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ความเปนมา 
 

  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุก
แหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ นั้น  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 -๒๕65)  ซึ่งเปนแผนระยะกลาง
เพ่ือเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ
นอกจากน้ียังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ 
โดยบูรณาการเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  
  บัดนี้ไดเร่ิมตนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการประสานและติดตามแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและมีความชัดเจน
ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และเปนแนวทางในการทบทวนปรับปรุงแผนของ
มหาวิทยาลัย ตอไป 
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• มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักท่ีมุงขยายโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนวิสัยทัศน 

• สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมปรัชญา 

• พัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเปนแหลงวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู
แบบจํากัดจํานวน มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม

ปณิธาน 

• ซื่อสัตย  จริงใจ  โปรงใส  ยุติธรรม  และภักดีตอองคกรคานิยมองคกร

• ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมอัตลักษณ

• มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวนเอกลักษณ
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• 1. สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษา
เพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม                                                                
2. สนับสนุนและสงเสริมการใหความรูและบริการทางดานสุขภาพแกสังคม                                                               
3. สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใช
ประโยชน                                                                                              
4. สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม และประชาชน     
เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งและย่ังยืน

• 5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                               
6. สงเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

พันธกิจ
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตรชาติ   
20 ป 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2565 

แผนดานการ
อุดมศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนากําลังคน

ของประเทศ         
พ.ศ. 2564-2570 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ป 

2565 

แผนปฏิบัติการประจําป 
สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 ยุทธศาสตรดาน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต 

 ดานการศึกษา 
 
 ดานการวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากร 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
เส ริ ม ส ร า งแ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุท ธศาสตรด าน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 พัฒนาศักยภาพคน 
 

 การผลิตกําลังคน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษา 

 การส งเสริมการผลิ ต
และพัฒนากําลังคนดานการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิ จั ย แ ล ะน วั ต ก รรม  ให
สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรด าน
การเสริ มสร างและ
พัฒนาศักยภาพทุ น
มนุษย 

 ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม 

 ดานการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 ยุท ธศาสตรด าน
การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

 พัฒนาศักยภาพคน 
 

 ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
เศรษฐกิจฐานรากดวย 
อววน. 

 การสงเสริม พัฒนาและ
ต อ ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน 
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรด าน
การสรางความ เป น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

 ยุทธศาสตรดาน
ก า ร ส ร า ง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

 การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม 

 ดานเศรษฐกิจ  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร  
พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร
เท ค โน โล ยี  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

 ยุท ธศาสตรด าน
ก า ร ส ร า ง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

 สงเสริมระบบนิเวศ
วิจัยอุดมศึกษา 

 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย
ของประเทศ และสราง
ระบบนิเวศการวิจัย 

 การสงเสริม พัฒนาและ
ต อ ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน 
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรด าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรดาน
การปรับสม ดุลและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการภาครัฐ 

 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 ด า น ก า รป อ ง กั น
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 ยุทธศาสตรการบริหาร
จั ดการ ในภาครัฐ  ก าร
ปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคม 

 ยุท ธศาสตรด าน
การปรับสม ดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 จัดระบบอุดมศึกษา
ใหม 

 การบริหารจัดการ
และการปฏิรูประบบ 
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม 

 การขับ เคลื่ อนบูรณ า
การด านการ อุดม ศึกษ า 
วิ ท ย าศ าสตร  วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  อ ย า ง มี 
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรด าน
ก า ร พั ฒ น าบ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2563 – 

2565) 

แผนดานการ
อุดมศึกษาเพ่ือ
ผลิตและพัฒนา
กําลังคนของ

ประเทศ  
พ.ศ. 2564 - 

2570 
 

 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลติกําลังคน และ
พัฒนาการจดัการศกึษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทยของประเทศ
และสรางระบบนิเวศ 

การวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการและ
การปฏิรปูระบบ อววน. 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปน

ธรรมลดความเหลื่อมล้าํ
ในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2565) 

(ราง) กรอบประเด็นยุทธศาสตร อว. ปงบประมาณ 2565 

แผนระดับ 1 
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 4 ประเด็นยุทธศาสตร / 6 เปาประสงค / 15 กลยทุธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคท่ี 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสามารถสรางงานดวยตนเอง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุน ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  

เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
เปาประสงคท่ี 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

กลยุทธท่ี 1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงคท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม 
กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 6 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
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แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
การสรางความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

 
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบรกิารทางการศกึษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตและสามารถสรางงานดวยตนเอง 
2. สงเสริมการอนรุักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบนัหลักของชาต ิ
3. เพ่ือใหการบรกิารรกัษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย
อยางมีประสิทธภิาพ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบรกิาร
ทางการศกึษา ระดับอุดมศกึษาอยาง
เสมอภาค 
 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู 
และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
(เชิงสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี
 
 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกบัความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 
4. สงเสริมสนับสนุน ใหนกัศกึษามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก 

1. สรางความเสมอภาคและความ
เปนธรรมทางการศกึษา 
2. สงเสริมการจัดบรกิารวิชาการแก
สังคมเพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็
และย่ังยืน 
 

1. สงเสริมและสนบัสนุนความเขมแขง็
การวิจัยและงานสรางสรรค 
2. สงเสริมการวิจัยเชิงบรูณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชน (สรางองคความรู 
ถายทอดเทคโนโลยี) 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
2. สงเสริมการชี้นํา ปองกนัและแกปญหาของสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
4. สงเสริมใหมกีารดําเนนิงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภบิาล 
6. สงเสริมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
3. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนกัศึกษา 
6. โครงการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดการอนุรกัษ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ 
7. โครงการท่ีกอใหเกิดความรูความเขาใจทางดานศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  
8. โครงการบูรณาการดานศิลปะ และวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
9. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
10. การจัดตัง้หลักสูตรแพทยศาสตร 
 

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศกึษาใหมทุกระดบัการศกึษา  
2. กิจกรรมสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ัวไปตอมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
3. โครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน
ของหนวยงาน  
4. โครงการบรกิารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือ
ระหวางคณะ 
5. โครงการจัดตัง้สํานักงานบริการ
วิชาการ  

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพดานการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย  
2. งานวิจัยนวัตกรรมและสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐเพ่ือสรางองคความรู 
3. งานวิจัย นวัตกรรม และสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
 

1.โครงการพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
2. โครงการเสรมิสรางองคกรสีขาว 
3. โครงการชีน้ําปองกนัและแกไขปญหาของสังคม 
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5. โครงการอบรมหลักการบริหารความเส่ียงและหลักธรรมภิบาล 
6. กิจกรรมติดตามการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงฯของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. โครงการประหยัดสาธารณูปการในมหาวิทยาลัย (ไฟฟา) 
8. กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางสาธารณูปการ 
9. โครงการประเมินคุณภาพการศกึษาในระบบ QA ของมหาวิทยาลัย 
10. โครงการพัฒนาศกัยภาพดานการประกนัคุณภาพการศกึษาของบุคลากร 
11. โครงการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบ ISO 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

       (หนวย : ลานบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 

 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1         
การเสริมสรางและพฒันา         
ศักยภาพทุนมนุษย         
         
เปาประสงคที ่1         
ผูรับบริการทางการศึกษา 1. ความพึงพอใจของ ระดับ 3.65       
มีคุณภาพ สําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสาํเร็จ        
แลวมีงานทําตรงตาม การศึกษา        
ความตองการของผูใชบัณฑิตและ         
สามารถสรางงานดวยตนเอง         
         
กลยุทธที ่1         
พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน 1. หลักสูตรไดมาตรฐาน รอยละ 100.00 1. โครงการประเมิน 1. หลักสูตรไดมาตรฐาน รอยละ 100.00 - (2.00) - กองบริการการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ของหลักสูตรทั้งหมด คุณภาพหลักสูตร  ของหลักสูตรทั้งหมด   - สํานักประกันคุณภาพฯ 
และมาตรฐานวิชาชีพ        - คณะ 
        - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
         
กลยุทธที ่2         
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง 1. ผูสําเร็จการศึกษาตาม รอยละ 100.00 1. กิจกรรมจัดการเรียน 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 15,000 คน 175.42 367.82 - คณะ 
กับความตองการของ หลักสูตรทีไ่ดมาตรฐาน ของเปาหมายทีก่ําหนด การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 2. รอยละของจังหวัดที่มี รอยละ 100.00   - สถาบันคอมพิวเตอร 
ผูมีสวนไดสวนเสีย    ผูสําเร็จการศึกษา ของจํานวนจังหวัด   - สถาบันการศึกษานานาชาติ 

         
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๑ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วดั 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงนิงบประมาณ 
ป 2565 

หนวยงานที ่
รับผดิชอบ 

แผนดิน รายได 
 2. ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 75.00 1. โครงการประเมินบัณฑิต 1. ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 75.00    
 ไดงานทําหรือประกอบ ของเปาหมาย ปริญญาตรีไดงานทาํหรือ ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ ของเปาหมาย    
 อาชีพอิสระในสาขาที่ ที่กาํหนด ประกอบอาชพีภายใน 1 ป อิสระในสาขาที่เกี่ยวของ ที่กาํหนด    
 เกี่ยวของภายใน 1 ป (จากผูกรอกแบบสอบถาม)  ภายใน 1 ป (จากผูกรอก   - คณะ 
     แบบสอบถาม) - 0.07 - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
        - กองแผนงาน 
 3. ความพึงพอใจของผูใช ระดับ 3.65 1. โครงการประเมินความ 1. ความพึงพอใจของผูใช ระดับ 3.65    
 บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ  พึงพอใจของผูใชบัณฑิต บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ     
 การศึกษา  ที่มีตอผูสาํเร็จการศึกษา การศึกษา     
         
กลยุทธที่ 3         
พัฒนาและสงเสริมกิจการ 1. นักศึกษาทีร่วมโครงการ รอยละ 75.00 1. โครงการพัฒนาและ 1. นักศึกษาที่รวมโครงการ รอยละ 75.00 - 21.32 - กองกิจการนักศึกษา 
นักศึกษาและบูรณาการ มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น ของจํานวน สงเสริมกิจการนักศึกษา มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น ของจํานวน   - คณะ 

เพื่ออาชพี และสามารถนําไปปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการ  
และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 

ผูเขารวมโครงการ   - สถาบันการศึกษานานาชาติ 

 ไดจริง       - สาขาวทิยบริการฯ 
        - กองงานวิทยาเขตบางนา 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๒ 
 

                                                                                                                 หนวย : ลานบา                                                                                                                                                                                                                                                       

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
เปาประสงคที ่2         
สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด 1. ผูเขารวมโครงการ รอยละ       
สืบสานประเพณี ศิลปะ มีความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะ 95.00       
และวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมไทย ของผูเขารวม       
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ  โครงการ       
         
กลยุทธที่ 1         
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา 1. ผูเขารวมโครงการ รอยละ 1. โครงการทาํนุบํารุงศิลปะและ  1. รอยละของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00    
มีสวนรวมในกิจกรรมทางดาน มีความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะ 95.00 วัฒนธรรมที่กอใหเกิดการอนุรักษ ที่มีสวนรวมดําเนินการ ของผูเขารวม    
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมไทย ของผูเขารวม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  โครงการ    
  โครงการ ภูมิปญญาทองถิ่น   - 2.08 - สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 
   2. โครงการทีก่อใหเกิดความรู 1. ผูเขารวมโครงการมีความรู รอยละ 95.00    
   ความเขาใจทางดานศิลปะ และ ความเขาใจทางดานศิลปะ และ ของผูเขารวม    
   วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น โครงการ    
         
 2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ  รอยละ  1. โครงการบูรณาการ  1. จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการ รอยละ    
 และวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ 95.00 ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปะ  และวัฒนธรรมรวมกับ 95.00    
 ดานศิลปะ และวัฒนธรรม ของเปาหมาย รวมกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนหรืองานวิจัย ของจํานวน    
 รวมกับการเรียนการสอน ที่กาํหนด หรืองานวิจัย  โครงการ    
 หรืองานวิจัย        
    2. ผลงานหรือรายงานของนักศึกษา รอยละ  - 0.62 - คณะ 
    ในวิชาที่มีการบูรณาการหรือ 95.00   - สถาบันการศึกษาฯ 
    ผลงานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย (อยางนอย   - สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 
    หรือหลักฐานแสดงการบูรณาการ 1 ชิ้นตอคณะ)    
    เน้ือหาการสอนเขากับการทํานุบํารุง ของจํานวน    
    ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ    
                                                                                                                                                       
               



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
เปาประสงคท่ี 3         
เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาล 1. ผลิตบุคลากร รอยละ       
และสงเสรมิสขุภาพเพ่ือ ดานวิทยาศาสตร 100.00       
การศึกษาและวิจัย สุขภาพท่ีมีคณุภาพ        
อยางมีประสิทธิภาพ         
         
กลยุทธท่ี 1         

การพัฒนาดานสาธารณสุข 1. ผลิตบุคลากร รอยละ 1. ผลิตบัณฑิตดาน 1. จํานวนบัณฑิตท่ีมี  190 คน (175.42) (367.82) - รธก. ฝายวิชาการและวิจัย 
และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก ดานวิทยาศาสตร 100.00 วิทยาศาสตรสุขภาพ คุณภาพ  (ใชงบจากยุธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 2) - คณะวิทยาศาสตร 
 สุขภาพท่ีมีคณุภาพ       (แพทยแผนไทย,รังสีเทคนิค) 
        - คณะทัศนมาตรศาสตร 
        - คณะสาธารณสุขศาสตร 
         

 2. การจดัตั้งคณะแพทยศาสตร  4 ข้ันตอน 1. โครงการจัดทํา 1. ผลสําเร็จของแผน 4 ข้ันตอน - 9.50 - คณะกรรมการดําเนินการ 
 แลวเสร็จ 5 ข้ันตอน จากจํานวน หลักสตูรแพทยศาสตร ดําเนินงานในป จากจํานวน   จัดตั้งคณะแพทยศาสตร 
 ข้ันตอนท่ี 1 จัดตั้งคณะกรรมการ  5 ข้ันตอน  งบประมาณพ.ศ. 2565 5 ข้ันตอน    
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําหลักสูตร        
 ข้ันตอนท่ี 3 เสนอมหาวิทยาลัย        

 ข้ันตอนท่ี 4 ผานสภามหาวิทยาลยั        

 ข้ันตอนท่ี 5 เสนอ สป.อว.        

         

         
         
 
 
 
 

                                                                        
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

 
คา

เปาหมาย 
 

วงเงิน
งบประมาณ 
ป 2565 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2         
การสรางความเปนธรรม         
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม         
         
เปาประสงคท่ี 1         
เยาวชน ประชาชนเขาถึง 1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป รอยละ        
บริการทางการศึกษาระดับ ท่ีมตีอการสรางโอกาสความเสมอภาค 75.00       
อุดมศึกษาอยางเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา        
 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง        
         
กลยุทธท่ี 1         
สรางความเสมอภาคและ 1. นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา รอยละ  1. โครงการประชาสัมพันธ 1. จํานวนนักศึกษาใหม 42,130    - ฝายประชาสัมพันธ 
ความเปนธรรมทางการศึกษา  97.00 รับสมคัรนักศึกษาใหม ระดับอุดมศึกษา คน   - คณะ 
  ของเปาหมาย ทุกระดับการศึกษา     - สถาบันการศึกษา 
  ท่ีกําหนด      นานาชาติ 
        - สาขาวิทยบริการฯ 
      - 6.33  
 2. ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป รอยละ  1. กิจกรรมสํารวจความคิดเห็น 1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป รอยละ    - งานประชาสัมพันธ  
 ท่ีมตีอการสรางโอกาสความเสมอภาค 75.00 ของประชาชนท่ัวไปตอ ท่ีมตีอการสรางโอกาสความเสมอภาค 75.00   กองกลาง 
 และความเปนธรรมทางการศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคําแหง และความเปนธรรมทางการศึกษา     
 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง   ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง     
         
 
 
 

                                                                                                                                                            
                                                                        หนวย : ลานบ 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 

กลยุทธท่ี 2         
สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการ รอยละ 80.00 1 โครงการบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี รอยละ  - 0.68  - คณะ 
แกสังคมเพ่ือเสริมสราง ท่ีมีการบูรณาการรวมกับ ของเปาหมาย แกชุมชนของหนวยงาน การบูรณาการรวมกับการเรียน 100.00    - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
ความเขมแข็งและยั่งยืน การเรียนการสอนหรืองานวิจัย ท่ีกําหนด  การสอนหรืองานวิจัยใน ของจํานวนโครงการ    
 ในหลักสูตรปริญญาตรี   หลักสูตรปริญญาตรี     
         
    2. จํานวนโครงการท่ีผูเขารวม รอยละ 40.00 - (0.50)  - คณะ 
    รับบริการ รับผิดชอบคาใชจาย    (ผูเขารวมโครงการรับผิดชอบ 
    ตอจํานวนโครงการท้ังหมด    คาใชจาย) 
         
 2. ชุมชนหรือองคกร 2 แหง 1. โครงการบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการ รอยละ 90.00    
 มีความเขมแข็งสามารถ  ของมหาวิทยาลัยโดยความ ท่ีทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน ของจํานวนโครงการ   - คณะกรรมการบริการ 
 พัฒนาชุมชน และสราง  รวมมือระหวางคณะ      วิชาการแกสังคม 
 เครือขายได  (สาขาลพบุรี และสาขา 2. ชุมชนหรือองคกรมีความ 2 แหง - 1.00 - คณะ 
   อุทัยธานี, สาขาปราจีนบุรี เขมแข็งสามารถพัฒนาชุมชน    - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
   ติดตามผลการดําเนินงาน) และสรางเครือขายได    - สาขาวิทยบริการฯ  
        ท่ีเกี่ยวงของ 
         
 3. โครงการจัดต้ังสํานักงาน 4 ขั้นตอน 1. โครงการจัดต้ังสํานักงาน 1. ผลสําเร็จของแผนดําเนินงาน 4 ขั้นตอน - 0.50 - สํานักงานอธิการบดี 
 บริการวิชาการแลวเสร็จ 5 ขั้นตอน  บริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 ขั้นตอนท่ี 1 จัดต้ังคณะกรรมการ         
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดทําโครงการ        
 ขั้นตอนท่ี 3 เสนอมหาวิทยาลัย        
 ขั้นตอนท่ี4 ผานสภามหาวิทยาลัย         
 ขั้นตอนท่ี 5 เปดดําเนินการ        
         
                                                                                             
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
แผนดนิ รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3         

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย         
และนวัตกรรม         
         

เปาประสงคที่ 1         

ผลการวิจัย นวัตกรรม  1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ รอยละ 30.00       
องคความรูและงานสรางสรรค งานสรางสรรคส่ิงประดิษฐท่ีนําไปพัฒนา ของผลงาน       
ท่ีนําไปใชประโยชน  การเรียนการสอนหรือมีผลเชิงสาธารณะ ท่ีแลวเสร็จรอบ       
(เชิงสาธารณะ สังคมและ สังคมและเศรษฐกิจ ปงบประมาณ       
เศรษฐกิจ)         
         

กลยุทธที่ 1         

สงเสริมและสนับสนุน 1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น รอยละ 75.00 1. โครงการพัฒนา 1. ผูเขาอบรมมีความรู รอยละ 75.00 - 11.31   - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความเขมแข็งการวิจัยและ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ของจํานวน ศักยภาพดานการวิจัย ความเขาใจเพ่ิมขึ้น และ ของจํานวน    
งานสรางสรรค  ผูเขาอบรม ของอาจารยและนักวิจัย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผูเขาอบรม    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๗ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 

กลยุทธท่ี 2         

สงเสริมการวิจยัเชิงบูรณาการ 1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม รอยละ 30.00 1. งานวิจัย นวัตกรรม 1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม รอยละ 30.00    
เพ่ือนําไปใชประโยชน และงานสรางสรรค ของผลงาน และสรางสรรคสิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค ของผลงาน    
(สรางองคความรู สิ่งประดิษฐท่ีนําไปพัฒนา ท่ีแลวเสร็จ เพ่ือสรางองคความรู สิ่งประดิษฐท่ีนําไปพัฒนา ท่ีแลวเสร็จ    
ถายทอดเทคโนโลยี) การเรยีนการสอนหรือมผีล รอบปงบประมาณ  การเรยีนการสอนหรือมผีล รอบปงบประมาณ    
 เชิงสาธารณะ สังคม   เชิงสาธารณะ สังคม     
 และเศรษฐกิจ   และเศรษฐกิจ     
      - (11.31)   - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   2. งานวิจัย นวัตกรรม 1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม รอยละ 30.00     -  คณะ 
   และสรางสรรคสิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค ของผลงาน    
   เพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี สิ่งประดิษฐท่ีนําไปพัฒนา ท่ีแลวเสร็จ    
    การเรยีนการสอนหรือมผีล รอบปงบประมาณ    
    เชิงสาธารณะ สังคม     
    และเศรษฐกิจ     
         
         
         

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4         

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         

         

เปาประสงคท่ี 1         

สงเสริมและพัฒนาการบรหิาร 1.  ผลการประเมินคุณธรรม 87 คะแนน       
จัดการตามแนวทางของ และความโปรงใสในการ        
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ดําเนินงานของหนวยงาน        
 ภาครัฐของมหาวิทยาลัย        
 รามคําแหง จาก ป.ป.ช.        
         

กลยุทธท่ี 1         

พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท 1. บุคลากรมีความรูความ รอยละ 75.00 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ รอยละ 75.00 - 18.55 - กองบริการการศึกษา 
เชิงรุก ซื่อสัตยและภักดี เขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถ ของจํานวน ของมหาวิทยาลัยใหม ี เพ่ิมข้ึนและสามารถนําไป ของจํานวน   - กองการเจาหนาท่ี 
ตอองคกร นําไปปฏิบัติไดจริง บุคลากร สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน ปฏิบัติไดจริง บุคลากร   - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ท่ีเขารวม (สายวิชาการและ  ท่ีเขารวม   - สถาบันคอมพิวเตอร 
  โครงการ สายสนับสนุน)  โครงการ   - กองกิจการนักศึกษา 
         
 2. ผลการประเมินคุณธรรม 87 คะแนน 1. โครงการเสริมสราง 2. ผลการประเมินคุณธรรม 87 คะแนน - 0.02 - สํานักงานธรรมาภิบาล 
 และความโปรงใสในการ  องคกรสีขาว และความโปรงใสในการ    และการบริหารความเสี่ยง 
 ดําเนินงานของหนวยงาน   ดําเนินงานของหนวยงาน     
 ภาครัฐของมหาวิทยาลัย   ภาครัฐของมหาวิทยาลัย     
 รามคําแหง จาก ป.ป.ช.   รามคําแหง จาก ป.ป.ช.     
         
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงิน
งบประมาณ 
ป 2565 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 

กลยุทธท่ี 2         

สงเสริมการช้ีนําปองกัน 1. คาเฉลี่ยตอประโยชนท่ี ระดับ 3.70 1. โครงการช้ีนําปองกันและ 1. คาเฉลี่ยตอประโยชน ระดับ 3.70 - 1.00 - คณะกรรมการดําเนินงาน 
และแกปญหาของสังคม ไดรับจากโครงการ  แกปญหาของสังคม ท่ีไดรับจากโครงการ    โครงการช้ีนํา - ปองกันฯ 
         

กลยุทธท่ี 3         

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความสําเรจ็ของโครงการ รอยละ 80.00 1. โครงการเทคโนโลย ี 1. ผลการดําเนินโครงการ 6 โครงการ - 10.00 - คณะกรรมการ 
เพ่ือการศึกษา และนํามาใชประโยชนได ของจํานวน สารสนเทศและการสื่อสาร แลวเสร็จและนํามาใช    เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  โครงการ  ประโยชนได    และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

         

กลยุทธท่ี 4         

สงเสริมใหมีการดําเนินงาน 1. รอยละของจํานวน รอยละ  1. โครงการอบรม “หลักการ 1. ผูเขาอบรมมคีวามรู  รอยละ     
ดานการบริหารความเสี่ยง หนวยงานของมหาวิทยาลัย 75.00 บริหารความเสี่ยงและ ความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถ 75.00    
และการควบคมุภายใน รามคาํแหงดําเนินการตาม  หลักธรรมภิบาล” นําไปปฏิบัติงานไดจริง     
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย กระบวนการดานการบริหาร     - 0.20 - สํานักงานธรรมาภิบาล 
 ความเสี่ยงและการควบคุม  2. กิจกรรมตดิตามการ  1. รอยละของจํานวนหนวยงาน รอยละ    และการบริหารความเสี่ยง 
 ภายในไดถูกตอง  ดําเนินงาน ดานการบริหาร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 75.00    
   ความเสีย่งฯของหนวยงาน ดําเนินการตามกระบวนการ     
   ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการบริหารความเสี่ยง     
    และการควบคุมภายใน     
         
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๒๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

 

คา

เปาหมาย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  
 แผนดิน รายได 

กลยุทธท่ี 5         

พัฒนาระบบสาธารณูปการ 1. คาเฉลี่ยการลดปริมาณการ รอยละ  1. โครงการประหยัด 1. โครงการประหยัด คาเฉลี่ยการลด     
ตามแนวทางหลัก ใชสาธารณปูการเมื่อเทียบกับ 5.00 สาธารณูปการในมหาวิทยาลยั  สาธารณูปการในมหาวิทยาลยั ปริมาณการใช    
ธรรมาภิบาล ปท่ีผานมา (ไฟฟา)  (ไฟฟา) (ไฟฟา) รอยละ 5.00    - กองอาคารสถานท่ี 
     ของหนวยการใช   - กองงานวิทยา 
     เมื่อเปรยีบเทียบ   เขตบางนา 
     กับป 2564   27.94 204.36 (ทุกหนวยงานท่ี 
        สนับสนุนนโยบาย) 
 2. รอยละผลสําเรจ็การจดัซื้อ รอยละ  1. กิจกรรมจัดซื้อจัดจางระบบ 1. รอยละผลสําเรจ็การจดัซื้อ รอยละ    - กองคลัง 
 จัดจางระบบสาธารณูปการ 100.00 สาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ จัดจางระบบสาธารณูปการ 100.00    
 เปนไปตามระเบียบ   เปนไปตามระเบียบ     
         

กลยุทธท่ี 6         

สงเสริมการประกัน 1. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับด ี 1. โครงการประเมิน 1. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับด ี    
คุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษาระดับสถาบัน  คุณภาพการศึกษาในระบบ QA การศึกษาระดับสถาบัน     
   ของมหาวิทยาลัย   -   
         
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. รอยละของจํานวนผูเขารวม รอยละ 70.00   -  สํานักประกัน 
   ดานการประกันคณุภาพการศึกษา โครงการท่ีมีความรูความเขาใจ   0.47 คุณภาพการศึกษา 
   ของบุคลากร และนําไปปฏิบัติไดจริง     
         
 2. รอยละของหนวยงานผาน รอยละ  1. โครงการตรวจติดตามระบบ 2. รอยละของหนวยงานผาน รอยละ 100.00 -   
 การประเมินคณุภาพ 100.00 บริหารงานคณุภาพ ระบบ ISO การประเมินคณุภาพการ     
 การใหบริการ (ISO)   ใหบริการ (ISO)     

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน 203.36 655.83  



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๒๑ 
 

 
งบประมาณตามภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน 

 

   (หนวย : ลานบาท) 

ภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน งบรายได 

    - งบแผนดิน 
1. งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกสวนราชการ 921.92 2,298.68 - งบรายจายจากรายได 

    - งบหนวยงานในกํากับ 

รวม 1,125.28 2,949.26  
 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
   หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน งบรายได 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัย/กิจกรรมนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี - 5.25 - เงินรายไดจัดสรรตามระเบียบ 
รวม - 5.25  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,125.28 2,954.51  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

 
 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ผูรับผิดชอบ 

 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ  

 

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

๑. จัดประชุมกลุมงานแผนเพือ่ถายทอด
และวางแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 

            
งานวิเคราะห 
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน 

๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและ
ประเมินผลแผนแตละตัวช้ีวัด 

            
งานวิเคราะห 
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน 

๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปเสนอมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก 

 

           
งานวิเคราะห 
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน (9 เดือน) 

(12 เดือน  
ป 2564) 

(6 เดือน) 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 
ดานประสิทธิผล 

กลยุทธ   พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก (1) 
 

กลยุทธ  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา (2)                                                                   กลยุทธ   สงเสริมการวิจัย เชิ งบู รณาการเพื่ อ นําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอดเทคโนโลยี) (3)                       

กลยุทธ 
ดานคุณภาพ 

กลยุทธ  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสีย (1)                    

กลยุทธ   พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ  (1)                                                                        

กลยุทธ   สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (4)      
                         

กลยุทธ   พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการ
เพื่ออาชีพ (1)                                                         

  

กลยุทธ 
ดานประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก สังคมเพื่อเสริมสราง      
ความเขมแข็งและยั่งยืน (2) 

กลยุทธ 1 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทางดาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย (1)                                         

 

กลยุทธ 
ดานการพัฒนาองคกร 

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
(3)           

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย และภักดีตอ
องคกร (4)                                                                               

กลยุทธ สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความ 
เส่ียงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมร. (4)                                                                                   

กลยุทธ  สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม (4)                                                                                  กลยุทธ  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (4)                                                                            กลยุทธ  พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 
หลักธรรมาภิบาล (4)                                                                      

หมายเหตุ  ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยทุธศาสตร 

 

หมายเหตุ  ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร 

 

1. ผู รับบริการทางการศึกษามี คุณภาพสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตและสามารถสรางงานดวยตนเอง 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของ
ชาติ 
3. เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

 

1 . ผลงานวิจั ย  นวัตกรรม องคความรูและ          
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ 
สังคมและเศรษฐกิจ) 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทนุมนษุย 
 

2. การสรางความเปนธรรมลดความ
เหล่ือมลํ้าในสังคม 

3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวตักรรม 

4. การพัฒนาบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

เปาประสงค 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของมหาวิทยาลยัรามคําแหง (SWOT Analysis) 

(ท่ีมา : การวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
 
 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

    จุดแข็ง (Strengths) 

1. มหาวิทยาลยัมีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสริมการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 
2. มหาวิทยาลยัเปนตลาดวิชาท่ีมีช่ือเสียง มีระบบการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ท้ังการเรียนการสอนในหลักสตูรและสาขาวิชาชีพเฉพาะแกผูเรียน  

(Pre Degree, นักศึกษาปกติและการศึกษาตอยอด) 
3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมีช่ือเสยีง ในหลากหลายสาขาวิชา 
4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสตูรไมสูงมาก 

    จุดออน (Weaknesses) 
1. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบันยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและพัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาท่ีควร 
2. ระบบฐานขอมลูสารสนเทศยังไมสามารถนํามาใชในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการบรหิารการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประหยดัตนทุน (การใชอาจารย การจดัแผนแมบทพัฒนาพ้ืนท่ี และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

  

2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
    โอกาส (Opportunities) 
1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
3. สังคมฐานความรู และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการศึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูเรียนทําใหผูอยูในวัยเรยีน, วัยทํางานและผูสูงอายุสามารถแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และตอยอดความรูไดดี 
4. สภาวการณของโรครายแรงปจจุบัน สงผลใหภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามีผลกระทบตอรายไดครอบครัว มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเปนทางเลือกท่ีดี 

    ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การแขงขันในระดับอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศมีสูง  
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศกึษาของรัฐบาลท่ีมีแนวโนมลดลง รวมถึงจํานวนผูเขาสูวัยเรียนท่ีนอยลงมหาวิทยาลัยจึงตองรับภาระเพ่ิมข้ึน                            
3. เทคโนโลยีทางการศึกษามีการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 จุดแข็ง   (Strengths)  จุดออน   (Weaknesses) 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
  

ปจจัยภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอ
ภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการสงเสรมิ
การศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 
2. มหาวิทยาลัยเปนตลาดวิชาท่ีมช่ืีอเสียง มีระบบการจัด
การศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ท้ังการเรียนการสอน
ในหลักสูตรและสาขาวิชาชีพเฉพาะแกผูเรียน (Pre Degree, 
นักศึกษาปกติและการศึกษาตอยอด) 
3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมีช่ือเสียง ในหลากหลายสาขาวิชา 
4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมสูงมาก 
 

1. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจบัุนยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรม
และพัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาท่ีควร 
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศยังไมสามารถนํามาใชในการบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการบริหารการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประหยดัตนทุน (การ
ใชอาจารย การจัดแผนแมบทพัฒนาพ้ืนท่ี และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ  ( S + O ) กลยุทธ  (  W + O ) 
1. ผูใชบัณฑติและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทนและ
ความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ี
เก่ียวของสงเสรมิใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. สังคมฐานความรู และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรบัการศึกษาและอํานวย
ความสะดวกแกผูเรียนทําใหผูอยูในวัยเรียน, วัยทํางานและผูสูงอายสุามารถ
แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอยอดความรูไดด ี
4. สภาวการณของโรครายแรงปจจุบัน สงผลใหภาวะเศรษฐกิจตกต่าํมี
ผลกระทบตอรายไดครอบครัว มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเปนทางเลอืกท่ีดี 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศกึษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 
4. พัฒนาบัณฑติท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมสีวนได
สวนเสยี 
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสรมิสรางสุขภาพเชิงรุก  
 

1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน 
2. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองค
ความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 
4. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามสีวนรวมในกิจกรรมทางดานศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

ภัยคุกคาม หรือ ขอจํากัด   (Threats) กลยุทธ  ( S + T ) กลยุทธ  ( W + T ) 
1. การแขงขันในระดบัอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศมสีูง  
2. การจดังบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีแนวโนมลดลง 
รวมถึงจํานวนผูเขาสูวัยเรียนท่ีนอยลงมหาวิทยาลัยจึงตองรับภาระเพ่ิมข้ึน                           
3. เทคโนโลยีทางการศึกษามีการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
 
 

1. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2. สงเสริมการช้ีนําปองกันและแกปญหาของสังคม 
3. สงเสริมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตยและภักดตีอองคกร 
2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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คําอธิบายวสิยัทัศน 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลักที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันหลัก  

หมายถึง  

เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานจัดการศึกษาแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา   

หมายถึง  

การใหความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางการศึกษาแกประชาชนท่ัวไป 

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

พัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

หมายถึง  

การพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ขยัน อดทน ทันโลกทันสมัย ใชทักษะความรูในการพัฒนาตนเองและสังคม 
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คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวช้ีวัดระดับผลลพัธ (เปาประสงค) ของแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  01 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  กองบริการการศกึษา, สํานักประกันคณุภาพการศกึษา, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ  

ชื่อตัวชี้วัด หลักสตูรไดมาตรฐาน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
พิจารณาจากหลักสูตรท่ีสป.อว. รบัทราบหลักสูตรตามกรอบ TQF อยางเปนทางการและผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2564  

จาก สป.อว. 

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บปละ 1 ครั้ง จากทุกหลักสตูรท่ีเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนหลักสตูรท่ีผานการประเมินตอหลักสตูรท้ังหมด 

หนวยวัด 
รอยละ  คดิเปนคาสัดสวนรอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2564 จาก สป.อว.  

จากจํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2564 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 ของหลักสูตรท้ังหมด 
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รหัสตัวชี้วัด  :  02 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันคอมพิวเตอร, สถาบันการศึกษานานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลักสตูรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน                  

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสตูรท่ีผานการประเมินตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

หนวยวัด 
1.  จัดเก็บเชิงปริมาณ จําแนกตามหลักสูตรและจาํนวนผูสําเรจ็การศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ 2565   (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                                                                                                                     

2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามขอ 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมายของจํานวนผูสําเร็จการศกึษาท้ังหมด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  03 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, กองแผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาท่ีมีงานทําหรอืมีกิจการของตนเองและมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 

1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บปละ 1 ครั้ง จากแบบสอบถามบัณฑติ 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป ตอผูสําเรจ็การศึกษาท้ังหมด 

หนวยวัด คิดเปนคาสัดสวนรอยละของจํานวนผูมีงานทําและไมมีงานทําจากจํานวนผูกรอบแบบสอบถามท้ังหมด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด (จากผูกรอบแบบสอบถาม) 
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รหัสตัวชี้วัด  :  04 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  กองแผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด การประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการเจาของกิจการ หรือสวนราชการตอผูปฏิบัติงานท่ีเปนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ จําแนกเปน 5 ระดับ 

หนวยวัด จํานวนรวมจากความถ่ีของแตละระดับ 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับ 3.65  

 

รหัสตัวชี้วัด  :  05 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  กองกิจการนักศึกษา, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, กองงานวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด นักศึกษาท่ีรวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (โครงการพัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษา) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้น มีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะตามวัตถุประสงคของโครงการ

เพ่ิมข้ึน (ควรจัดประเมินกอนและหลังการอบรม) 

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรวมโครงการและตอบแบบสอบถาม 

หนวยวัด รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลี่ยในภาพรวม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ 
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รหัสตัวชี้วัด  :  06 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

ชื่อตัวชี้วัด ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมและคณะจัดทําข้ึน โดยมีบุคลากร และประชาชน เขารวมโครงการ เห็นประโยชนคณุคาของ

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ความถี่ในการเก็บขอมลู เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม เนนประโยชน คุณคาของศิลปะ และวัฒนธรรม 

หนวยวัด รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลี่ยในภาพรวม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 95.00 ของผูเขารวมโครงการ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  07 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ ดานศลิปะ และวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีคณะนําศาสตรการเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขารวมดําเนินการใหบริการดวย และนําผลท่ีไดจากโครงการมาใชใน

การจัดการเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

ความถี่ในการเก็บขอมลู เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการตอโครงการท้ังหมดของคณะ 

หนวยวัด รอยละ โดยระบุการบูรณาการรวมกับหลักสูตรใด วิชาใด หรืองานวิจัยใด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 95.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด (อยางนอย 1 ช้ินตอคณะ) 
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รหัสตัวชี้วัด  :  08 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  รธก.ฝายวิชาการและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร, คณะสาธารณสุขศาสตร, คณะทัศนมาตรศาสตร 

ชื่อตัวชี้วัด ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  

คําจํากัดความของตัวชี้วัด คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท ทุกประเภทการศกึษา ทุกหลักสูตรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน  

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

สูตรในการคํานวณ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จากหลกัสูตรท่ีผานการประเมินตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคณุภาพ 

หนวยวัด จํานวน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  09 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการดาํเนินการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร 

ชื่อตัวชี้วัด การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรแลวเสร็จ 5 ข้ันตอน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 

ผลสําเร็จของแผนดําเนินงานมีเปาหมาย 5 ข้ันตอน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ        2. จัดทําหลักสูตร        

3. เสนอมหาวิทยาลัย         4. ผานสภามหาวิทยาลัย         5. เสนอ สป.อว. 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ จํานวน 5 ข้ันตอน 

หนวยวัด ข้ันตอน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 4 ข้ันตอน จากจํานวน 5 ข้ันตอน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๓ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  10 ท่ีมาตัวชี้วัด  :   มร./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  ฝายประชาสัมพันธ, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, สาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด จํานวนนักศึกษาใหมระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา ทุกหลักสูตรท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมจากคาเปาหมายท่ีกําหนด 

หนวยวัด 
1. จัดเก็บเชิงปริมาณจําแนกตามหลักสตูรและจํานวนนักศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

2. นําจํานวนนักศึกษาใหมจริง ตามขอท่ี 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย  

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 97.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  11 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  งานประชาสัมพันธ กองกลาง 

ชื่อตัวชี้วัด ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามในทุกภูมภิาคตอการเปดโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมในการเขาถึง การศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงท่ีครอบคลุมประเด็นหลักสูตรหลากหลายประเภทและระดับการศึกษาตอบสนองความตองการเรียนรู มีชองทางการศึกษาหลายระบบ 

และคาใชจายถูก 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูแสดงความคิดเห็น 

หนวยวัด รอยละความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม เห็นวามหาวิทยาลยัรามคําแหง สรางโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาใหกับประชาชน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๔ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  12 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

ชื่อตัวชี้วัด โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการรวมกับการเรยีนการสอนหรืองานวิจัยในหลักสตูรปริญญาตร ี

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการบริการวิชาการท่ีนําศาสตรการเรียนการสอนมาดําเนินการใหบริการวิชาการและนําผลท่ีไดจากการใหบริการวิชาการมาใชในการจัดการเรยีนการสอน

หรือการวิจัย 

ความถี่ในการเก็บขอมลู เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาบูรณาการตอโครงการท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ โดยระบุการบูรณาการรวมกับวิชาใด หลักสตูรใด หรืองานวิจัยใด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 80.00 ของจํานวนโครงการ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  13 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการบริการวิชาการฯ, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ และสาขาวิทยบริการฯท่ีเก่ียวของ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ชุมชนหรือองคกรมีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาและสรางเครือขายได  

(โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความรวมมือระหวางคณะ) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการรวมของทุกคณะในระดับมหาวิทยาลยัท่ีดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชน สามารถพัฒนาทักษะ ความรูไดดวยตนเอง รวมถึงการสรางเครือขาย

ความรวมมือใหความรูดวย 

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บขอมลูการประเมินโครงการ มีการติดตามผลลัพธท่ีชัดเจน จัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ - ไมมี - 

หนวยวัด จํานวนชุมชน หรือองคกร ท่ีมีความเขมแข็งสามารถพัฒนา/ดําเนินการดวยตนเองได รวมถึงการสรางเครือขาย 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 2 แหง  

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๕ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  14 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการจดัตั้งสํานักงานบริการวิชาการ 5 ข้ันตอน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จของแผนดําเนินงานมีเปาหมาย 5 ข้ันตอน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ        2. จัดทําโครงการ 3. เสนอมหาวิทยาลัย         4. ผานสภามหาวิทยาลัย         5. เปดดําเนินการ 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ จํานวน 5 ข้ันตอน 

หนวยวัด ข้ันตอน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 4 ข้ันตอน จากจํานวน 5 ข้ันตอน 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  15 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อตัวชี้วัด ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง (ดานการวิจัย) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
คือจํานวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสรจ็สิ้น มีความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของโครงการเพ่ิมข้ึน  

(ควรจัดประเมินกอนและหลังการอบรม) และติดตามผลการนําไปปฏิบัต ิ

ความถี่ในการเก็บขอมลู จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูความเขาใจตอโครงการท้ังหมด และตดิตามผลการนําไปปฏบัิต ิ

หนวยวัด รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลี่ยในภาพรวม 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนผูเขาอบรม  

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๖ 
 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  16 ท่ีมาตัวชี้วัด  : มร./สป.อว./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยฯ,คณะ 

ชื่อตัวชี้วัด ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐท่ีนําไปพัฒนาการเรยีนการสอน หรือมผีลเชิงสาธารณสังคมและเศรษฐกิจ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
หลักฐานการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐท่ีแลวเสร็จ มาใชประโยชน พัฒนาการเรยีนการสอน หรือมผีลเชิงสาธารณสังคมและ

เศรษฐกิจ 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง โดยจดัทํารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผลงานวิจัยฯ ท่ีนําไปใชประโยชนตอโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

หนวยวัด รอยละผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จนํามาใชประโยชนดานการเรยีนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน หรือมผีลตอเศรษฐกิจ – สังคม ตอผลงานวิจัยท้ังหมด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 เฉลี่ยรอยละ 30.00 ของผลงานท่ีแลวเสร็จรอบปงบประมาณ (วิจยัสรางองคความรูและวิจัยถายทอดเทคโนโลยี) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  กองบริการการศกึษา, กองการเจาหนาท่ี, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันคอมพิวเตอร,กองกิจการนักศึกษา                 

ชื่อตัวชี้วัด บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง (โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย)   

คําจํากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ ดานความรู ทักษะ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) และติดตามผลนําไปปฏิบัต ิ

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

หนวยวัด รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการอบรม และตดิตามผลนําไปปฏิบัติ 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๗ 
 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  18 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. /ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการดาํเนินงานงานตามตัวช้ีวัด การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ - ไมมี - 

หนวยวัด 1 - 100 คะแนน ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ จากระบบสารสนเทศการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 87 คะแนน จาก 100 คะแนน 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  19 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการโครงการช้ีนํา – ปองกันฯงานประชาสัมพันธและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ชื่อตัวชี้วัด คาเฉลี่ยตอประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ (โครงการช้ีนํา-ปองกันและแกไขปญหาของสังคม)   

คําจํากัดความของตัวชี้วัด คาเฉลี่ยของการประเมินผูเขารวมโครงการตอการจัดโครงการดานประโยชนท่ีไดรับ (ไมนอยกวาระดับ 3.51) 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ ระดับ (แบงเปน 5 ระดับ) 

หนวยวัด คาเฉลี่ยตอประโยชนท่ีไดรับจากโครงการท้ังหมด 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับ 3.70 จากคาเฉลี่ยทุกโครงการของแผนโครงการช้ีนําปองกันและแกไขปญหาของสังคม 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๘ 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  20 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ชื่อตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการและนํามาใชประโยชนได (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานโครงการแตละโครงการเสร็จสิ้นและเกิดประโยชนหรือนํามาใชประโยชนตอนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไดจริง (ตองมีหลักฐานเชิง

ประจักษประกอบรายงาน) 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ - ไมมี - 

หนวยวัด จํานวนโครงการเสร็จสิ้น และเกิดประโยชนและนํามาใชประโยชนไดจริง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 80 ของจํานวนโครงการ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  21 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อตัวชี้วัด 
รอยละของจํานวนหนวยงานของมหาวิทยาลยัรามคําแหงดําเนินการตามกระบวนการดานการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในไดถูกตอง 

 (โครงการอบรม “หลักการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมภิบาล”) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ ดานความรู ทักษะ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) และติดตามผลนําไปปฏิบัต ิ

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

หนวยวัด รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการอบรม และตดิตามผลนําไปปฏิบัติ 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00  

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๓๙ 
 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  22 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. /กระทรวงพลังงาน ผูรับผิดชอบ  :  กองอาคารสถานท่ี, กองงานวิทยาเขต (ทุกหนวยงานสนับสนุนนโยบาย) 

ชื่อตัวชี้วัด คาเฉลี่ยการลดปรมิาณการใชสาธารณูปการเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา (ไฟฟา) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด ผลของการประหยดัการใชสาธารณูปการ เมื่อเปรยีบเทียบหนวยการใชลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน (เปรยีบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

สูตรในการคํานวณ รอยละของหนวยการใชสาธารณูปการ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในชวงระยะเวลาเดยีวกัน 

หนวยวัด รอยละของการลดปริมาณการใชสาธารณูปการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 คาเฉลี่ยการลดปรมิาณการใชรอยละ 5.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  23 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  กองคลัง 

ชื่อตัวชี้วัด รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจดัจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด ผลสําเร็จการจดัซื้อจัดจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ รอยละผลสําเร็จการจัดซื้อจดัจางระบบสาธารณูปการเปนไปตามระเบียบ 

หนวยวัด รอยละของผลสําเรจ็ (3 รายการ) 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 100.00 

 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๔๐ 
 

 
 

รหัสตัวชี้วัด  : 24 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด 

การแปลความหมายคะแนนการประเมินระดับคะแนน     

< หรือ = 1.5          หมายถึง      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50          หมายถึง     การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00          หมายถึง     การดําเนินงานระดับดมีาก 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ ระดับ จํานวนเปน 5 ระดับ 

หนวยวัด ระดับผลการประเมินระดบัสถาบัน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51) 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๔๑ 
 

 
 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  25 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณภาพการใหบริการ (ISO) 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน ISO ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ รอยละ 

หนวยวัด รอยละของหนวยงานผานการประเมิน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564 รอยละ 100.00 ของหนวยงานผานการประเมิน ISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๔๒ 
 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา้ ๔๓ 
 

 

 


