทางวิชาการ  
                  ขยายขอบเขตและรูปแบบการบริการทางวิชาการไปสู่บุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต                        

                         รักษาสภาพแวดล้อมตลอดจนสามารถชี้น าและเป็นที่พึงของสังคมได้ 
                     ๔. ด้านส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
                                 ด าเนินกิจกรรมและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางด้าน    
                         ศิลปวัฒนธรรม เข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ  
                     ๕. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   
                                 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ของกองอาคารสถานที่  ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยคล่องตัวและโปรงใส่ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
                         อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ 
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๗. ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 

                           กองอาคารสถานที่ได้จัดท าประเด็นยุ ทธศาสตร์ทั้งหมด ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกั บประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแล นโยบาย
รัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของกองอาคา รสถานที่สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของกอง
อาคารสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                    
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

 
๘. เป้าประสงค์  

 

                           จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด กองอาคารสถานที่จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ท้ังหมด ๔ เป้าประสงค ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ท่ี ๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ท่ี ๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ท่ี ๓.  ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
                 เป้าประสงค์ท่ี ๔. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  
๙. กลยุทธ์ 
               กลยุทธ์ที่ ๑. ส่งเสริมการจัดบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน/สังคมแลบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                         
    กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ 
        กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
         กลยุทธ์ที ่๖. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                   
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 ๑๐. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑                     
การสร้างและกระจายโอกาสความ                    

เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง                    
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
เป้าประสงค์                    
๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ                    
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
กลยุทธ ์                    
๑. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. ร้อยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการบริการวิชาการ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๔๐ งานธุรการ 
แก่ชุมชนและสังคม เป้าหมายการให้บริการทาง       และวิชาชีพแก่ชุมชน           งานอาคารสถานที่ 
 วิชาการที่ตอบสนองความ       หรือสังคม           งานช่าง ฯ 
 ต้องการเพื่อพัฒนาและ                  งานก่อสร้าง ฯ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็ง                  งานสวัสดิการ ฯ 
 แก่ชุมชนหรือสังคม                   
                    

๒. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ๑. ร้อยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการอนุรักษ์และ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๔๐ งานธุรการ 
ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมายด้านผลผลิตการ       ส่งเสริมเอกลักษณ์           งานอาคารสถานที่ 

 ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม       ศิลปวัฒนธรรม           งานช่าง ฯ 
                   งานก่อสร้าง ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒                   งานสวัสดิการ ฯ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน                    
ของผลผลิต                    
เป้าประสงค์                    
๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา                    
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ ์                    
๓. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๑. ผลการประเมิน ๓.๕๐ ๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ สมศ. ๑. การประกัน - ๐.๐๒ - ๐.๐๒ - ๐.๐๒ - ๐.๐๒ - ๐.๐๘ งานธุรการ 
ของผลผลิต การประกันคุณภาพ       คุณภาพการศึกษาภายใน           งานอาคารสถานที่ 
 การศึกษาภายใน       ของกองอาคารสถานที่           งานชา่ง ฯ 
 ของกองอาคารสถานที่                  งานก่อสร้าง ฯ 
กลยุทธ ์                   งานสวัสดิการ ฯ 
๔. พัฒนาอาจารย์และบุคลากร ๑. ร้อยละการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ สกอ. ๑. โครงการพัฒนา - ๐.๗๐ - ๐.๗๐ - ๐.๗๐ - ๐.๗๐ - ๒.๘๐ งานธุรการ 
ทางการศึกษา เป้าหมายของแผน      ก.พ.ร. บุคลากรสายสนับสนุน           งานอาคารสถานที่ 
 พัฒนาบุคลากรและ      ม.ร.            งานช่าง ฯ 
 การปฏิบัติตามจรรยา                  งานก่อสร้าง ฯ 
 บรรณวิชาชีพคณาจารย์                  งานสวัสดิการ ฯ 
 ๒. ระดับความส าเร็จของ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐-๔.๐๐ สกอ. ๒. การจัดการ - ๐.๐๐๕  - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๒๐ งานธุรการ 
 การด าเนินการพัฒนา      ก.พ.ร. ความรู้ที่สอดคล้องกับ           งานอาคารสถานที่ 
 สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้       แผนกลยุทธ์หรือแผน           งานช่าง ฯ 
 ของหน่วยงาน       ปฏิบัตริาชการ           งานก่อสร้าง ฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓                   งานสวัสดิการ ฯ 
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี                    
สารสนเทศเพื่อการศึกษา                    
เป้าประสงค์                    
๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง                    
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน                    
เพื่อการศึกษา                   งานธุรการ 
กลยุทธ ์                   งานอาคารสถานที่ 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ร้อยละของความส าเร็จ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘๐-๙๐ ม.ร. ๑. โครงการด้าน - ๐.๐๐๒  ๐.๐๐๒ - ๐.๐๐๒ - ๐.๐๐๒ - ๐.๐๐๘ งานช่าง ฯ 
เพื่อการศึกษา ของแผนปฏิบัติการด้าน       เทคโนโลยีสารสนเทศ           งานก่อสร้าง ฯ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ       และการส่ือสาร           งานสวัสดิการ ฯ 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม  

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔                    
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                    
การศึกษา                    
เป้าประสงค ์                    
๔. ระบบบริหารงานมีคุณภาพ                    
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ                    
ผู้รับบริการ                    
กลยุทธ ์                    
๖. พัฒนาระบบบริหาร ๑. ระดับความส าเร็จของ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐-๔.๕๐ ก.พ.ร. ๑. จัดท าต้นทุนต่อ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๒๐ งานอาคารสถานที่ 
การศึกษาตามแนวทางหลัก ผลการประเมินการจัดท า      กรม หน่วยผลผลิตของสถาบัน           งานช่าง ฯ 
ธรรมาภิบาล ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต             

๒. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

บัญชีกลาง 
 

ก.พ.ร. 
 
๒. มาตราการประหยัด
พลังงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งานก่อสร้าง ฯ 
ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย 

 ๓. ระดับความส าเร็จ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐-๓.๕๐ สกอ. ๓. โครงการบริหารและ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๐๕ - ๐.๐๒๐  ๕  งาน 
 ของผลการประเมิน      ก.พ.ร. การจัดการความเส่ียงของ            
 ระบบบริหารความเส่ียง       มหาวิทยาลัย            
 ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕  ๔.. โครงการวิจัยสถาบัน - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๔๐ ๕  งาน 
 สถาบันที่แล้วเสร็จและน า                    
 ไปใช้ประโยชน์ในการปรับ                   
 ปรุงและพัฒนาระบบ                   
 ๕. ร้อยละผลส าเร็จของ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ ม.ร. ๕. โครงการอนุรักษ์ - ๓.๖๙ - ๓.๖๙ - ๓.๖๙ - ๑.๒๘ - ๑๒.๓๕ คณะกรรมการ 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม        สิ่งแวดล้อมและลดการใช้           จัดการพลังงาน 
 เพื่อแก้ไขและลดปัญหา       พลังงาน            
 สิ่งแวดล้อมและลดการใช้                   
 พลังงานต่อโครงการ                   
                    

รวมทั้งสิ้น  ๔..๗๒๗ - ๔..๗๒๗ - ๔..๗๒๗ - ๒.๓๑๗ - ๑๖.๔๙  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของกองอาคารสถานที่ (SWOT Analysis)                                                                                                                     
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนปัจจัยการเรียนการสอน 
๒. มีภูมิทัศนแ์ละสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๓. บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรม รวมถึงมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ ท างานให้กับองค์กร  
๔. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับสภาพตนเองเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  
๕. ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ /แสวงหาความรู้หรือวิทยาการใหม่ ๆ 
๒. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีจึงท าให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่คุ้มค่า  
๓. วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรบางส่วนยังขาดจิตส านักในการท างานเพื่อส่วนรวม      
๔. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง 
๕. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น กลางและระยะยาว 
๖. ฝนตกน้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่จุดต่ าภายในมหาวิทยาลัย 
๗. ภูมิทัศน์กายภาพของอาคารสถานที่บางอาคารมีสภาพทรุดโทรม. 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunities) 

                     ๑. นโยบายมหาวิทยาลัยรามค าแหงสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร  
 ๒. มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การจัดการความรู้ภายในองค์กร(KM) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งมีการ    
                          สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
 ๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 ๑. สภาพแวดล้อมอุณหภูมิโลกสูงขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติฝนตกหนักมาก อุณภมิภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสูงขึ้น  

๒.  การเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อุดมศึกษาในสภาพการแข่งขันสูง นโยบายของคู่แข่งท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เรียน  
 ๓. วิกฤติพลังงานส่งผลกระทบราคาน้ ามันเพ่ิมมากข้ึน  ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมมาก  

  ที่มาข้อมูล :  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกองอาคารสถานท่ี มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และผู้บรหิารของกองอาคารสถานท่ี 
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                                                       TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  กองอาคารสถานที่ 
 

 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 

๑.  มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนปัจจัยการเรียนการสอน 
๒.  มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๓.  บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมรวมถึงมีความสามัคคีและ

มีส่วนร่วมในการ ท างานให้กับองค์กร 
๔. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานและสามารถ    
    ปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  
๕. ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ               ๓.  บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมรวมถึงมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ ท างานให้กับองค์กร  

 

๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ /แสวงหา
ความรู้หรือวิทยาการใหม่  ๆ
๒.  บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีจึงท าให้การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่คุ้มค่า                  
๓. วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรบางส่วนยังขาดจิตส านักในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม       
๔ . การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับบุคลากรยังไม่
ครอบคลุมทุกช่องทาง 
๕. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว 
๖ ฝนตกน้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่จุดต่ าภายในมหาวิทยาลัย 
๗. ภูมิทัศน์กายภาพของอาคารสถานที่บางอาคารมีสภาพทรุดโทรม. 
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์  (  W + O ) 
 

๑. นโยบายมหาวิทยาลัยรามค าแหงสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร 
๒. มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การจัดการความรู้
ภายในองค์กร(KM) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวตลอดจน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา    
ทีย่ั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

 

๑.  การสร้างและประกันโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศกึษา 

๒.  สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและระบบ 

 

 

๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
๒.  การส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๔.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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ภัยคุกคาม หรือ ข้อจ ากัด   (THREATS)  กลยุทธ์  ( S + T ) กลยุทธ์  ( W + T ) 
 

๑. สภาพแวดล้อมอุณหภูมิโลกสูงขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติ
ฝนตกหนักมาก อุณภมิภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสูงขึ้น 
๒. การเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการศึกษาไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อุดมศึกษาในสภาพการ
แข่งขันสูง นโยบายของคู่แข่งท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เรียน  
๓.วิกฤติพลังงานส่งผลกระทบราคาน้ ามันเพ่ิมมากข้ึน   
ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมมาก  
 

 

๑.  ส่งเสริมคูธรรม/จริยธรรมในระบบการศึกษา 
๒.  พัฒนาระบบบริหารจัดการปัจจัยเกื้อหนุนสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

๑.  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
๒.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน ภายนอกอาคาร 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของกองอาคารสถานที่ (Strategy Map) 
 

๑.การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๒.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิต 

 ๓.การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

 ๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

 

๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษา 

 

๔. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
เป้าประสงค์ 

 

  ด้านประสิทธิผล 
 

 ๑.ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ๒.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

  ด้านคุณภาพ  ๓. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต     

        

  ด้านประสิทธิภาพ        

        

 ด้านการพัฒนาองค์กร      ๗.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมภิบาล  

 

          ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

๖.  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  บริการปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบสาธารณูปโภค  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสม  สวัสดิการและรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน   ระบบการบริหารจัดการที่ดี  
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แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  บริการปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบสาธารณูปโภค  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสม  สวัสดิการและรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน   ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

พันธกิจ  
                     ๑. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. ด้านส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน          
           ๓. ด้านสนับสนุนบริการทางวิชาการ            
               ๔. ด้านส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
            ๕. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ   

 

ค่านิยมองค์การ  การบริการที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริกา รทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษา ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้
มาตรฐานเพื่อการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ 
 ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายการให้บริการทาง
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 
 ๒. ร้อย ละของการบรรลุ
เป้าหมายด้านการผลิตการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ผลการ ประเมิน การ
ประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน 
 ๒. ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
 ๓. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ของหน่วยงาน 
 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
       ๑.ระดับความส าเร็จ ของการ
ด าเนินการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 
  
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ระดับความส าเร็จของผล
การประเมินการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 
 ๒.  ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
      ๓. ระดับความส าเร็จของผลการ
ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 
 ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย
สถาบันท่ีแล้วเสร็จและน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ 
     ๕. ร้อยละผลส าเร็จของจ านวน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขและลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ลดการใช้
พลังงานต่อโครงการในแผน 
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 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม 
 ๒. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการประกันคุณภา พ
การศึกษาภายในของหน่วยงานใ น
มหาวิทยาลัย 
 ๒. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓. โครงการจัดการความรู้ ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรื อ
แผนปฏิบัติราชการ 
  
 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. กิจกรรมจัดการฐาน  
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
  
 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของสถาบัน 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
 ๓. โครงการบริหารและการ
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 ๔. โครงการวิจัยสถาบัน 
        ๕.  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และลดการใช้พลังงาน 
 
 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมการจัดบริการทาง
วิชาการแก่ชมุชนและสังคม  
 ๒. ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนามาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลผลิต 
 ๒. พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  
 

 กลยุทธ์ 
    ๑ . พัฒนาระบบบริหาร
การศึกษาตามแนวทางหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 


