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ผังการบริหารจัดการ
ภาคผนวก
คําอธิบายวิสัยทัศน
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หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกาวสูอุดมศึกษา 4.0 และรองรับ
การศึกษาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงทบทวนและปรับปรุง โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 - ๒๕65) ซึ่งเปนแผนระยะกลางเพื่อ
เปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัย และเปนเครื่องมือสําคัญในการกํา กับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหสะทอนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน ที่วา "มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปน
สถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน"

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๓

วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ปรัชญา (Philosophy)
สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

ปณิธาน (Ambition)
พัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเปนแหลงวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม

คานิยมองคการ
ซื่อสัตย จริงใจ โปรงใส ยุติธรรม และภักดีตอองคกร
แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๔

อัตลักษณ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม

เอกลักษณ
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน

พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพือ่ ปวงชนใหมีความรูคคู ุณธรรม
2. สนับสนุนและสงเสริมการใหความรูและบริการทางดานสุขภาพแกสังคม
3. สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน
4. สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชนเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืน
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
7. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๕

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ทุนมนุษย
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมขีด
ความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรดานการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถในการ
วิจัยและนวัตกรรม
แขงขัน

ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ในภาครัฐ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐ

หนา ๖

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาประสงคที่ 1
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ ๓
เปาประสงคที่ 2
กลยุทธที่ 1
เปาประสงคที่ 3
กลยุทธที่ 1

ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ
สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก

เปาประสงคที่ 1
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3

เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค
สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

เปาประสงคที่ 1 เสริมสราง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงคที่ 1
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ ๓
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตยและภักดีตอองคกร
สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๗

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาประสงค

1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพสําเร็จการศึกษาแลวมี
งานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถสรางงานดวย
ตนเอง
2. สงเสริมการอนุรกั ษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
3. เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

1. เยาวชน ประชาชนเขาถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค

1.พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพือ่
อาชีพ
4. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาการศึกษา
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กลยุทธ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิต
2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา
4. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
6. โครงการเทิดพระเกียรติสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย
7. โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการ
เรียนการสอน
8. โครงการจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตร

กลยุทธ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมทุก
ระดับการศึกษา
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน
3. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความ
รวมมือระหวางคณะ (สาขาอุทัยธานีและสาขา
ปราจีนบุรี)
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับ
คณะและหนวยงานสนับสนุน
5. การประเมินคุณภาพการใหบริการดานการประเมิน
ISO
6. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม
เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
เปาประสงค

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงาน 1. เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพือ่ เพิม่ ขีด
สรางสรรคทนี่ ําไปใชประโยชน
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
อาเซียน

กลยุทธ

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการ
วิจัยและงานสรางสรรค
2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถา ยทอด
เทคโนโลยี)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย
2. โครงการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัย
3. งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐเพื่อสรางองคความรู
4. งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ

1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจ
สูประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาทักษะและการบริการดาน
ภาษาตางประเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการอาเซียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพรอมในการสัมภาษณงาน เชิงปฏิบัตกิ าร
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับ
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงค

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี

กลยุทธ

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยและ
ภักดีตอองคกร
2. สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทัง้
มหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น
2. โครงการเสริมสรางองคกรสีขาว
3. โครงการชีน้ ําปองกันและแกไขปญหาของสังคม
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
6. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก “การฝกซอม
ดับเพลิงอาคารสูง”
7. โครงการประหยัดสาธารณูปการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8. รอยละผลสําเร็จโครงการจัดซื้อจัดจางระบบ
สาธารณูปการ

หนา ๘

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หนวย : ลานบาท
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
เปาประสงคที่
1. ผูรับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา
ตรงตามความตองการของผูใช
สามารถสรางงานดวยตนเอง
กลยุทธที่
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง
กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ
2563

2564

2565

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563
แผนดิน
รายได

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
2564
2565
แผนดิน
รายได
แผนดิน
รายได

รวมงบประมาณ
แผนดิน
รายได

180.36

161.88

192.99

141.11

206.50

150.99

579.85

423.98

-

0.07

-

0.07

-

0.07

-

0.21

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐาน

รอยละ รอยละ รอยละ
85
90
95
ของเปาหมายที่กําหนด

มร.
สงป.

1. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิต

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

รอยละ รอยละ รอยละ
73
74
75
ของเปาหมายที่กําหนด
(จากผูกรอกแบบสอบถาม)

มร.
สงป.

1. โครงการประเมินบัณฑิตไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป

3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับ
3.60

ระดับ
3.70

มร.
สงป.

1. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

1. หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนทั้งหมดไดมาตรฐาน

รอยละ รอยละ รอยละ
100
100
100
ของหลักสูตรทั้งหมด

มร.

1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร

-

(2.80)

-

(2.80)

-

(2.80)

-

(8.40)

- กองบริการการศึกษา
- คณะ
- สถาบันนานาชาติ
- สํานักประกันคุณภาพ

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง

รอยละ
65

มร.

1. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา

-

17.21

-

18.41

-

19.70

-

55.32

- กองกิจการนักศึกษา
- คณะ
- สาขาวิทยบริการฯ

ระดับ
3.65

รอยละ
70

รอยละ
75

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- คณะ
- สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
- สถาบันคอมพิวเตอร

- กองแผนงาน
- คณะ
- สถาบันการศึกษา
นานาชาติ

หนา ๙

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ
เปาประสงคที่
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
กลยุทธที่
1. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ
วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ

เปาประสงคที่
3 . เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่
1. พัฒนาดานสาธารณสุข
และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลือ่ มล้ําในสังคม
เปาประสงคที่
1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางเสมอภาค
กลยุทธที่
1. สรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทางการศึกษา

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563
แผนดิน รายได

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
2564
2565
แผนดิน รายได แผนดิน รายได

รวมงบประมาณ
แผนดิน รายได

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือเห็นประโยชน
และคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
100

มร.

1. โครงการเทิดพระเกียรติ
สงเสริมศาสนาและประเพณีไทย

-

0.90

-

0.90

-

0.90

-

2.70

- สถาบันศิลปวัฒนธรรม

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
100

มร.

1. โครงการศิลปะและวัฒนธรรม
ตามพันธกิจของหนวยงาน

-

0.62

0.60

0.54

0.62

0.55

1.22

1.71

- คณะ
- สถาบันศิลปวัฒนธรรม

1 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรแลวเสร็จ

1
ขั้นตอน

2-3
ขั้นตอน

4-5
ขั้นตอน

มร.

1 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร

-

5.00

-

10.00

-

10.00

-

25.00

- คณะกรรมการดําเนินการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร

1. นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา

รอยละ รอยละ รอยละ
95
96
97
ของเปาหมายที่กําหนด

มร./
สงป.

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา

-

6.96

-

7.45

-

7.97

-

22.38

รอยละ
65

มร.

2. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอ
การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

รอยละ
70

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รอยละ
75

- งานประชาสัมพันธ
- คณะ
- สาขาวิทยบริการฯ

หนา ๑๐

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ
2. สงเสริมการจัดการวิชาการ
แกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
เปาประสงคที่
1. ผลการวิจัย นวัตกรรม
องคความรูและงานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธที่
1. สงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งการวิจัยและงาน
สรางสรรค

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อนําไปใชประโยชน
(สรางองคความรู
ถายทอดเทคโนโลยี)

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ
2563

2564

2565

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

1. โครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ
70
75
80
ของเปาหมายที่กําหนด

ม.ร.

1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ของหนวยงาน

2. ชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง
สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชน/
สังคมและสรางเครือขายดวยตัวเอง

2 แหง

2 แหง

2 แหง

ม.ร.

1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยความรวมมือระหวางคณะ
(สาขาอุทัยธานี,สาขาปราจีนบุรี)

1. ผลการประเมินระดับสถาบัน

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

มร./
สงป.

1. ประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA
ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุน

2. รอยละของหนวยงานผาน
การประเมิน ISO

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

ม.ร.

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
และสามารถนําไปปฏิบัติได

รอยละ
65

รอยละ รอยละ
70
75
ของผูเขาอบรม
รอยละ รอยละ รอยละ
80
90
100
ของแผน
รอยละ รอยละ รอยละ
20
25
30
ของผลงานที่แลวเสร็จ

2. ผลสําเร็จของการจัดระบบใหคําปรึกษา
นักวิจัยฯ
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐที่นําไปพัฒนาการเรียน
การสอนหรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ–สังคม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2563
แผนดิน รายได
0.75

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
2564
2565
แผนดิน รายได แผนดิน รายได
0.75
0.80

รวมงบประมาณ
แผนดิน รายได
2.30

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- คณะ
- สถาบันการศึกษานานาชาติ

-

1.00

1.00

-

1.00

-

2.00

1.00

- คณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคม
- คณะ

1. การประเมินคุณภาพการใหบริการดาน
การประเมิน ISO
2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร

-

2.80

-

2.99

-

3.20

-

8.99

- สํานักประกันคุณภาพ
และทุกหนวยงาน

ม.ร.

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย

-

0.25

0.81

- สถาบันวิจัยพัฒนา

ม.ร.

1. โครงการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ

-

0.50

-

0.54

-

0.58

-

1.62

- สถาบันวิจัยพัฒนา

ม.ร.
สงป.

1. งานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐเพื่อสรางองคความรู
2. งานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

-

7.66

30.00

8.20

30.00

8.77

60.00

24.63

-

0.27

-

0.29

-

- สถาบันวิจัยพัฒนา
- คณะ
- สถาบันวิจัยพัฒนา
- สถาบันวิจัยสัตวฯ

หนา ๑๑

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน
เปาประสงคที่
1. เสริมสรางพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่
1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาทักษะและการบริการ
ดานภาษาตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงคที่
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
เปาประสงคที่
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
กลยุทธที่
1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท
เชิงรุกซื่อสัตยและภักดีตอองคกร

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ
2563

2564

2565

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

1. โครงการเกิดประโยชน
ตอบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง

รอยละ
90
ของจํานวนโครงการ

-

ม.ร.

1. โครงการประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัย

1. ผูเขาอบรมผานเกณฑ
การประเมินและนําไปใช
ประโยชนไดจริง

รอยละ
90
ของผูเขาอบรม

-

ม.ร.

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพรอมในการสัมภาษณงานเชิงปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร

1. บุคลากรมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
65
70
75
ของบุคลากรที่เขารวม

ม.ร.

2. ผลการประเมิน ITA
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จากป.ป.ช.

รอยละ
85

ม.ร.

รอยละ
86

รอยละ
87

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2563
แผนดิน รายได

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
2564
2565
แผนดิน รายได แผนดิน รายได

รวมงบประมาณ
แผนดิน รายได

หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ

-

5.00

-

-

-

-

-

5.00

- คณะกรรมการบริหาร
แผนอาเซียน
- สถาบันภาษา

-

(0.90)

-

-

-

-

-

(0.90)

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น
(สายวิชาการและสายสนับสนุน)

-

12.40

-

13.27

-

14.20

-

39.87

- กองกิจการนักศึกษา
- กองบริการการศึกษา
- กองการเจาหนาที่
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันคอมพิวเตอร

1. โครงการเสริมสรางองคกรสีขาว

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.06

- ฝายธรรมาภิบาล
และคณะกรรมการ

- กองการเจาหนาที่
- สภาบันภาษา

หนา ๑๒

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563

2564

2565

ระดับ
3.60

ระดับ
3.65

ระดับ
3.70

ม.ร.

1. โครงการชี้นําปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม

2. สงเสริมการชี้นําปองกันและ
แกปญหาของสังคม

1. คาเฉลี่ยตอประโยชน
ที่ไดรับจากโครงการ

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1. ความสําเร็จของโครงการ
และนํามาใชประโยชนได

2
โครงการ

3
โครงการ

4
โครงการ

ม.ร.

1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย

1. หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดําเนินการดานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มีความถูกตองตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

ม.ร.

1. โครงการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัตไิ ดจริง

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

ม.ร.

1. โครางการบริหารความเสี่ยง
เชิงรุก “การฝกซอมดับเพลิง
อาคารสูง”

1. คาเฉลี่ยการลดปริมาณการใช
สาธารณูปการเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา (ไฟฟา,ประปา,น้ํามัน
เชื้อเพลิง)

รอยละ
3

รอยละ
4

รอยละ
5

ม.ร.

1. โครงการประหยัด
สาธารณูปการในมหาวิทยาลัย

2. รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อ
จัดจางระบบสาธารณูปการ
เปนไปตามระเบียบ

รอยละ
50

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการ
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

2563
แผนดิน
รายได
1.00

รอยละ
70

ม.ร.

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รวมงบประมาณ
แผนดิน
รายได
3.00

- คณะกรรมการ
โครงการชี้นําปองกันฯ

38.50

-

10.00

-

10.00

-

58.50

- คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

0.20

-

0.21

-

0.22

-

0.63

- สํานักงานบริหาร
ความเสี่ยงฯ / หนวยงาน
ฝกอบรมและพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง

528.32

-

12.57

-

10.47

-

551.36

1. รอยละผลสําเร็จโครงการ
จัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการ

รวมจํานวนเงิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

รอยละ
60

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
2564
2565
แผนดิน
รายได
แผนดิน
รายได
1.00
1.00

- กองอาคารสถานที่
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- สาขาวิทยบริการฯ
- กองคลัง

180.36 791.04 224.59 228.30 238.12 239.73 643.07 1,259.07

หนา ๑๓

ประมาณการคาใชจายทางการเงินของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุกประเภทรายจายปงบประมาณ
1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)
งบประมาณรายจายจากรายได
งบประมาณหนวยงานในกํากับ
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
รวม : ป

ป ๒๕๖3

ป ๒๕๖4

ป ๒๕๖5

รวม
ป ๒๕๖3-๒๕๖5

1,109.07
3,720.62
618.57
5.25
5,453.51

1,610.98
2,220.62
661.83
5.25
4,498.68

1,483.72
2,376.06
708.16
5.25
4,573.19

4,203.77
8,317.30
1,988.56
15.75
14,525.38

2. จําแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร
งบประมาณตามภารกิจประจํา
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
รวม : ป

ป ๒๕๖3

ป ๒๕๖4

ป ๒๕๖5

รวม
ป ๒๕๖3-๒๕๖5

971.40
4,476.86
5.25
5,453.51

452.89
4,035.54
5.25
4,498.68

477.85
4,090.09
5.25
4,573.19

1,902.14
12,597.44
16,411.77
14,525.38

จากประมาณการคาใชจายขางตนจัดเปนกรอบทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหแผนของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติไดในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตใหเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๑๔

แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูภาคปฏิบัติ
การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเนนที่การมีสวนรวมและสรางความเขาใจความรวมมือในการนําแผนไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและ
ของหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
1. แปลงแผนสูการปฏิบัติใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
2. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

การติดตามประเมินผล
ใหมีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธเพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา
และวิสัยทัศน โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนดตอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจาณาตามลําดับ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๑๕

ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
(แผนยุทธศาสตร 20 ป)

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

3. แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป หนวยงาน
(พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยรามคําแหง

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. .... หนวยงาน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4. กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565)

5. การประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

6. นโยบายมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
หรือชื่ออื่นของหนวยงาน

หนา ๑๖

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๑๗

คําอธิบายวิสัยทัศน
"มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยื่น"
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลัก หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา ควบคูแบบจํากัด
จํานวน (เนนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี)
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง การใหความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางการศึกษา
แกประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ
3. พัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ขยัน อดทน ทันโลกทันสมัย
ใชทักษะความรูในการพัฒนาตนเองและสังคม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๑๘

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map)
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถ
สรางงานดวยตนเอง
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
3. เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
ดานประสิทธิผล
กลยุทธ
ดานคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเปนธรรมลดความ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
เหลื่อมล้ําในสังคม
นวัตกรรม
เปาประสงค
เปาประสงค
1. เยาวชน ประชาชนเขาถึง
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู
บริการทางการศึกษา
และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

กลยุทธ พัฒนาดานสาธารณสุขและ
เสริมสรางสุขภาพเชิงรุก (1)
กลยุทธ พัฒนาบัณฑิตทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (1)

กลยุทธ สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา (2)
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร (1)

เปาประสงค
1. เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงค
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

กลยุทธ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอดเทคโนโลยี) (3)
กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย กลยุทธ สงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (2)
เกาบูรณาการเพื่ออาชีพ (1)

กลยุทธ
กลยุทธ สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
ดานประสิทธิภาพ สังคมเพือ่ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (2)
กลยุทธ
ดานการพัฒนา
องคกร

กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนคุณคาศิลปะ
วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
(1)
กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง กลยุทธ สงเสริม และพัฒนาพันธกิจ
การวิจัยและงานสรางสรรค (3)
ประชาคมอาเซียน (4)
กลยุทธ สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแก
กลยุทธ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปญหาของสังคม (5)
การศึกษา (5)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
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กลยุทธ พัฒนาทักษะและการบริการดาน
ภาษาตางประเทศ (4)
กลยุทธ สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในทั่วทั้งมร. (5)

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท
เชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร(5)
กลยุทธ พัฒนาระบบสาธารณูปการ
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล (5)

หมายเหตุ (ตัวเลข) หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร

หนา ๑๙

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis)
สภาพแวดลอมภายในองคกร
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสริมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเปนตลาดวิชาที่มีชื่อเสียง มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายแกผเู รียนโดยเฉพาะ Pre-Degree
ศิษยเกามีจํานวนมากและมีชื่อเสียง และหลากหลายสาขาวิชา
คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมสูงมากเมื่อเทียบกับสถาบันอืน่
จุดออน (Weaknesses)
สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบันยังมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาที่ควร
มหาวิทยาลัยมีภาระงานการสอนมาก ทําใหการวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนการพัฒนาดานบริหารยังไมบรรลุเปาหมายเต็มศักยภาพ
ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ขาดการบริหารการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประหยัดตนทุน (การใชอาจารย เจาหนาที่โครงการพิเศษ วิชาซ้ําในแตละคณะ)

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

โอกาส (Opportunities)
ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต
นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการเรียนรูตลอดชีวิต
สังคมฐานความรูทําใหคนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเปนทางเลือกที่ดี
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษายังไมสอดคลองกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
การแขงขันในระดับอุดมศึกษามีสงู และนโยบายของคูแขงที่จูงใจใหกับผูเรียนโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคุณภาพ
การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลที่มีแนวโนมลดลง มหาวิทยาลัยจึงตองรับภาระเพิ่มขึน้
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
(ที่มาขอมูล: การประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเปาหมายตัวชีว้ ัด เพื่อผลักดันสูแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 6 กันยายน 2559ณ หองประชุมชั้น 12 คณะรัฐศาสตร)

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนา ๒๐

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
ปจจัยภายใน 1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอ
1.สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบนั ยังมีบทบาทในการ
ภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสริม
พัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาที่ควร
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
2. มหาวิทยาลัยมีภาระงานการสอนมาก ทําใหการวิจัย
2.นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจน การบริการวิชาการตลอดจน
กฎหมายที่เกีย่ วของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การพัฒนาดานบริหารยังไมบรรลุเปาหมายเต็มศักยภาพ
ที่ยั่งยืน ดวยการเรียนรูต ลอดชีวิต
3. ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมีชื่อเสียง และหลากหลาย
4. ขาดการบริหารการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประหยัด
สาขาวิชา
ตนทุน(การใชอาจารยเจาหนาที่โครงการพิเศษวิชาซ้ําในแต
ปจจัยภายนอก
4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมสูงมากเมื่อเทียบกับ ละคณะ)
สถาบันอื่น
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธ ( S + O )
กลยุทธ ( W + O )
1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทนและความ
1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการ
รับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เรียนรูต ลอดชีวิต
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 2. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงาน
สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการเรียนรูตลอดชีวิต
4. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมสี วนได
สรางสรรค
3. สังคมฐานความรูทําใหคนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สวนเสีย
3. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน
ชีวิต
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก
(สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)
6. พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ
4. ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึง
4. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชู
เปนทางเลือกที่ดี
7. สงเสริม และพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
สถาบันหลักของชาติ
ภัยคุกคาม หรือ ขอจํากัด (Threats)
กลยุทธ ( S + T )
กลยุทธ ( W + T )
1. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษายังไมสอดคลองกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้ง
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตยและภักดีตอ
ระบบ
2. สงเสริมการชี้นําปองกันและแกปญหาของสังคม
องคกร
2. การแขงขันในระดับอุดมศึกษามีสูง และนโยบายของคูแขงที่จูงใจใหกับผูเรียนโดยไม
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคุณภาพ
และการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
3.การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลที่มีแนวโนมลดลง มหาวิทยาลัยจึงตอง
3. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง
รับภาระเพิ่มขึ้น
หลักธรรมาภิบาล
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปพ.ศ. 2563
เปาประสงค

1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน. และสรางความ
ตระหนักดาน วทน.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การผลิตกําลังคนดาน ววน.
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทยของประเทศ และสรางระบบ
นิเวศการวิจัย

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจฐานรากดวย อววน.

2. การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนใหเปน
high-skilled workforce ตามความตองการของ
ประเทศ
4.2 การสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาให
ทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคม
แหงการเรียนรู

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ
2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพัฒนาพื้นที่เพื่อ
นวัตกรรม
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เปาประสงค

กลยุทธ

1. ผูรับบริการทางการศึกษามี
คุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงาน
ทําตรงตามความตองการของผูใช
สามารถสรางงานดวยตนเอง
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด
สืบสานประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ
3. เพื่อใหการบริการ
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เยาวชน ประชาชนเขาถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อยางเสมอภาค

1.พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ
4. สงเสริมสนับสนุนคุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก

3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค
ความรู และงานสรางสรรค ที่
นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ)

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค
2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองค
ความรูถายทอดเทคโนโลยี)

4. สงเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

4. เสริมสรางและพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน

1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ

5. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ

5. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร
2. สงเสริมการชี้นําปองกัน และแกปญหาสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หนา ๒๒

คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (เปาประสงค)
ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
รหัสตัวชี้วัด : 01
ชื่อตัวชี้วัด : ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สงป.
ผูรับผิดชอบ : คณะ, สถาบันคอมพิวเตอร,สถาบันนานาชาติ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูส ําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรที่ผา นการประเมินตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
หนวยวัด : 1. จัดเก็บเชิงปริมาณ จําแนกตามหลักสูตรและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ 2563
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามขอ 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย 20,500 คน
คาเปาหมาย 2563 รอยละ 85.00 ของเปาหมายที่กําหนด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 90.00 ของเปาหมายที่กําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 95.00 ของเปาหมายที่กําหนด
รหัสตัวชี้วัด : 02
ชื่อตัวชี้วัด : ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวขอภายใน 1 ป ที่มาตัวชี้วัด : มร./สงป./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : คณะ,กองแผนงาน
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือบัณฑิตปริญญาตรีทสี่ ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาทีม่ ีงานทําหรือมีกิจการของตนเองและมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บปละ 1 ครั้ง จากแบบสอบถามบัณฑิต
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป ตอผูสาํ เร็จการศึกษาทั้งหมด
หนวยวัด : คิดเปนคาสัดสวนรอยละของจํานวนผูม ีงานทําและไมมงี านทําจากจํานวนผูกรอบแบบสอบถามทั้งหมด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 รอยละ 73.00 ของเปาหมายที่กําหนด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 74.00 ของเปาหมายที่กําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของเปาหมายที่กําหนด
(จากผูกรอกแบบสอบถาม)
(จากผูกรอกแบบสอบถาม)
(จากผูกรอกแบบสอบถาม)
รหัสตัวชี้วัด : 03
ชื่อตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อผูส ําเร็จการศึกษา
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สงป./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : คณะ,กองแผนงาน
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือการประเมินความพึงพอใจของผูป ระกอบการเจาของกิจการ หรือสวนราชการตอผูปฏิบัติงานที่เปนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บปละ 1 ครั้ง
สูตรในการคํานวณ
: จําแนกเปน 5 ระดับ
หนวยวัด : จํานวนรวมจากความถี่ของแตละระดับ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : ระดับ 3.60
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 ระดับ 3.65
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับ 3.70
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รหัสตัวชี้วัด : 04
ชื่อตัวชี้วัด : หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดได
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ./สมศ. ผูรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา, คณะ,สถาบันการศึกษานานาชาติ,สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากหลักสูตรที่สกอ. รับทราบหลักสูตรตามกรอบ TQF อยางเปนทางการและผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จาก สกอ.
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บปละ 1 ครั้ง จากทุกหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผานการประเมินตอหลักสูต รทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละ คิดเปนคาสัดสวนรอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จาก สกอ. จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน ปการศึกษา 2562
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 100.00 ของหลักสูตรทั้งหมด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 100.00 ของหลักสูตรทั้งหมด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 ของหลักสูตรทั้งหมด
รหัสตัวชี้วัด : 05
ชื่อตัวชี้วัด : นักศึกษาที่รวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดจริง
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : กองกิจการนักศึกษา,คณะ,สถาบันและสาขาวิทยบริการ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้นมีความรูความเขาใจเกิดทักษะตามวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มขึ้น (ควรจัดประเมินกอนและ
หลังการอบรม)
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งที่จัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รวมโครงการและตอบแบบสอบถาม
หนวยวัด : รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลีย่ ในภาพรวม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 65.00
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75
รหัสตัวชี้วัด : 06
ชื่อตัวชี้วัด : ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือเห็นประโยชนของ
ที่มาตัวชี้วัด : มร.
ผูรับผิดชอบ : สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสามารถถายทอดคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมและคณะจัดทําขึ้น โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน เขารวมโครงการเห็นประโยชนและคุณคา
ความถี่ในการเก็บขอมูล : เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูเขารวมโครงการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนผูเขารวมทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละของผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม เนนประโยชนและคุณคาในศิลปวัฒนธรรม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 85.00
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 90
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100
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รหัสตัวชี้วัด : 07
ชื่อตัวชี้วัด : โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ : คณะ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะนําศาสตรการเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขารวมดําเนินการใหบริการหรือนําผลทีไ่ ดจากโครงการมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
ความถี่ในการเก็บขอมูล : เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการตอโครงการทั้งหมดของคณะ
หนวยวัด : รอยละ โดยระบุการบูรณาการรวมกับหลักสูตรใด วิชาใด หรืองานวิจัยใด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 85.00
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 90
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100
รหัสตัวชี้วัด : 08
ชื่อตัวชี้วัด : การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรแลวเสร็จ
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : กองกิจการนักศึกษา,คณะ,สถาบัน และสาขาวิทยบริการ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : ผลสําเร็จของแผนดําเนินงานมีเปาหมาย 5 ขั้นตอน ดังนี1้ . จัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทําหลักสูตร 3. เสนอมหาวิทยาลัย 4. ผานสภามหาวิทยาลัย 5. เสนอสกอ.
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง
สูตรในการคํานวณ
: ขั้นตอน จํานวนเปน 5 ขั้นตอน
หนวยวัด : ขั้นตอน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : 1 ขั้นตอน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 2-3 ขั้นตอน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 4-5 ขั้นตอน
รหัสตัวชี้วัด : 09
ชื่อตัวชี้วัด : นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สงป.
ผูรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ, คณะ,สาขาวิทยบริการฯ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรและประเภทการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2562
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมจากคาเปาหมาย
หนวยวัด : 1. จัดเก็บเชิงปริมาณจําแนกตามหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. นําจํานวนนักศึกษาใหมจริง ตามขอที่ 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย 40,000 คน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 95.00 ของเปาหมายที่กําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 96.00 ของเปาหมายที่กําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 97.00 ของเปาหมายที่กําหนด
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รหัสตัวชี้วัด : 10
ชื่อตัวชี้วัด : ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาจาก
ที่มาตัวชี้วัด : มร. ผูรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : ความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในทุกภูมภิ าคตอการเปดโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมในการเขาถึง การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ครอบคลุมประเด็นหลักสูตรหลากหลายประเภทและระดับการศึกษาตอบสนองความตองการเรียนรู มีชองทางการศึกษาหลายระบบและคาใชจายถูก
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูแสดงความคิดเห็น
หนวยวัด : รอยละความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 :รอยละ 65.00 ของจํานวนผูต อบ คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70.00 ของจํานวนผูต อบ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
รหัสตัวชี้วัด : 11
ชื่อตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : คณะ,สถาบันการศึกษานานาชาติ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือโครงการบริการวิชาการที่นําศาสตรการเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขารวมดําเนินการใหบริการวิชาการหรือนําผลทีไ่ ดจากการใหบริการวิชาการมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
ความถี่ในการเก็บขอมูล : เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการตอโครงการทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละโดยระบุการบูรณาการรวมกับวิชาใด หลักสูตรใด หรืองานวิจัยใด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 80.00 ของเปาหมายที่กําหนด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 70.00 ของเปาหมายที่กําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 75.00 ของเปาหมายที่กําหนด
รหัสตัวชี้วัด : 12
ชื่อตัวชี้วัด : ชุมชนหรือองคกรมีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชน/สังคมและสรางเครือขายดวย ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริการวิชาการ, คณะ
ตนเอง (โครงการบริการวิชาการ)
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือโครงการรวมของทุกคณะในระดับมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชน เพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะ ความรูไดดวยตนเอง และรับการเรียนรูไดดวยตนเอง และการเรียนรู
ตอเนื่อง รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือใหความรู
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ มีการติดตามผลลัพธที่ชัดเจน จัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: - ไมมี หนวยวัด : จํานวนชุมชน หรือองคกร ที่มีความเขมแข็งสามารถพัฒนา/ดําเนินการดวยตนเองได รวมถึงการสรางเครือขาย
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : 2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
ปราจีนบุรี)
ปราจีนบุรี)
ปราจีนบุรี)
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รหัสตัวชี้วัด : 13
ชื่อตัวชี้วัด : ผลการประเมินระดับสถาบัน
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : การแปลความหมายคะแนนการประเมิน ระดับคะแนน < หรือ = 1.5
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ จํานวนเปน 5 ระดับ
หนวยวัด : ระดับผลการประเมินระดับสถาบัน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51)
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51)
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51)
รหัสตัวชี้วัด : 14
ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานผานการประเมิน ISO
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน ISO ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง
สูตรในการคํานวณ
: รอยละ
หนวยวัด : รอยละของหนวยงานผานการประเมิน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 100.00 ของหนวยงานผาน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 100.00 ของหนวยงานผานการ คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 ของหนวยงานผานการ
การประเมิน ISO
ประเมิน ISO
ประเมิน ISO
รหัสตัวชี้วัด : 15
ชื่อตัวชี้วัด : ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง (ดาน
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ.
ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การวิจัย)
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือจํานวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้น มีความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มขึ้น (ควรจัดประเมินกอนและหลังการอบรม)
ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งที่จัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนผูเ ขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามที่มีความรูค วามเขาใจตอโครงการทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลีย่ ในภาพรวม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 65.00 ของผูเ ขาอบรม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70.00 ของผูเขาอบรม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของผูเขาอบรม
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รหัสตัวชี้วัด : 16
ชื่อตัวชี้วัด : ผลสําเร็จของการจัดระบบใหคาํ ปรึกษานักวิจัยฯ ที่มาตัวชี้วัด : มร.
ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : ผลสําเร็จของการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. รางระเบียบและแนวปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัย 2. เตรียมความพรอมปจจัยพื้นฐานที่เกีย่ วของ 3. จัด
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแกนักวิจยั 4. ดําเนินการเปดบริการ 5. ประเมินผลการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผลสําเร็จของการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ
หนวยวัด : รอยละของแผนการดําเนินงาน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 80.00 ของแผนดําเนินงาน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 90.00 ของแผนดําเนินงาน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 ของแผนดําเนินงาน
รหัสตัวชี้วัด : 17
ชื่อตัวชี้วัด : ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐทนี่ ําไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ที่มาตัวชี้วัด : มร./
ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยฯ และสถาบันวิจัยสัตวฯ
– สังคม
สกอ.
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือหลักฐานการนําผลงานวิจัยนวัตกรรม งานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐที่แลวเสร็จ มาใชประโยชน เชน การเรียนการสอนพัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบ หรือตอยอด เชิงเศรษฐกิจ –
สังคม
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง โดยจัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผลงานวิจัยฯ ที่นําไปใชประโยชนตอโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
หนวยวัด : รอยละผลงานวิจัยที่แลวเสร็จนํามาใชประโยชนดานการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ – สังคม ตอผลงานวิจัยทั้งหมด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 20.00 ของผลงานที่แลวเสร็จ คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 25.00 ของผลงานที่แลวเสร็จ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 30 ของผลงานที่แลวเสร็จ
รหัสตัวชี้วัด : 18
ชื่อตัวชี้วัด : โครงการเกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (โครงการประชาคม
ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ./
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน,สถาบันภาษา
อาเซียน)
สงป.
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการที่มลี ักษณะความหลากหลายของประเภทและชนิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้น โครงการใหตดิ ตามผลลัพธวาเกิดประโยชนจริง
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง ในการจัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนโครงการที่ผลลัพธเกิดประโยชนจริงจากการดําเนินงานตอโครงการทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละของโครงการเกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 90.00 ของจํานวนโครงการจาก
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รหัสตัวชี้วัด : 19
ชื่อตัวชี้วัด : ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและนําไปใชประโยชนไดจริง (โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร)

ที่มาตัวชี้วัด : มร./สกอ./
ผูรับผิดชอบ : สถาบันภาษาและกองการเจาหนาที่
สงป.
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลจากการประเมินจากแบบทดสอบและความคิดเห็น การนําไปใชประโยชน จากผูเขารวมการอบรม
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูเขารวมอบรมที่ตอบแบบทดสอบของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลีย่ จากทุกโครงการ
หนวยวัด : รอยละของผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและนําไปใชประโยชนไดจริง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 90.00 ของผูเ ขาอบรมตามเกณฑหลักสูตรและสอบผาน
รหัสตัวชี้วัด : 20
ชื่อตัวชี้วัด : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดจริง (โครงการ ที่มาตัวชี้วัด :
ผูรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา, กองการเจาหนาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา,สถาบันคอมพิวเตอร,
พัฒนาบุคลากร)
มร.
กองกิจการนักศึกษา
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลจากการประเมินบุคลากรที่เขารับการอบรมฯ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) ดานความรู ทักษะ
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ
หนวยวัด : รอยละของบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารับการอบรม
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 65.00 ของผูบุคลากรที่เขารวม คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70.00 ของผูบุคลากรที่เขารวม คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75 ของผูบุคลากรที่เขารวม
รหัสตัวชี้วัด : 21
ชื่อตัวชี้วัด : ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จาก ป.ป.ช
ที่มาตัวชี้วัด : มร./ป.ป.ช.
ผูรับผิดชอบ : ฝายธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการดําเนินงานงานตามตัวชี้วัด o1 - o48
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: - ไมมี หนวยวัด : 1 - 100 คะแนน ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ จากระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : 85 คะแนน จาก 100 คะแนน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 86 คะแนน จาก 100 คะแนน
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 87 คะแนน จาก 100 คะแนน
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รหัสตัวชี้วัด : 22
ชื่อตัวชี้วัด : คาเฉลี่ยตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการชี้นํา-ปองกันและแกไข
ที่มาตัวชี้วัด : มร. ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการโครงการชี้นํา – ปองกันฯงานประชาสัมพันธและหนวยงานที่
ปญหาของสังคม)
เกี่ยวของ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือคาเฉลี่ยของการประเมินผูเ ขารวมโครงการตอการจัดโครงการดานประโยชนที่ไดรับ (ไมนอยกวาระดับ 3.51)
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ (แบงเปน 5 ระดับ)
หนวยวัด : คาเฉลีย่ ตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งหมด
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : ระดับ 3.60 จากคาเฉลีย่ ทุกโครงการ คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 ระดับ 3.65 จากคาเฉลี่ยทุกโครงการของ คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับ 3.70 จากคาเฉลี่ยทุกโครงการของ
ของแผนโครงการชี้นําปองกันและแกไขปญหาของสังคม
แผนโครงการชี้นําปองกันและแกไขปญหาของสังคม
แผนโครงการชี้นําปองกันและแกไขปญหาของสังคม
รหัสตัวชี้วัด : 23
ชื่อตัวชี้วัด : ความสําเร็จของโครงการและนํามาใชประโยชนได(โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ที่มาตัวชี้วัด : มร.
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร)
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลการดําเนินงานโครงการแตละโครงการเสร็จสิ้นและเกิดประโยชนหรือนํามาใชประโยชนตอนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไดจริง (ตองมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบรายงาน)
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: - ไมมี หนวยวัด : จํานวนโครงการเสร็จสิ้น และเกิดประโยชนและนํามาใชประโยชนไดจริง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : 2 โครงการ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 3 โครงการ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 4 โครงการ
รหัสตัวชี้วัด : 24
ชื่อตัวชี้วัด : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในมีความ ที่มาตัวชี้วัด : มร. ผูรับผิดชอบ : สํานักงานบริหารความเสีย่ ง/หนวยงานฝกอบรมและ
ถูกตองตามกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานบริหารความเสีย่ งและความคุมภายใน ของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของจํานวนหนวยงานที่ดําเนินงานถูกตองตอจํานวนหนวยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
หนวยวัด : รอยละของหนวยงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความถูกตองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 65.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน
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คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน
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รหัสตัวชี้วัด : 25
ชื่อตัวชี้วัด : บุคลากรนําความรูค วามเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปฏบัติไดจริง (โครงการบริหารความ ที่มาตัวชี้วัด : มร.
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานบริหารความเสีย่ ง/หนวยงานฝกอบรมและพัฒนา
เสี่ยงเชิงรุก “การฝกซอมดับเพลิงอาคารสูง”)
ระบบบริหารความเสี่ยง
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลจากการประเมินบุคลากรที่เขารับการอบบรมฯ
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของบุคลากรนําความรูที่ไดมาปฏิบัติอยางถูกตอง
หนวยวัด : รอยละของบุคลากรนําความรูที่ไดมาปฏิบัติอยางถูกตอง
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 60.00 ของบุคลากรที่ไดนํา
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 70.00 ของบุคลากรที่ไดนํา
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของบุคลากรที่ไดนํา
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง
รหัสตัวชี้วัด : 26
ชื่อตัวชี้วัด : คาเฉลี่ยการลดปริมาณการใชสาธารณูปการเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ที่มาตัวชี้วัด : มร./กระทรวง ผูรับผิดชอบ : กองอาคารสถานที่, กองงานวิทยาเขต และสาขาวิทยบริการ (ทุกหนวยงาน
(ไฟฟา ประปา น้ํามันเชื้อเพลิง)
พลังงาน
สนับสนุนนโยบาย)
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : คือผลของการประหยัดการใชสาธารณูปการเมื่อเทียบกับปทผี่ านมา (ไฟฟา ประปา น้ํามันเชื้อเพลิง)
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน (เปรียบเทียบกับปที่ผานมา)
สูตรในการคํานวณ
: รอยละของหนวยการใชกระแสไฟฟาเมื่อเทียบกับปทผี่ านมา ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
หนวยวัด : รอยละของการลดปริมาณการใชกระแสไฟฟา ลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปทผี่ านมา
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : ลดลง รอยละ 3.00
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 ลดลง รอยละ 4.00
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 : ลดลง รอยละ 5.00
รหัสตัวชี้วัด : 27
ชื่อตัวชี้วัด : รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตาม
ที่มาตัวชี้วัด : มร.
ผูรับผิดชอบ : กองอาคารสถานที่, กองงานวิทยาเขต และสาขาวิทยบริการ (ทุกหนวยงาน
ระเบียบ
สนับสนุนนโยบาย)
คําจํากัดความของตัวชี้วัด : รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ
ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
สูตรในการคํานวณ
: รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ
หนวยวัด : รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 : รอยละ 50
คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 60
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 : รอยละ 70
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