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หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอื่นๆ ที่เก่ียวของเพื่อกาวสูอุดมศึกษา 4.0 และรองรับ

การศึกษาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงทบทวนและปรับปรุง โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 - ๒๕65) ซ่ึงเปนแผนระยะกลางเพื่อ

เปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัยและเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใหสะทอนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน ที่วา "มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปน

สถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน" 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

 

สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

 
ปณิธาน (Ambition) 

 

พัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเปนแหลงวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน  
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

 
คานิยมองคการ 

 

ซ่ือสัตย  จริงใจ  โปรงใส  ยุติธรรม  และภกัดีตอองคกร 
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อัตลักษณ 
 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 

 
เอกลักษณ 

 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน 

 
พันธกิจ (Mission) 

 

1. สนับสนุนและสงเสรมิกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลาย   
รูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพือ่ปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

2. สนับสนุนและสงเสรมิการใหความรูและบริการทางดานสุขภาพแกสังคม 
3. สนับสนุนและสงเสรมิการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน 
4. สนับสนุนและสงเสรมิการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชนเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิตที่ยัง่ยืน 

5. สนับสนุนและสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

6. สนับสนุนและพฒันาทักษะเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 

7. สงเสรมิและพฒันาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 

 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรการจัดสรร 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมขีด
ความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาส  
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
ทางสังคม 

ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม  
และลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 
ในสังคม 
 

ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ในภาครัฐ  
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง 

กลยุทธที ่1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธที ่2 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที ่๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธที ่1 สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

เปาประสงคที่ 3 เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที ่1 พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

กลยุทธที ่1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที ่2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที ่3 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธที ่1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธที ่2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เปาประสงคที่ 1 เสริมสราง และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธที ่1 สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
กลยุทธที ่2 พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธที ่1 พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
กลยุทธที ่2 สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม 
กลยุทธที ่๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลยุทธที ่4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที ่5 พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยัและ

นวัตกรรม 
สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแลวมี
งานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถสรางงานดวย
ตนเอง 
2. สงเสรมิการอนุรกัษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
3. เพ่ือใหการบรกิารรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
การศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เยาวชน ประชาชนเขาถึงบรกิารทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

1. ผลงานวจิัย นวัตกรรม องคความรู และงาน
สรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

1. เสริมสรางและพัฒนาทกัษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
อาเซียน 

1. สงเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1.พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย 
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ือ
อาชีพ 
4. สงเสรมิสนับสนนุ คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชู
สถาบันหลักของชาต ิ
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรกุ 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาการศึกษา
2. สงเสรมิการจัดบรกิารวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต 
3. สงเสรมิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. สงเสรมิและสนับสนนุความเขมแข็งการ
วิจัยและงานสรางสรรค  
2. สงเสรมิการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอด
เทคโนโลยี) 

1. สงเสรมิและพัฒนาพันธกิจ  
สูประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาทักษะและการบรกิารดาน
ภาษาตางประเทศ 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตยและ
ภักดีตอองคกร 
2. สงเสรมิการชี้นํา ปองกันและแกปญหาสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
4. สงเสรมิใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายในทั่วทัง้
มหาวิทยาลัย  
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต  
2. โครงการประเมนิบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
3. โครงการประเมนิความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา  
4. โครงการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร  
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
6. โครงการเทิดพระเกียรติสงเสรมิศาสนาและประเพณไีทย 
7. โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการ
เรียนการสอน 
8. โครงการจดัทําหลักสูตรแพทยศาสตร 
  

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมทุก
ระดับการศึกษา 
2. โครงการบรกิารวิชาการแกสังคมของหนวยงาน 
3. โครงการบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความ
รวมมอืระหวางคณะ (สาขาอทุัยธานแีละสาขา
ปราจีนบุรี) 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับ
คณะและหนวยงานสนับสนนุ  
5. การประเมินคุณภาพการใหบรกิารดานการประเมิน 
ISO 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร  
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยของ
อาจารยและนกัวจิัย   
2. โครงการจดัระบบใหคําปรึกษานักวิจัย   
3. งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค 
ส่ิงประดิษฐเพ่ือสรางองคความรู 
4. งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี   
   
  

1. โครงการอาเซียนมหาวทิยาลัยรามคําแหง    
2. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการสัมภาษณงาน เชิงปฏิบัตกิาร
สําหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง 
3. โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับ
บุคลากร       
    
  

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น  
2. โครงการเสริมสรางองคกรสีขาว 
3. โครงการชีน้ําปองกันและแกไขปญหาของสังคม 
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. โครงการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 
6. การบริหารความเส่ียงเชิงรุก “การฝกซอม
ดับเพลิงอาคารสูง”  
7. โครงการประหยัดสาธารณูปการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
8. รอยละผลสําเรจ็โครงการจัดซ้ือจัดจางระบบ 
สาธารณูปการ   



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๙ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ท่ีมา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 2563 2564 2565 
2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 

แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1                
การเสริมสรางและพัฒนา                
ศักยภาพทุนมนุษย                
เปาประสงคท่ี                
1. ผูรับบริการทางการศึกษา                
มีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา                
ตรงตามความตองการของผูใช                
สามารถสรางงานดวยตนเอง                
กลยุทธท่ี                
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง 1. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ 180.36 161.88 192.99 141.11 206.50 150.99 579.85 423.98 - คณะ 
กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ไดมาตรฐาน 85 90 95 สงป. ผลิตบัณฑิต         - สถาบันการศึกษา 
  ของเปาหมายที่กําหนด           นานาชาติ 
               - สถาบันคอมพิวเตอร 
                
 2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. โครงการประเมินบัณฑิตไดงานทํา          
 หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา 73 74 75 สงป. หรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป          
 ที่เกี่ยวของภายใน 1 ป ของเปาหมายที่กําหนด            - กองแผนงาน 
  (จากผูกรอกแบบสอบถาม)   - 0.07 - 0.07 - 0.07 - 0.21  - คณะ 
               - สถาบันการศึกษา 
 3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับ ระดับ ระดับ มร. 1. โครงการประเมินความพึงพอใจ         นานาชาติ 
 ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 3.60 3.65 3.70 สงป. ของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา          
                
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน 1. หลักสูตรที่จัดการเรียน รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร - (2.80) - (2.80) - (2.80) - (8.40) - กองบริการการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร การสอนทั้งหมดไดมาตรฐาน 100 100 100           - คณะ 
  ของหลักสูตรทั้งหมด           - สถาบันนานาชาติ 
               - สํานักประกันคุณภาพ 
                
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการ 1. นักศึกษามีความรูความเขาใจ รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. โครงการพัฒนาและสงเสริม - 17.21 - 18.41 - 19.70 - 55.32 - กองกิจการนักศึกษา 
นักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ เพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติ 65 70 75  กิจการนักศึกษา         - คณะ 
 ไดจริง              - สาขาวิทยบริการฯ 
                

 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๑๐ 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ท่ีมา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 

แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

เปาประสงคท่ี                
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสาน                
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย                 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ                
กลยุทธท่ี                
1. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ 1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. โครงการเทิดพระเกียรติ - 0.90 - 0.90 - 0.90 - 2.70 - สถาบันศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบัน ดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือเห็นประโยชน 85 90 100  สงเสริมศาสนาและประเพณีไทย          
หลักของชาติ และคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม               
                
                
 2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอยละ รอยละ รอยละ มร. 1. โครงการศิลปะและวัฒนธรรม - 0.62 0.60 0.54 0.62 0.55 1.22 1.71 - คณะ 
 ที่มีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 85 90 100  ตามพันธกิจของหนวยงาน         - สถาบันศิลปวัฒนธรรม 
 หรืองานวิจัย               
                
เปาประสงคท่ี                
3 . เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาล                
และสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย                
อยางมีประสิทธิภาพ                
กลยุทธท่ี                
1. พัฒนาดานสาธารณสุข 1 การจัดต้ังคณะแพทยศาสตรแลวเสร็จ 1  2-3  4-5 มร. 1 โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร - 5.00 - 10.00 - 10.00 - 25.00 - คณะกรรมการดําเนินการ 
และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก  ข้ันตอน ข้ันตอน ข้ันตอน           จัดต้ังคณะแพทยศาสตร 
                
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2                
การสรางความเปนธรรม                
ลดความเหลือ่มล้ําในสังคม                
เปาประสงคท่ี                
1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ                
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา                
อยางเสมอภาค                
กลยุทธท่ี                
1. สรางความเสมอภาคและ 1. นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา รอยละ  รอยละ  รอยละ  มร./ 1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร          
ความเปนธรรมทางการศึกษา  95 96 97 สงป. นักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา         - งานประชาสัมพันธ 
  ของเปาหมายที่กําหนด   - 6.96 - 7.45 - 7.97 - 22.38 - คณะ 
               - สาขาวิทยบริการฯ 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอ รอยละ  รอยละ  รอยละ  มร.           
 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ 65 70 75            
 ความเปนธรรมทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย               
                

 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๑๑ 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ท่ีมา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 

แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

2. สงเสริมการจัดการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการที่มี รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม - 0.75 - 0.75 - 0.80 - 2.30 - คณะ 
แกสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู การบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 70 75 80  ของหนวยงาน         - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
ตลอดชีวิต หรืองานวิจัย ของเปาหมายที่กําหนด            
                
 2. ชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง 2 แหง 2 แหง 2 แหง ม.ร. 1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย - 1.00 1.00 - 1.00 - 2.00 1.00 - คณะกรรมการบริการ 
 สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชน/     โดยความรวมมือระหวางคณะ         วิชาการแกสังคม 
 สังคมและสรางเครือขายดวยตัวเอง     (สาขาอุทัยธานี,สาขาปราจีนบุรี)         - คณะ 
                
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 1. ผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับดี ระดับดี ระดับดี มร./ 1. ประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA          
ภายใน     สงป. ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุน          
                
 2. รอยละของหนวยงานผาน รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. การประเมินคุณภาพการใหบริการดาน - 2.80 - 2.99 - 3.20 - 8.99 - สํานักประกันคุณภาพ 
 การประเมิน ISO 100 100 100  การประเมิน ISO         และทุกหนวยงาน 
      2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน          
      การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร          
                
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3                
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ                
นวัตกรรม                
เปาประสงคท่ี                
1. ผลการวิจัย นวัตกรรม                 
องคความรูและงานสรางสรรค                
ที่นําไปใชประโยชน                
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)                
กลยุทธท่ี                
1. สงเสริมและสนับสนุน 1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ - 0.25 - 0.27 - 0.29 - 0.81 - สถาบันวิจัยพัฒนา 
ความเขมแข็งการวิจัยและงาน และสามารถนําไปปฏิบัติได 65 70 75  อาจารยและนักวิจัย            
สรางสรรค  ของผูเขาอบรม            
 2. ผลสําเร็จของการจัดระบบใหคําปรึกษา รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครงการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ - 0.50 - 0.54 - 0.58 - 1.62 - สถาบันวิจัยพัฒนา 
 นักวิจัยฯ 80 90 100            
  ของแผน            
2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. งานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค         - สถาบันวิจัยพัฒนา 
เพ่ือนําไปใชประโยชน สิ่งประดิษฐที่นําไปพัฒนาการเรียน 20 25 30 สงป. สิ่งประดิษฐเพ่ือสรางองคความรู  - 7.66 30.00 8.20 30.00 8.77 60.00 24.63 - คณะ 
(สรางองคความรู การสอนหรือมีผลกระทบ ของผลงานที่แลวเสร็จ  2. งานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค         - สถาบันวิจัยพัฒนา 
ถายทอดเทคโนโลยี) เชิงเศรษฐกิจ–สังคม     สิ่งประดิษฐเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี          - สถาบันวิจัยสัตวฯ 
                
 

 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ท่ีมา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ 2563 2564 2565 
2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 

แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4                
สงเสริมขีดความสามารถใน                
ภูมิภาคอาเซียน                
เปาประสงคท่ี                
1. เสริมสรางพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด                
ความสามารถและความรวมมือใน                
ประชาคมอาเซียน                
กลยุทธท่ี                
1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจ 1. โครงการเกิดประโยชน รอยละ  - - ม.ร. 1. โครงการประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัย - 5.00 - - - - - 5.00 - คณะกรรมการบริหาร 
ประชาคมอาเซียน ตอบุคลากรและนักศึกษา 90             แผนอาเซียน 
 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของจํานวนโครงการ           - สถาบันภาษา 
                
2. พัฒนาทักษะและการบริการ 1. ผูเขาอบรมผานเกณฑ รอยละ  - -  ม.ร. 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม          
ดานภาษาตางประเทศ การประเมินและนําไปใช 90    ความพรอมในการสัมภาษณงานเชิงปฏิบัติการ         - กองการเจาหนาที่ 
 ประโยชนไดจริง ของผูเขาอบรม   สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง - (0.90) - - - - - (0.90) - สภาบันภาษา 
      2. โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร          
                
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5                
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ                
เปาประสงคท่ี                
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ                
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ                
บานเมืองที่ดี                
เปาประสงคท่ี                
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร                
จัดการตามแนวทางของการบริหาร                
จัดการบานเมืองที่ดี                
กลยุทธท่ี                
1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท 1. บุคลากรมีความรู รอยละ  รอยละ  รอยละ  ม.ร. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย - 12.40 - 13.27 - 14.20 - 39.87 - กองกิจการนักศึกษา 
เชิงรุกซื่อสัตยและภักดีตอองคกร ความเขาใจเพ่ิมข้ึนและ 65 70 75  ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน         - กองบริการการศึกษา 
 สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ของบุคลากรที่เขารวม  (สายวิชาการและสายสนับสนุน)         - กองการเจาหนาที่ 
               - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
               - สถาบันคอมพิวเตอร 
                
 2. ผลการประเมิน ITA รอยละ  รอยละ  รอยละ  ม.ร. 1. โครงการเสริมสรางองคกรสีขาว - 0.02 - 0.02 - 0.02 - 0.06 - ฝายธรรมาภิบาล 
 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 85 86 87            และคณะกรรมการ 
 จากป.ป.ช.               
 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๑๓ 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ท่ีมา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 

แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

2. สงเสริมการชี้นําปองกันและ 1. คาเฉลี่ยตอประโยชน ระดับ ระดับ ระดับ ม.ร. 1. โครงการชี้นําปองกันและแกไข - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 3.00 - คณะกรรมการ 
แกปญหาของสังคม ที่ไดรับจากโครงการ 3.60 3.65 3.70  ปญหาของสังคม         โครงการชี้นําปองกันฯ 
                
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความสําเร็จของโครงการ 2 3 4 ม.ร.  1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - 38.50 - 10.00 - 10.00 - 58.50 - คณะกรรมการ 
เพ่ือการศึกษา และนํามาใชประโยชนได โครงการ โครงการ โครงการ   และการสื่อสาร                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงาน 1. หนวยงานภายใน รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครงการบริหารความเสี่ยง          
ดานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 65 70 75  และการควบคุมภายใน          
และการควบคุมภายในทั่วทั้ง ดําเนินการดานการบริหาร               
มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงและควบคุมภายใน               
 มีความถูกตองตามกระบวนการ      - 0.20 - 0.21 - 0.22 - 0.63 - สํานักงานบริหาร 
 บริหารความเสี่ยง              ความเสี่ยงฯ / หนวยงาน 
               ฝกอบรมและพัฒนาระบบ 
 2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครางการบริหารความเสี่ยง         บริหารความเสี่ยง 
 เพ่ิมข้ึนและสามารถนําไป 65 70 75  เชิงรุก “การฝกซอมดับเพลิง          
 ปฏิบัติไดจริง     อาคารสูง”          
                
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการ 1. คาเฉลี่ยการลดปริมาณการใช รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. โครงการประหยัด         - กองอาคารสถานที่ 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล สาธารณูปการเม่ือเทียบกับปที่ 3 4 5  สาธารณูปการในมหาวิทยาลัย         - กองงานวิทยาเขตบางนา 
 ผานมา (ไฟฟา,ประปา,น้ํามัน                       - สาขาวิทยบริการฯ 
 เชื้อเพลิง)      - 528.32 - 12.57 - 10.47 - 551.36  
                
 2. รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อ รอยละ รอยละ รอยละ ม.ร. 1. รอยละผลสําเร็จโครงการ         - กองคลัง 
 จัดจางระบบสาธารณูปการ 50 60 70  จัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการ          
 เปนไปตามระเบียบ               

      รวมจํานวนเงิน 180.36 791.04 224.59 228.30 238.12 239.73 643.07 1,259.07  
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ประมาณการคาใชจายทางการเงินของมหาวิทยาลยัรามคําแหง ทุกประเภทรายจายปงบประมาณ  

1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
ประเภทเงินงบประมาณ 

 

 
ป ๒๕๖3 

 
ป ๒๕๖4 

 
ป ๒๕๖5 

รวม 
ป ๒๕๖3-๒๕๖5 

งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน) 1,109.07 1,610.98 1,483.72 4,203.77 
งบประมาณรายจายจากรายได 3,720.62 2,220.62 2,376.06 8,317.30 
งบประมาณหนวยงานในกํากับ 618.57 661.83 708.16 1,988.56 
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 5.25 5.25 5.25 15.75 

รวม : ป 5,453.51 4,498.68 4,573.19 14,525.38 
 

2. จําแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ 

 
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ 

 

 
ป ๒๕๖3 

 
ป ๒๕๖4 

 
ป ๒๕๖5 

รวม 
ป ๒๕๖3-๒๕๖5 

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร 971.40 452.89 477.85 1,902.14 
งบประมาณตามภารกิจประจํา 4,476.86 4,035.54 4,090.09 12,597.44 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 5.25 5.25 5.25 16,411.77 
รวม : ป 5,453.51 4,498.68 4,573.19 14,525.38 

 
จากประมาณการคาใชจายขางตนจัดเปนกรอบทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือใหแผนของมหาวทิยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติไดในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตใหเปนรูปธรรม 
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูภาคปฏิบัติ 

การบริหารจัดการ 

  แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเนนท่ีการมีสวนรวมและสรางความเขาใจความรวมมือในการนําแผนไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและ

ของหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

1. แปลงแผนสูการปฏิบัติใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 

2. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  

         

การติดตามประเมินผล 

  ใหมีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธเพ่ือตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา 

และวิสัยทัศน โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดตอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจาณาตามลําดับ 
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ผังการบริหารจัดการ 

1.  แผนบริหาร 
ราชการแผนดิน 

(แผนยุทธศาสตร 20 ป) 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 

3. แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

4.  กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

5.  การประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6. นโยบายมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 

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

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
 คณะกรรมการบริหารงาน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

 คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   
   
   
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. .... หนวยงาน 
 

 
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

หรือช่ืออ่ืนของหนวยงาน 
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คําอธิบายวิสัยทัศน 

 

"มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักท่ีมุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยื่น" 

 

1. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลัก หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา ควบคูแบบจํากัด

จํานวน (เนนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี) 

 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง การใหความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางการศึกษา

แกประชาชนท่ัวไปอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ 

 

3. พัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาผูเรยีนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ขยัน อดทน ทันโลกทันสมัย  

ใชทักษะความรูในการพัฒนาตนเองและสังคม 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน :  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักท่ีมุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 4 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 5 
การเสริมสรางและพัฒนา 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

การสรางความเปนธรรมลดความ
เหล่ือมลํ้าในสังคม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถ
สรางงานดวยตนเอง 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณ ีศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
3. เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. เยาวชน ประชาชนเขาถึง
บริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู 
และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

 

1. เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
อาเซียน 
 
  

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี   

หมายเหตุ (ตัวเลข) หมายถึง ประเด็นยทุธศาสตร 

กลยุทธ 
ดานประสิทธิผล 

กลยุทธ   พัฒนาดานสาธารณสุขและ
เสรมิสรางสุขภาพเชิงรุก (1) 

กลยุทธ  สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา (2)                                                                   

กลยุทธ  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอดเทคโนโลยี)  (3)                       

 

กลยุทธ 
ดานคุณภาพ 

กลยุทธ  พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี (1)                    

กลยุทธ   พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  (1)                                                                        

กลยุทธ   พัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษาและศิษย
เกาบูรณาการเพ่ืออาชีพ (1)                                                         

กลยุทธ   สงเสรมิการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน (2)                              

กลยุทธ 
ดานประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
สังคมเพ่ือสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต (2) 

กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนคุณคาศลิปะ 
วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
(1)                                         

  

กลยุทธ 
ดานการพัฒนา

องคกร 

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
การวิจัยและงานสรางสรรค (3)           

กลยุทธ   สงเสรมิ และพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน (4)                                                                                     

กลยุทธ  พัฒนาทักษะและการบรกิารดาน
ภาษาตางประเทศ (4)                                                    

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท 
เชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร(5)                                                                               

กลยุทธ  สงเสริมการช้ีนํา ปองกันและแก
ปญหาของสังคม (5)                                                                                  

กลยุทธ  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (5)                                                                            

กลยุทธ สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบรหิาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ัวท้ังมร. (5)                                                                                   

กลยุทธ  พัฒนาระบบสาธารณูปการ
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล (5)                                                                      
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 

สภาพแวดลอมภายในองคกร  

จุดแข็ง (Strengths)              
1. มหาวิทยาลยัมีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสริมการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 
2. มหาวิทยาลยัเปนตลาดวิชาท่ีมีช่ือเสียง มีระบบการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ หลักสตูรและการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายแกผูเรียนโดยเฉพาะ Pre-Degree 
3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมีช่ือเสยีง และหลากหลายสาขาวิชา   
4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสตูรไมสูงมากเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืน 

จุดออน (Weaknesses)               
1. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบันยังมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาท่ีควร 
2. มหาวิทยาลยัมีภาระงานการสอนมาก ทําใหการวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนการพัฒนาดานบรหิารยังไมบรรลุเปาหมายเต็มศักยภาพ 
3. ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ                                                                                                              
4. ขาดการบรหิารการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประหยดัตนทุน (การใชอาจารย เจาหนาท่ีโครงการพิเศษ วิชาซ้ําในแตละคณะ)     

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผดิชอบและคณุธรรมของบัณฑติ 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของสงเสริมใหคนเปนศนูยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการเรยีนรูตลอดชีวิต 
3. สังคมฐานความรูทําใหคนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทรงตัวหน้ีสินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเปนทางเลือกท่ีดี 

ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษายังไมสอดคลองกับลักษณะของมหาวิทยาลยัท้ังระบบ 
2. การแขงขันในระดับอุดมศึกษามสีงู และนโยบายของคูแขงท่ีจูงใจใหกับผูเรยีนโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคณุภาพ 
3. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศกึษาของรัฐบาลท่ีมีแนวโนมลดลง มหาวิทยาลยัจึงตองรับภาระเพ่ิมข้ึน 
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย             

(ที่มาขอมูล: การประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเปาหมายตัวชีว้ัด เพื่อผลักดันสูแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                วันที่ 6 กันยายน 2559ณ หองประชุมชั้น 12 คณะรัฐศาสตร) 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 จุดแข็ง   (Strengths)  จุดออน   (Weaknesses) 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
  
ปจจัยภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอ
ภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสรมิ
การศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต  
2.นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ดวยการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมีช่ือเสียง และหลากหลาย
สาขาวิชา 
4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมสูงมากเมื่อเทียบกับ
สถาบันอ่ืน 

1.สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบันยังมีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาท่ีควร 
2. มหาวิทยาลัยมภีาระงานการสอนมาก ทําใหการวิจัย 
การบริการวิชาการตลอดจน 
การพัฒนาดานบรหิารยังไมบรรลเุปาหมายเต็มศักยภาพ 
3. ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ขาดการบริหารการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประหยดั
ตนทุน(การใชอาจารยเจาหนาท่ีโครงการพิเศษวิชาซ้ําในแต
ละคณะ) 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ  ( S + O ) กลยุทธ  (  W + O ) 
1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทนและความ
รับผิดชอบและคณุธรรมของบัณฑติ 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. สังคมฐานความรูทําใหคนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4. ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทรงตัวหน้ีสินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึง
เปนทางเลือกท่ีด ี

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศกึษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 
4. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมสีวนได
สวนเสยี 
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสรมิสรางสุขภาพเชิงรุก  
6. พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ 
7.  สงเสริม และพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 

1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสรมิการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
2. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงาน
สรางสรรค 
3. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน 
(สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 
4. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชู
สถาบันหลักของชาต ิ

ภัยคุกคาม หรือ ขอจํากัด   (Threats) กลยุทธ  ( S + T ) กลยุทธ  ( W + T ) 
1. เกณฑการประกันคณุภาพการศึกษายังไมสอดคลองกับลักษณะของมหาวิทยาลัยท้ัง
ระบบ 
2. การแขงขันในระดับอุดมศึกษามีสูง และนโยบายของคูแขงท่ีจูงใจใหกับผูเรยีนโดยไม
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคณุภาพ 
3.การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีแนวโนมลดลง มหาวิทยาลยัจึงตอง
รับภาระเพ่ิมข้ึน 
4. เกณฑมาตรฐานหลักสตูรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจดัการเรยีนการสอนของ
มหาวิทยาลยั      

1. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2. สงเสริมการช้ีนําปองกันและแกปญหาของสังคม 
3. สงเสริมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตยและภักดตีอ
องคกร 
2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 
หลักธรรมาภิบาล 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ  3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปพ.ศ. 2563 
 แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
       

เปาประสงค  ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน. และสรางความ
ตระหนักดาน วทน.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศ 

 1. การผลิตกําลังคนดาน ววน.  
ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

 1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. ผูรับบริการทางการศึกษามี
คุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงาน
ทําตรงตามความตองการของผูใช
สามารถสรางงานดวยตนเอง 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด 
สืบสานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ 
3. เพ่ือใหการบริการ
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

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

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 
2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย 
การพัฒนาประเทศ 
2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ 
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
นวัตกรรม 

 2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทยของประเทศ และสรางระบบ
นิเวศการวิจัย 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 

 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจฐานรากดวย อววน. 

 2. การสรางความเปนธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. เยาวชน ประชาชนเขาถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อยางเสมอภาค 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

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

 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาให
ทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

 3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

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

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองค
ความรูถายทอดเทคโนโลยี) 

    4. สงเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

4. เสริมสรางและพัฒนาทักษะ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน 
 

1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ 

    5. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร 
2. สงเสริมการชี้นําปองกัน และแกปญหาสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวช้ีวัดระดับผลลพัธ (เปาประสงค) 

ของแผนปฏิบัติราชการ  3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัสตัวชี้วัด  :  01 

ชื่อตัวชี้วัด  :  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันคอมพิวเตอร,สถาบันนานาชาต ิ

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :   คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลักสตูรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน                  

ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูสําเรจ็การศึกษา จากหลักสตูรท่ีผานการประเมินตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
หนวยวัด  :  1.  จัดเก็บเชิงปริมาณ จําแนกตามหลักสูตรและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ 2563 
                2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามขอ 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย 20,500 คน 
คาเปาหมาย  2563 รอยละ 85.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 90.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 95.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
รหัสตัวชี้วัด  :  02 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวขอภายใน 1 ป ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ,กองแผนงาน 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :   คือบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศกึษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาท่ีมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองและมรีายไดประจาํภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จัดเก็บปละ 1 ครั้ง จากแบบสอบถามบัณฑติ 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป ตอผูสาํเร็จการศึกษาท้ังหมด 
หนวยวัด  :  คิดเปนคาสัดสวนรอยละของจํานวนผูมีงานทําและไมมงีานทําจากจํานวนผูกรอบแบบสอบถามท้ังหมด 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 รอยละ 73.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
(จากผูกรอกแบบสอบถาม) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 74.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
(จากผูกรอกแบบสอบถาม) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565  รอยละ 75.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
(จากผูกรอกแบบสอบถาม) 

รหัสตัวชี้วัด  :  03 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ,กองแผนงาน 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :   คือการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการเจาของกิจการ หรือสวนราชการตอผูปฏบัิติงานท่ีเปนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จัดเก็บปละ 1 ครั้ง 
สูตรในการคํานวณ           :  จําแนกเปน 5 ระดับ 
หนวยวัด  :  จํานวนรวมจากความถ่ีของแตละระดับ 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดับ 3.60 คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   ระดบั 3.65  คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    ระดับ 3.70 

 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๔ 
 

 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  04 
ชื่อตัวชี้วัด  :  หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมดได
มาตรฐาน  

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ./สมศ. ผูรับผิดชอบ  : กองบริการการศึกษา, คณะ,สถาบันการศึกษานานาชาติ,สํานักประกันคณุภาพการศึกษา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  : พิจารณาจากหลักสูตรท่ีสกอ. รับทราบหลักสตูรตามกรอบ TQF อยางเปนทางการและผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จาก สกอ. 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จดัเก็บปละ 1 ครั้ง จากทุกหลักสตูรท่ีเปดการเรยีนการสอนในปการศึกษา 2562 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีผานการประเมินตอหลักสูตรท้ังหมด 
หนวยวัด  :  รอยละ คดิเปนคาสดัสวนรอยละของจํานวนหลักสตูรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสตูร ปการศึกษา 2562 จาก สกอ. จากจํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2562 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 100.00 ของหลักสูตรท้ังหมด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 100.00 ของหลักสตูรท้ังหมด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 100.00 ของหลักสูตรท้ังหมด 

รหัสตัวชี้วัด  :  05 
ชื่อตัวชี้วัด  :  นักศึกษาท่ีรวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง  ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  กองกิจการนักศึกษา,คณะ,สถาบันและสาขาวิทยบรกิาร 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้นมีความรูความเขาใจเกิดทักษะตามวัตถุประสงคของโครงการเพ่ิมข้ึน (ควรจัดประเมินกอนและ
หลังการอบรม) 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรวมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หนวยวัด  :  รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลีย่ในภาพรวม 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 65.00  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70 คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 75 

รหัสตัวชี้วัด  :  06 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือเห็นประโยชนของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมท้ังสามารถถายทอดคณุคาของศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมและคณะจัดทําข้ึน โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน เขารวมโครงการเห็นประโยชนและคณุคา 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนผูเขารวมท้ังหมด 
หนวยวัด  :  รอยละของผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม เนนประโยชนและคณุคาในศลิปวัฒนธรรม 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 85.00  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 90 คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 100 
   
   
   
   



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๕ 
 

   
รหัสตัวชี้วัด  :  07 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการดานศลิปวัฒนธรรมรวมกับการเรยีนการสอนหรืองานวิจัย ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีคณะนําศาสตรการเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขารวมดําเนินการใหบริการหรือนําผลท่ีไดจากโครงการมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการตอโครงการท้ังหมดของคณะ 
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  :  การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรแลวเสรจ็  ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  กองกิจการนักศึกษา,คณะ,สถาบัน และสาขาวิทยบริการ 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  ผลสําเรจ็ของแผนดําเนินงานมีเปาหมาย 5 ข้ันตอน ดังน้ี1 . จัดตั้งคณะกรรมการ      2. จัดทําหลักสูตร      3. เสนอมหาวิทยาลยั      4. ผานสภามหาวิทยาลัย      5. เสนอสกอ. 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง 
สูตรในการคํานวณ           :  ข้ันตอน จํานวนเปน 5 ข้ันตอน 
หนวยวัด  :  ข้ันตอน 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  1 ข้ันตอน คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   2-3 ข้ันตอน คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    4-5 ข้ันตอน 

รหัสตัวชี้วัด  :  09 
ชื่อตัวชี้วัด  :  นักศึกษาใหมระดบัอุดมศึกษา ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  งานประชาสัมพันธ, คณะ,สาขาวิทยบริการฯ 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  จํานวนนักศึกษาใหมระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก ทุกหลักสตูรและประเภทการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2562 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมจากคาเปาหมาย 
หนวยวัด  :  1. จัดเก็บเชิงปริมาณจําแนกตามหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                2. นําจํานวนนักศึกษาใหมจริง ตามขอท่ี 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย 40,000 คน 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 95.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 96.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 97.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
   
   
   
   
   
   



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๖ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  10 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยั 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  งานประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามในทุกภูมภิาคตอการเปดโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมในการเขาถึง การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                     ท่ีครอบคลมุประเด็นหลักสตูรหลากหลายประเภทและระดับการศึกษาตอบสนองความตองการเรียนรู มีชองทางการศึกษาหลายระบบและคาใชจายถูก 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูแสดงความคดิเห็น 
หนวยวัด  :  รอยละความคดิเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563 :รอยละ 65.00 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม  

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70.00 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 75.00 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รหัสตัวชี้วัด  :  11 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ,สถาบันการศึกษานานาชาต ิ
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการบริการวิชาการท่ีนําศาสตรการเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขารวมดาํเนินการใหบริการวิชาการหรือนําผลท่ีไดจากการใหบริการวิชาการมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาบูรณาการตอโครงการท้ังหมด 
หนวยวัด  :  รอยละโดยระบุการบูรณาการรวมกับวิชาใด หลักสตูรใด หรืองานวิจัยใด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 70.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 75.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 80.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  12 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ชุมชนหรือองคกรมีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชน/สังคมและสรางเครือขายดวย
ตนเอง (โครงการบริการวิชาการ) 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการบริการวิชาการ, คณะ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการรวมของทุกคณะในระดับมหาวิทยาลยัท่ีดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชน เพ่ือใหสามารถพัฒนาทักษะ ความรูไดดวยตนเอง และรับการเรียนรูไดดวยตนเอง และการเรียนรู
ตอเน่ือง รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือใหความรู 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จัดเก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ มีการติดตามผลลัพธท่ีชัดเจน จัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  - ไมมี - 
หนวยวัด  :  จํานวนชุมชน หรือองคกร ท่ีมีความเขมแข็งสามารถพัฒนา/ดําเนินการดวยตนเองได รวมถึงการสรางเครือขาย 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
ปราจีนบุรี) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
ปราจีนบุรี) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    2 แหง (ชุมชนอุทัยธานี และชุนชน
ปราจีนบุรี) 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๗ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  13 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลการประเมินระดับสถาบัน ท่ีมาตัวชี้วัด  :  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     การดําเนินงานระดับดมีาก 

ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง 
สูตรในการคํานวณ           :  ระดับ จํานวนเปน 5 ระดับ 
หนวยวัด  :  ระดับผลการประเมนิระดับสถาบัน 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51) คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   ระดบัดี (ไมนอยกวา 3.51) คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51) 

รหัสตัวชี้วัด  :  14 
ชื่อตัวชี้วัด  :  รอยละของหนวยงานผานการประเมิน ISO  ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน ISO ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละ 
หนวยวัด  :  รอยละของหนวยงานผานการประเมิน 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 100.00 ของหนวยงานผาน
การประเมิน ISO 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 100.00 ของหนวยงานผานการ
ประเมิน ISO 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565    รอยละ 100.00 ของหนวยงานผานการ
ประเมิน ISO 

รหัสตัวชี้วัด  :  15 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (ดาน
การวิจัย) 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจํานวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้น มีความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของโครงการเพ่ิมข้ึน (ควรจัดประเมินกอนและหลังการอบรม) 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูความเขาใจตอโครงการท้ังหมด 
หนวยวัด  :  รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลีย่ในภาพรวม 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 65.00 ของผูเขาอบรม  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70.00 ของผูเขาอบรม คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของผูเขาอบรม 
   
 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๘ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  16 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลสําเร็จของการจดัระบบใหคาํปรึกษานักวิจัยฯ ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  ผลสําเรจ็ของการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ ประกอบดวย 5  ข้ันตอน ดังน้ี 1. รางระเบียบและแนวปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัย 2. เตรยีมความพรอมปจจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 3. จัด
ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติแกนักวิจยั 4. ดําเนินการเปดบริการ 5. ประเมินผลการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผลสําเร็จของการจดัระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ 
หนวยวัด  :  รอยละของแผนการดําเนินงาน 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 80.00 ของแผนดําเนินงาน  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 90.00 ของแผนดาํเนินงาน คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   รอยละ 100.00 ของแผนดําเนินงาน 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐท่ีนําไปพัฒนาการเรียนการสอน หรอืมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
– สังคม 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./
สกอ. 

ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยฯ และสถาบันวิจัยสัตวฯ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือหลักฐานการนําผลงานวิจัยนวัตกรรม งานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐท่ีแลวเสร็จ มาใชประโยชน เชน การเรยีนการสอนพัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบ หรือตอยอด เชิงเศรษฐกิจ – 
สังคม 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง โดยจดัทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดอืน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผลงานวิจัยฯ ท่ีนําไปใชประโยชนตอโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
หนวยวัด  :  รอยละผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จนํามาใชประโยชนดานการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ – สังคม ตอผลงานวิจัยท้ังหมด 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 20.00 ของผลงานท่ีแลวเสร็จ  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 25.00 ของผลงานท่ีแลวเสรจ็ คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   รอยละ 30 ของผลงานท่ีแลวเสร็จ 

รหัสตัวชี้วัด  :  18 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการเกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคําแหง (โครงการประชาคม
อาเซียน) 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ./
สงป. 

ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน,สถาบันภาษา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการท่ีมลีักษณะความหลากหลายของประเภทและชนิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้น โครงการใหตดิตามผลลัพธวาเกิดประโยชนจริง 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง ในการจัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดอืน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนโครงการท่ีผลลัพธเกิดประโยชนจริงจากการดําเนินงานตอโครงการท้ังหมด 
หนวยวัด  :  รอยละของโครงการเกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 90.00 ของจํานวนโครงการจาก  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๒๙ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  19 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและนําไปใชประโยชนไดจริง (โครงการอบรมภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร)    ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ./

สงป. 
ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันภาษาและกองการเจาหนาท่ี 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลจากการประเมินจากแบบทดสอบและความคดิเห็น การนําไปใชประโยชน จากผูเขารวมการอบรม 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูเขารวมอบรมท่ีตอบแบบทดสอบของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลีย่จากทุกโครงการ 
หนวยวัด  :  รอยละของผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและนําไปใชประโยชนไดจริง 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 90.00 ของผูเขาอบรมตามเกณฑหลักสูตรและสอบผาน 

รหัสตัวชี้วัด  :  20 
ชื่อตัวชี้วัด  :  บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง   (โครงการ
พัฒนาบุคลากร)   

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  
มร. 

ผูรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา, กองการเจาหนาท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา,สถาบันคอมพิวเตอร,
กองกิจการนักศึกษา                 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) ดานความรู ทักษะ 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ 
หนวยวัด  :  รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการอบรม 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 65.00 ของผูบุคลากรท่ีเขารวม คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70.00 ของผูบุคลากรท่ีเขารวม คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   รอยละ 75 ของผูบุคลากรท่ีเขารวม 

รหัสตัวชี้วัด  :  21 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาก ป.ป.ช ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบ  :  ฝายธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ 
คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการดําเนินงานงานตามตัวช้ีวัด o1 - o48 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  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 
   
   
   
   
   
   
   



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๓๐ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  22 
ชื่อตัวชี้วัด  :  คาเฉลี่ยตอประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ (โครงการช้ีนํา-ปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม)   

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการโครงการช้ีนํา – ปองกันฯงานประชาสัมพันธและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือคาเฉลี่ยของการประเมินผูเขารวมโครงการตอการจัดโครงการดานประโยชนท่ีไดรับ (ไมนอยกวาระดับ 3.51) 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  ระดับ (แบงเปน 5 ระดับ) 
หนวยวัด  :  คาเฉลีย่ตอประโยชนท่ีไดรับจากโครงการท้ังหมด 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดับ 3.60 จากคาเฉลีย่ทุกโครงการ
ของแผนโครงการช้ีนําปองกันและแกไขปญหาของสังคม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   ระดบั 3.65 จากคาเฉลี่ยทุกโครงการของ
แผนโครงการช้ีนําปองกันและแกไขปญหาของสังคม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565  ระดับ 3.70 จากคาเฉลี่ยทุกโครงการของ
แผนโครงการช้ีนําปองกันและแกไขปญหาของสังคม 

รหัสตัวชี้วัด  :  23 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ความสําเร็จของโครงการและนํามาใชประโยชนได(โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)  

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลการดําเนินงานโครงการแตละโครงการเสร็จสิ้นและเกิดประโยชนหรือนํามาใชประโยชนตอนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไดจริง (ตองมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบรายงาน) 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  - ไมมี - 
หนวยวัด  :  จํานวนโครงการเสรจ็สิ้น และเกิดประโยชนและนํามาใชประโยชนไดจริง 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  2 โครงการ  คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   3 โครงการ คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   4 โครงการ 

รหัสตัวชี้วัด  :  24 
ชื่อตัวชี้วัด  :  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในมีความ
ถูกตองตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักงานบริหารความเสีย่ง/หนวยงานฝกอบรมและ
พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานบรหิารความเสีย่งและความคุมภายใน ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนหนวยงานท่ีดําเนินงานถูกตองตอจํานวนหนวยงานท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 
หนวยวัด  :  รอยละของหนวยงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมคีวามถูกตองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 65.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน 

 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   รอยละ 75.00 ของจํานวนหนวยงาน
จากจํานวน 64 หนวยงาน 
 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หนา ๓๑ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  25 
ชื่อตัวชี้วัด  :  บุคลากรนําความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏบัติไดจริง (โครงการบริหารความ
เสี่ยงเชิงรุก “การฝกซอมดับเพลิงอาคารสูง”) 

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักงานบริหารความเสีย่ง/หนวยงานฝกอบรมและพัฒนา
ระบบบรหิารความเสี่ยง 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบบรมฯ 
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน  
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของบุคลากรนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติอยางถูกตอง 
หนวยวัด  :  รอยละของบุคลากรนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติอยางถูกตอง 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 60.00 ของบุคลากรท่ีไดนํา
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564   รอยละ 70.00 ของบุคลากรท่ีไดนํา
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   รอยละ 75.00 ของบุคลากรท่ีไดนํา
ความรูมาปฏิบัติอยางถูกตอง 

รหัสตัวชี้วัด  :  26 
ชื่อตัวชี้วัด  :  คาเฉลี่ยการลดปรมิาณการใชสาธารณูปการเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
(ไฟฟา ประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง)      

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./กระทรวง
พลังงาน 

ผูรับผิดชอบ  :  กองอาคารสถานท่ี, กองงานวิทยาเขต และสาขาวิทยบริการ (ทุกหนวยงาน
สนับสนุนนโยบาย) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลของการประหยดัการใชสาธารณูปการเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา (ไฟฟา ประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง)      
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน (เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา) 
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของหนวยการใชกระแสไฟฟาเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
หนวยวัด  :  รอยละของการลดปริมาณการใชกระแสไฟฟา ลงเมือ่เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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  :  รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจดัจางระบบสาธารณูปการเปนไปตาม
ระเบียบ      

ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  กองอาคารสถานท่ี, กองงานวิทยาเขต และสาขาวิทยบริการ (ทุกหนวยงาน
สนับสนุนนโยบาย) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด  :  รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจดัจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ      
ความถี่ในการเก็บขอมลู     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน  
สูตรในการคํานวณ           :  รอยละผลสําเร็จการจดัซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ      
หนวยวัด  :  รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ      
คาเปาหมาย พ.ศ. 2563  :  รอยละ 50 คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  รอยละ 60 คาเปาหมาย พ.ศ. 2565   :  รอยละ 70 
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