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  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการด าเนินงาน
เน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหงขึ้นนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน เนื่องจากขณะนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจ านวนไม่กี่แห่ง
และแต่ละแห่งก็จ ากัดจ านวนรับ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงก่อตั้งขึ้นโดยให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มีที่เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน ปัจจุบันจัดการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 

           โดยมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักท้ัง 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงได้แก่  

1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามค าแหงยังได้เพ่ิมภารกิจด้านการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กว้างไกลและทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัย    
สองระบบ คือ จัดระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
โครงการพิเศษต่าง ๆ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยมีวิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็นวิชาบังคับในทุกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรมช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปด าเนินชีวิต          
เป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมน าชีวิต ช่วยเสริมคุณค่าให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป 

ประวตัิและความเป็นมา  
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  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น                   
โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนด้านการ
อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0 และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2566 
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ซึ่งเป็นแผนระยะกลางเพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็น Smart University โดยมี
พันธกิจหลัก ดังนี ้ 

1) การจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (Participation from all  
parties in our Society) และหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน
มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ในหลายหลายประเภทการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการความร่วมมือ เป็นต้น โดยสามารถเข้าชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้และผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแก่บุคลากร 

2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีงานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เพียงพอในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน         
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเป็นแหล่งรวมความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ในรู ปแบบการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยเชิง
บูรณาการ  

3) การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แก่ชุมชนสังคมท่ีมีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับบริบทความต้องการชุมชน สัง คม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน       
โดยครอบคลุมกลุ ่ม เป้าหมายในวงกว้าง  หรือ เฉพาะเจาะจง ในรูป แบบบริการแบบให้เปล่า  หร ือ เชิงพาณิชย์หรือ ใช้ทร ัพยากรร่วมกันทั ้ง ในระดับสถาบันหรือตัวบุคลล เช่น การให้ค าปรึกษา                     
การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้สังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
และปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการให้การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นความส าคัญท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการจัดงานถ่ายทอดและ  
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ในสังคม ท าการสอนโดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมีเจตคติที่ดีมีใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเ พื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

5) การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้า ท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด เป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาข องศาสตร์และวิชาการ  
รวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะบูรณาการข้ามศาสตร์โดยการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านการบริหารบุคลากร การเงิน ความเสี่ ยง การประกันคุณภาพการศึกษา                      
และธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

หลักการและเหตุผล 

 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อธิการบด ี

 

ก.บ.ม.ร. 

คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0)  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

๑๑. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
- รองอธกิารบดฝ่ีายการคลงั และ รองอธิการบดฝ่ีายนโยบายและแผน 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยงขอ้ง 

- กองแผนงาน 

- กองคลงั (เลขานุการ) 

๑๒. คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส ม.ร. 

๑๓. คณะกรรมการด าเนนิงานบริหารความเสีย่งและ 

การควบคมุภายใน ม.ร. 

๑. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นการเรียนการสอน 

- รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

- รองอธิการบด/ีผูช้ว่ยอธิการบดฝ่ีายสือ่การสอน 

- ทุกคณะ 

- กองแผนงาน 

- กองบรกิารการศึกษา (เลขานุการ) 

 

๒. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นการวิจยั

และพฒันา 

- รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

- ทุกคณะ 

- กองแผนงาน 

- สถาบนัวจิยัและพฒันา (เลขานุการ) 

 

๓. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นบริการวิชาการแก่

สงัคมและชมุชน 

- รองอธิการบดฝ่ีายนโยบายและแผน 

- ผูแ้ทนรองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารฯ 

- ทุกคณะ 

- กองแผนงาน (เลขานุการ) 

 

 

๔. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นท านบุ ารงุ

ศิลปะ และวฒันธรรม 

- รองอธิการบดฝ่ีายศิลปวฒันธรรม 

- ทุกคณะ 

- กองแผนงาน  

- สถาบนัศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ(เลขานุการ) 
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๕. คณะกรรมการพฒันาดิจทิลั

เพือ่ขบัเคลือ่น Smart RU. 

- รองอธิการบด ี/ผูช้ว่ยอธิการบดี 

ฝ่ายสือ่การสอน 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยงขอ้ง 

- กองแผนงาน 

- สถาบนัคอมพิวเตอร ์(เลขานุการ) 
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๖. คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 

บุคลากรสายสนบัสนุน ,บุคลากรสายวชิาการ 

- รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร 

- รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

- ประธานสภาคณาจารย ์

- ประธานขา้ราชการ พนกังานและลูกจา้ง ม.ร. 

- กองแผนงาน 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยงขอ้ง 

- กองการเจา้หนา้ที ่(เลขานุการ) 

 

๗. คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาและ

ส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 
- รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

- รองอธิการบดฝ่ีายวทิยาเขต 

- ผูแ้ทนรองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารฯ 

- นายกองคก์ารนกัศึกษา ม.ร. 

- ทุกคณะ 

- กองงานวทิยาเขตบางนา 

- กองแผนงาน  

- กองกิจการนกัศึกษา (เลขานุการ) 

๘. คณะกรรมการสือ่สารองคก์รและ

ส่งเสริมภาพลกัษณม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง 

- รองอธิการบด ี/ผูช้ว่ยอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

- หน่วยงานทีเ่กี่ยงขอ้ง 

- ผูแ้ทนรองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารฯ 

- กองแผนงาน 

- งานประชาสมัพนัธ ์กองกลาง (เลขานุการ) 

 

๙. คณะกรรมการ

พฒันาสาขาวิทยบริการ 

- รองอธิการบด ี/ผูแ้ทนรอง

อธิการบดฝ่ีายวทิยบริการฯ 

- สาขาวทิยบรกิารฯ 

- ผูแ้ทนฝ่ายวทิยบรกิารฯ 

(เลขานุการ) 

 

๑0. คณะกรรมการเสนอ

โครงสรา้งพื้นฐาน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- รองอธิการบดฝ่ีายอ านวยการ 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- กองแผนงาน 

- กองอาคารสถานที ่

(เลขานุการ) 
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➢ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

• 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปน็ตลาดวิชาทีมี่ความเปน็อิสระ เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ทีห่ลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมตอ่การเข้าถึงการศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในหลากหลายช่องทางและเพยีงพอตอ่การรองรับ
ประชากรเข้าสู่ระบบ

• 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองมีการเทียบโอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในหลากหลายสาขาวิชาในทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยต้นทุนที่ไม่สูง
• 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยมีสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคมีศิษย์เก่าและนักศึกษา เป็นจุดประสานงานด้านการให้บริการพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบ
• 4 มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านเทคโนโลยีสื่อการสอนหลากหลายช่องทาง สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ด้วยระบบ Cyber Classroom และ Course On Demand เป็นต้น

จุดแข็ง 

(Strengths)

• 1 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ยังไม่ครบคลุมทุกด้าน
• 2 การบริหารจัดการการวิจัยและการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ภายในคณะวิชาหรือระหว่างคณะวิชา และเครือข่ายการอุดมศึกษา รวมถึงคณะบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีค่อนข้างน้อย
• 3 บุคลากรบางส่วนที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ขาดการพัฒนาความรู้ ขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาบูรณาการในด้านที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของงาน ที่รับผิดชอบ
• 4 การบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสถานที่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ
• 5 หลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือตอบสนอง Demand side หรือที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (Soft Skills และ Critical Thinking) ทุกประเภทหลักสูตรยังมีน้อย

จุดอ่อน 
(Weaknesses)

➢ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

• 1 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงระดับชุมชนเชิงพื้นที่ ศิษย์เก่า ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
• 2 นโยบายระดับประเทศ ด้านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (e-Government)เพื่อให้การบริการภาครัฐและการให้บริการแก่ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้

Smart Device
• 3 สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยท างานและผู้สูงอายุมีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
• 4 แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลักสูตร Sandbox

การเก็บหน่วยกิต แบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ

โอกาส 
(Opportunities)

• 1 สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจ านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนท าให้เกิดกระแสการแข่งขันที่สูงข้ึนทางการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยอุดมศึกษาที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา
• 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด อันเนื่องด้วยสภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีผลกระทบต่อการลงทุน และการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
• 3 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ านวย เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติท าให้ประชากรเกิดความไม่ม่ันใจเข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนทัศนคติเข้ารับการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงภูมิล าเนา
• 4 การสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการแบบภาครัฐมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลงท าให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองสูงข้ึน อาจน าไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และการจัดการที่ต่ ากว่ามาตรฐานได้
• 5 กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท าให้เกิดความยุ่งยาก  ในการน ามาปฏิบัติ เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

อุปสรรค (Threats)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพ SWOT Analysis มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(ที่มา : การประชุมเชิงปฏบิตักิารของผูบ้รหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลัยรามค าแหง โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร เร่ือง“การวางแผนกลยทุธ์เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” เม่ือวันที ่29 – 31  พฤษภาคม 2565) 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
  

จุดแข็ง   (Strengths)  จุดอ่อน   (Weaknesses) 
1. มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาที่มีความเป็นอิสระ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่

หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมต่อการเข้าถึง
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายช่องทาง และเพียงพอต่อการรองรับ
ประชากรเข้าสู่ระบบ 

2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา                     
หาความรู้พัฒนาตนเองมีการเทียบโอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหลากหลาย
สาขาวิชาในทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยต้นทุนที่ไม่สูง 

3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยมี
สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคมีศิษย์เก่าและนักศึกษา เป็นจุดประสานงานด้านการ
ให้บริการพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบ 

4. มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้            
ทางวิชาการ โดยผ่านเทคโนโลยีสื่อการสอนหลากหลายช่องทาง สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุก
เวลาและสถานที่ด้วยระบบ Cyber Classroom และ Course On Demand เป็นต้น 

1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ยังไม่ครบคลุม
ทุกด้าน 

2. การบริหารจัดการการวิจัยและการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน ภายในคณะวิชาหรือระหว่างคณะวิชา และเครือข่ายการ
อุดมศึกษา รวมถึงคณะบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีค่อนข้างน้อย 

3. บุคลากรบางส่วนที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ ขาดการพัฒนาความรู้  ขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะมาบูรณาการในด้านที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของ
งานที่รับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสถานที่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ 
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือตอบสนอง Demand side หรือที่มี

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (Soft Skills และ 
Critical Thinking) ทุกประเภทหลักสูตรยังมีน้อย 

โอกาส   (Opportunities)  กลยทุธ์  ( S + O )  กลยทุธ์  (  W + O ) 
1. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  ใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงระดับชุมชนเชิงพื้นที่ ศิษย์เก่า ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
2. นโยบายระดับประเทศ ด้านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (e-Government) เพื่อให้การบริการภาครัฐและการให้บริการแก่

ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้ 
Smart Device 

3. สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยท างานและผู้สูงอายุมีความต้องการพัฒนาความรู้
และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 

4. แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑติพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลักสูตร Sandbox การ
เก็บหน่วยกิต แบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

1. จัดการศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 
2. พัฒนาระบบการก ากบัคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร สอดคล้องกบัความต้องการ

ตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเปน็พลเมือง

ใหแ้กผู่้เรียน 
4. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยนืของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการใหบ้รกิาร

ทางวิชาการ 
 
 

1. พัฒนาระบบการบรหิารการวจิัยและผลประโยชน์จากทรพัยส์ินทางปญัญา 

2. ส่งเสริมการวิจยัและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางวิชาการศกึษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 
 

อุปสรรค (Threats)  กลยทุธ์  ( S + T )  กลยทุธ์  ( W + T ) 
1. สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจ านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนท าให้เกิดกระแสการแข่งขันที่สูงขึ้นทางการศึกษา 
1. ในรูปแบบต่าง  ๆภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยอุดมศึกษาที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด อันเนื่องด้วยสภาพการ

แข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีผลกระทบต่อการลงทุน และการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
3. ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ านวย เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติท าให้ประชากรเกิดความไม่ม่ันใจเข้ารับบริการจาก

มหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนทัศนคติเข้ารับการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงภูมิล าเนา 
4. การสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการแบบภาครัฐมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมี

แนวโน้มลดลงท าใหม้หาวทิยาลัยตอ้งพึง่พาตนเองสูงขึ้น อาจน าไปสูอุ่ดมศกึษาเชิงพาณชิย์และ การจัดการที่ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
5. กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท าให้เกิดความยุ่งยากในการน ามาปฏิบัติ 

เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาทกัษะพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู้            
ของผู้เรียน 

2. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวดา้นบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัที่ทนัสมัยดว้ยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
บรหิารทีท่ันสมัย 

2. พัฒนาการบรหิารจดัการศกึษาเชิงธรรมาภบิาล 

3. ยกระดบัคณุภาพและทกัษะของบคุลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคม
ยอมรับ 

4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

 

ปัจจัยภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 

แผนปฏริูปประเทศ 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบบัที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
แผนด้านการอดุมศกึษา 

เพื่อผลติและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ 

(ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
แผนปฏบิตัิราชการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

(ร่างกรอปประเด็นยุทธศาสตร์  
พ.ศ. 2566 ) 

 
ยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2566  

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

➢ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ➢ ด้านการศึกษา 
➢ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 

➢ พัฒนาศักยภาพคน 
 

➢ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมอนาคต 

➢ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอยา่งยั่งยืน 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

➢ ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

➢ ด้านการศึกษา 
 

➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

➢ พัฒนาศักยภาพคน 
 

➢ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา
ท้าทายและปรับตัวได้ทันทีต่อพลวัตร     
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

➢ สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

➢ การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม ➢ ด้านเศรษฐกิจ 
➢ ด้านการศึกษา 

 ➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

➢ ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย
อุดมศึกษา 

➢ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    
การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้ ายุค  เพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความพร้อมของประเทศในอนาคต 

➢ การวิจยั เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

➢ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

➢ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

➢ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

➢ จัดระบบอุดมศึกษาใหม่  ➢ การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจัยให้เป็นรากฐาน              
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
 

➢ พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา     
แบบตลาดวิชา 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนระดับ 3 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 พ.ศ. 2566 – 2570 
 

แผนปฏบิตัิราชการมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
 

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(ร่างกรอปประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 ) 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้
อย่างย่ังยืนพร้อมอนาคต 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอ้มให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแกไ้ขปัญหาทา้ทายและปรับตัวได้
ทันทีตอ่พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตักรรมระดับขั้นแนวหน้าทีก่้าวหน้าล้ ายุคเพือ่สร้าง
โอกาสใหมแ่ละความพร้อมของประเทศในอนาคต 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาก าลังคน สถาบันอดุมศึกษาและสถาบันวิจัยใหเ้ป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบกา้วกระโดดและอย่างย่ังยืน 
 

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๑๐ 

 

ร่างแผนปฏบิตัิราชการ กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม พ.ศ. 2566  
 
 

แผนปฏบิตัิราชการมหาวทิยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2566  
      

เป้าประสงค ์  ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ก าลังคนสมรรถนะสูง 
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

 1  ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย           
ด้ ว ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์                      
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน            
และพึ่ งพาตนเองไ ด้อย่างยั่ ง ยืน          
พร้อมอนาคต 

1. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน  

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก  ๆ
กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired learning outcomes) 

2. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษท่ี 21 
ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานท่ีตรงกับ
สาขาวิชา 

4. ก า ลั ง ค น ไ ด้ รั บ ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurship) SME 

5. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

6. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ 
ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมในการใช้

ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล 
มีความมั่นคงทางสุภาพ มีความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงวัย ยกระดับ     
การจัดการทรัพยากรและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า มีการกระจายความ
เจริญของเมืองและชนบทมากข้ึน พื้นท่ีมีสมรรถนะสามารถแก้ปัญหาท้า
ทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ
แก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้
ทันทีต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

2. สร้างความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ท้ิงใครไว้
ข้างหลังท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคน
ในพื้นท่ี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

3. มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็น
รูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางวิชาการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน
และท้องถ่ินจากผลการให้บริการทางวิชาการ 

3. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความ
คล่องตัวด้านบริการวิชาการ 

3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้ ายุค ในการก้าวกระโดดจากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี (Adopter) เป็น
หลักไปสู่การเป็นผู้น าเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดับสากล ในสาขา
เป้าหมายของประเทศ รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต โดยมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงการสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศท่ีทัดเทียมสากล อีกท้ังมีผลงานวิจัยข้ันแนว
หน้าและกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ท่ีถูกน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความ
ท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนว
หน้าท่ีก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความพร้อมของประเทศใน
อนาคต 

3. การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเก้ือหนุนเพื่อการวิจัยนวัตกรรม 
และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ 

1. พั ฒน า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การพึ่งตนเองท้ังสังคมและการพัฒนาสู่อานาคต ในการปฏิบัติงานและสร้าง
นวัตกรรมท่ีท้าทาย ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

 4 การพัฒนาก าลังคน 
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยให้
เป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรท่ีทันสมัย  มุ่ งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

3. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูง
และเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 

3. มีระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการจัดการสถานท่ีการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถ
สร้างศักยภาพ 

1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีทันสมัยด้วยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็น

ชุมชนทางวิชาการท่ีสังคมยอมรับ 
4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัย 

ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์   มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม 

สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

3 การวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  
แบบตลาดวิชา 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

เป้าประสงค ์

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
(Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลงัของทุก ๆ  กลุ่มวยั 
(Enhancing Curriculum for desired learning outcomes) 

2. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที ่21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของประเทศ 

3. ก าลังคนไดร้ับการเสริมสรา้งศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานทีต่รงกับสาขาวิชา 

4. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) SME 

5. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทกัษะและสภาพแวดล้อม
พื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู ้

6. ก าลังคนและผูร้ับบรกิารจากผลการบรูณาการการอนุรักษ์ 
เสริมสรา้ง ทักษะ ต่อยอดศลิปะและวัฒนธรรม มคีวามตระหนกั
ต่อการด ารงชีวิตและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
วิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภมูภิาค   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนใน
พื้นที ่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือตอ่ยอด       
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับ
ทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ ์สร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

3. มีการบริการวิชาการขอมหาวิทยาลัย
มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็น
รูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
คล่องตัว 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของ
ปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อการวิจัย
นวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้าง
องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ    
มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมีผลสมัฤทธ์ิและเกิดความ
คุ้มค่าในการจดัการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 

3. มีการสร้างเสริมอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย           
ให้มีศักยภาพสูงและเช่ียวชาญ      
เฉพาะศาสตร์ 

4. มีระบบนิเวศมหาวิทยาลัย     
เอื้อต่อการจัดการสถานที่การ
เรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้าง
ศักยภาพ 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ การจัดการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ⚫ ⚫ ⚫  

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการก ากับคณุภาพและมาตรฐานหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ⚫ ⚫ ⚫  

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมในการใชช้ีวิต เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางวิชาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ เสรมิสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและทอ้งถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ ⚫ ⚫ ⚫  

กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา แบบตลาดวิชา 

กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารที่ทนัสมัย ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) (ต่อ) 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ / 15 เป้าประสงค์ / 13 กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศกึษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ท่ี 1  มีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลงัของทุก ๆ กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired learning outcomes) 
กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ท่ี 2 1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความตอ้งการตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ท่ี 3 1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 

2. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานเพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ท่ี 4  ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 1  มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งสว่นกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางวิชาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เป้าประสงค์ท่ี 2  ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยนืของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 3  มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 

กลยุทธ์ท่ี 3  สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวดา้นบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศกึษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุนเพ่ือการวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญัญา 
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์ท่ี 2  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดจิิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมยัด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริการที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ท่ี 2  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี 3  มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ 

กลยุทธ์ท่ี 3  ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวชิาการที่สังคมยอมรับ 
เป้าประสงค์ท่ี 4  มีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการจัดการสถานที่การเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
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พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการในพันธกิจดังนี้

1. การจัดการศึกษา

2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ใหบ้ริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
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• ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมปรัชญา 

• พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่
แบบจ ากัดจ านวน มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมและจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาน 

• ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม  และภักดีต่อองค์กรค่านิยมองค์กร

• ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์

• มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวนเอกลักษณ์
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กรอบกรอบประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชวีิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 
1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
(Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ กลุ่มวัย (Enhancing 
Curriculum for desired learning outcomes) 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที ่21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ 
2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชา 

1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) SME 
2. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อม
พื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

1. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการ 
การอนุรักษ ์เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม 
มีความตระหนักต่อการด ารง ชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที ่4 
1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียน     
การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.1 ระดับโครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต  
(Credit Bank) 

2.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21 

3.1 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) แก่นักศึกษา SME 

4.1 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ                
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ       
แก่สังคม 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  

(Soft Skill) และทักษะศตวรรษ ที่ 21 
1. โครงการส่งเสรมิความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) แก่นักศึกษา SME 

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.2 จ านวนโครงการหลักสูตร (Sandbox, Re Skill  
Up Skill, New Skill)  

2.2 จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาที่สร้างองค์ความรู้หรือเครือข่าย 
ความร่วมมือหรือรายได้ในชุมชน/องค์กร 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
2. โครงการหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Sandbox, 
Re Skill Up Skill, New Skill) 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาต่าง ๆ 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ที่สร้าง 
องค์ความรู้หรือเครือข่ายความร่วมมือ หรือรายได้ใน
ชุมชน/องค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียน     
การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.3 จ านวนหลักสูตรเสริมสร้างทักษะผู้สูงอายุ  
(Aging society) 

2.3 จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์/ คณะพยาบาลศาสตร์/           
งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
 

 4.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
3. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะผู้สูงอายุ            
(Aging society) 

3 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์/ คณะพยาบาลศาสตร์/ 
งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
4. โครงการติดตามผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 3. โครงการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม เชิงพาณิชย์  
(วงดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, นาฎศิลป์ไทย, โขน) 
4. โครงการที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.4 จ านวนโครงการเรียนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 

2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
4. โครงการเรียนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย 

4.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.5 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ 2.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะ

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
5. หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ 4.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที ่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่2 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน 2.1  มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

2.2 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง เข้าไปช่วยพัฒนา 
2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือของชาติหรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
1. หลักสูตรให้บริการวิชาการสัญจรตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนในรูปแบบจัดหารายได้ทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค      

1. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ ความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชม (Local Product Art & Culture Space)   
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
         - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
2. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
         - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.3 จ านวนโครงการที่บูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา  

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ระหว่างศาสตร์วิชา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อการวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่2 
1. พัฒนาระบบการบรหิารการวิจยัและผลประโยชน์จากทรัพยส์ินทางปัญญา 2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.1 ผลส าเร็จของการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจัย 2.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
1. โครงการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและ แสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 1. โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.2 ผลส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้ 2.2 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต การบริการ หรือภาคธุรกิจ 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
2. โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้ทางวิชาการและวิจัย 2. โครงการวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต  การบริการ 

หรือภาคธุรกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1.3 ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมและจัดส่งข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 ร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม 
3. โครงการจัดวางระบบการขึ้นทะเบียนและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือบัญชีนวัตกรรม 3. โครงการและงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งค าของบประมาณสอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่
ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการมผีลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

1. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ให้มีศักยภาพสูงและเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร ์

1. มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการสถานที่การเรียนรู้ของ
ทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที ่4 
1. สรา้งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและการบริหารทีท่ันสมัย 

2. พัฒนาการบรหิารจดัการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 3. ยกระดับคณุภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชน 
ทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 

4. พัฒนาระบบนเิวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยั 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.1 ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
 

2.1 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม 
สายงาน  
      3.1.1 สายวิชาการ 
      3.1.2 สายสนับสนุน 

4.1  ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินทรัพย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการ 
ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย ขั้นตอน 4 ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย     
 

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 1. โครงการมหาวิทยาลัยรามค าแหงใสสะอาด  1.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
1. โครงการ Ru Community Mall 
2. โครงการจัดตั้งส านักงานบริหารทรัพย์สิน RU. 
3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี ภูมิภาคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.2 ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
(Data warehouse) หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย 

  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู (Data warehouse) 
หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการศึกษาและวิจัย 

2. การประเมินตุณภาพการศึกษาภายใน   
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กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
1. สรา้งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและการบริหารทีท่ันสมัย 

2. พัฒนาการบรหิารจดัการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 3. ยกระดับคณุภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชน 
ทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 

4. พัฒนาระบบนเิวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยั 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   
1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมยั  
(Smart RU.) 
      1. ขออนุมัติโครงการ 
      2. ผูกพันสัญญา 
      3. ตรวจรับ 
      4. เบิกเงิน 
      5. ใช้งาน 

- ระบบ QA  
2.2.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมผีลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 

  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่มันสมัย  
(Smart RU.) 
    - Smart Office  
    - Smart Students 
    - Smart People  
    - Smart Service 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดจิิทัลเพื่อขับเคลื่อน 
Smart RU. 

3. การพัฒนาบุคลากรและระบบการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 - ระบบ ISO  

2.2.2 หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) 

  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
 4. การตรวจตดิตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

5. การพัฒนาบลุากรและระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 
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กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
1. สรา้งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและการบริหารทีท่ันสมัย 

2. พัฒนาการบรหิารจดัการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 3. ยกระดับคณุภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชน 
ทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 

4. พัฒนาระบบนเิวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยั 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.4 ความพึงพอใจของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัย 
(Smart RU.)  
    - Smart Office  
    - Smart Students 
    - Smart People  
    - Smart Service 

2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยั 

  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของการพัฒนาระบบการ
บริหารที่ทันสมัย (Smart RU.)  
    - Smart Office  
    - Smart Students 
    - Smart People  
    - Smart Service 

6. โครงการส่งเสรมิภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย   

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 2.4 ผลส าเร็จของการปรับปรุง ช าระระเบียบ ข้อบังคับ

และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
 7. โครงการปรับปรุง ช าระระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     - ด้านการเงินงบประมาณ 
     - ด้านนักศึกษา 
     - ด้านการเรียนการสอน 
     - ด้านบุคลากร 
     - ด้านสวัสดิการ 
     - ด้านอื่นๆ    
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1         

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้         

ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)          

อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่น         

ตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ          

กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum         

for desired learning outcomes)         

กลุยุทธ์ที่ 1         

จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 ระดับโครงการพัฒนาระบบ  
(Credit Bank) 

1 ระดับ 1. โครงการพัฒนาระบบ 1. ระดับโครงการพัฒนาระบบ 1 ระดับ    

 ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)   ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)     

        - คกก.จัดท าแผนกล
ยุทธ ์ 1.2 จ านวนโครงการหลักสูตร 

(Sandbox, 
New Skill) 

3 หลักสูตร 2. โครงการหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ 1. จ านวนโครงการหลักสูตร 
(Sandbox, 
New Skill) 

3 หลักสูตร - - ด้านการเรียนการสอน 

 Re Skill Up Skill, New Skill)  ตลอดชีวิต (Sandbox, Re Skill Up Skill, Re Skill Up Skill, New Skill)    - คณะ 

   New Skill)      

         

 1.3 จ านวนหลักสูตรเสริมสร้างทกัษะ  1 หลักสูตร 3. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรูเ้สรมิสร้าง               1. จ านวนหลักสูตรเสริมสรา้งทักษะ  1 หลักสูตร    

 ผู้สูงอาย ุ(Aging society)  ทักษะผู้สูงอายุ (Aging society) ผู้สูงอาย ุ(Aging society)     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๒๔ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้  
 1.4 จ านวนโครงการเรียนรู้แบบ Module  5 โครงการ 4. โครงการเรยีนรู้แบบ Module  1. จ านวนโครงการเรียนรู้แบบ Module  5 โครงการ -  - คกก.จัดท าแผนกล

ยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศยั  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศยั เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศยั    ด้านการเรียนการสอน 

        - คณะ 

         

 1.5 จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนเพิม่ขึ้น 1 หลักสูตร 5 หลักสูตรทีเ่ปิดสอนเพิ่มขึ้นใน 1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร - 4.5261 - คกก.พัฒนาสาขา 

 ในสาขาวิทยบริการฯ  สาขาวิทยบริการฯ ในสาขาวิทยบริการฯ    วิทยบริการฯ 

        - คณะ 

เป้าประสงค์ท่ี 2         

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  
 

        

(Soft Skill) และทักษะศตวรรษ ที ่21         

ให้มีคุณภาพและสอดคล้อง         

กับความต้องการของประเทศ         

2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้าง         

ศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน         

ที่ตรงความต้องการ         

กลยุทธ์ที่ 2         

พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและ 2.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 80 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหผู้เ้รียน  1. จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 80   - คกก.จัดท าแผนกล
ยุทธ ์มาตรฐานหลักสูตรสอดคล้องกับ และสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21  มีทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21    ด้านการเรียนการสอน 

ความต้องการตลาดแรงงาน   ศตวรรษ ที ่21     - คณะ 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๒๕ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 2.2 จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณา

การ 

 

1 หลักสูตร 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทีม่ี 

 

1. จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 

 

1 หลักสูตร -  - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ ์

   การบูรณาการระหว่างสาขาต่าง ๆ     ด้านการเรียนการสอน 

        - คณะ 

         

 2.3 การจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์/ 1 – 2 ขั้นตอน 3. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์/ 1. การจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์/ 1 – 2 ขั้นตอน - 40.0000 - คกก.จดัตั้งคณะแพทยศาสตร/์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์/  (พยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์/  คณะพยาบาลศาสตร์/  (พยาบาล)   คณะพยาบาลศาสตร์/  

 งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน  งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน    งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้   ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้     

 ขั้นตอน 1 วางแผนจัดตั้ง   ขั้นตอน 1 วางแผนจัดตั้ง     

 คณะแพทยศาสตร์/   คณะแพทยศาสตร์/     

 คณะพยาบาลศาสตร์/    คณะพยาบาลศาสตร์/      

 งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน     

 ขั้นตอน 2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร   ขั้นตอน 2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร     

 ขั้นตอน 3 ขั้นอนุมัติหลักสูตร   ขั้นตอน 3 ขั้นอนุมัติหลักสูตร     

 ขั้นตอน 4 อว. เห็นชอบหลักสูตร    ขั้นตอน 4 อว.เห็นชอบหลักสูตร     

 ขั้นตอน 5 เปิดรับนักศึกษา   ขั้นตอน 5 เปิดรับนักศึกษา     
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

   4. โครงการติดตามผลลัพธ์ผูส้ าเรจ็การศึกษา      

   ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ      

         

 2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 75.00 4.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ร้อยละ 75.00   - คณะ 

 ระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ  ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี อุดมศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
 

 - 0.0700 - สถาบันการศึกษา 

 อาชีพอิสระภายใน 1 ปี   อิสระภายใน 1 ป ี    นานาชาติ 

        - กองแผนงาน 

 2.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ระดับ 3.65 4.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ 1. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ระดับ 3.65    

 ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต  คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต     

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง   มหาวิทยาลยัรามค าแหง     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๒๗ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 3         

1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริม
ทักษะ 

        

และสภาพแวดล้อมพื้นฐาน         

เพื่อประสิทธิภาพของการเรยีนรู ้         

2. ก าลังคงได้รับการสร้างเสริม         

ความเป็นผูป้ระกอบการ         

(Entrepreneurship) SME         

กลยุทธ์ที่ 3         

พัฒนาทักษะพื้นฐานและ 3.1 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็น 1 โครงการ 1. โครงการส่งเสรมิความเป็น 1. จ านวนโครงการส่งเสรมิความเป็น 1 โครงการ   - คกก.จัดท าแผนพัฒนาและ 

สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตเพื่อ ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)    ส่งเสริมกิจการนักศกึษา 

สนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน แก่นักศึกษา SME  แก่นักศึกษา SME แก่นักศึกษา SME    - กองกิจการนักศึกษา 

    2. ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ร้อยละ 75 - 0.0500 - คณะ 

    มีความรูเ้พิ่มขึ้นและสามารถน าไป    - สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

    ปฏิบัตไิดจ้ริง    - สาขาวิทยบริการฯ 

        - กองงานวิทยาเขตบางนา 

 3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ร้อยละ 75 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1. ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ร้อยละ 75 - 18.3354  

 มีความรูเ้พิ่มขึ้นและสามารถน าไป  กิจการนักศึกษา มีความรูเ้พิ่มขึ้นและสามารถน าไป     

 ปฏิบัตไิดจ้ริง   ปฏิบัตไิดจ้ริง     
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 4         

1. ก าลังคนและผู้รับบริการ
จาก 

        

ผลการบูรณาการ การอนุรักษ ์         

เสรมิสร้าง ทักษะ ต่อยอดศลิปะ         

และวัฒนธรรมมคีวามตระหนัก         

ต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตร         

กับสิ่งแวดล้อม         

กลยุทธ์ที่ 4         

ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 4.1 ร้อยละโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะ 

ร้อยละ 80 1. โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรมและ 1. ร้อยละโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 80 - 0.5900 - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

บูรณาการการเรียนการสอน และวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ  ภูมิปัญญาไทย บรูณาการร่วมกับการเรยีน และภมูิปัญญาไทย บรูณาการร่วมกับ    ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 

เพื่อเสรมิสร้างเป็นพลเมือง ด้านศลิปะ และวัฒนธรรมร่วมกับ  การสอนการวจิัยหรือการบริการวชิาการ การเรยีนการสอนการวิจัยหรือการบริการ    และวัฒนธรรม  

ให้แก่ผูเ้รยีน การเรียนการสอนหรือการวจิัย  แก่สังคม วิชาการแก่สังคม    - สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

 หรือการบริการวิชาการแกส่ังคม       - คณะ 

        - สถาบันการศึกษานานาชาต ิ



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๒๙ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 4.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรม 1 โครงการ 2. โครงการส่งเสริม 1. ร้อยละโครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 - 0.0644  

 ส่งเสริมการท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และศาสนาท่ีสร้างองค์ความรู้ หรอืเครือข่าย ของผู้เข้าร่วมโครงการ    

 ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  ที่สร้างองค์ความรู้หรือ ความร่วมมือหรอืรายได้ในชุมชน /องค์กร     

 ที่สร้างองค์ความรู้หรือ  เครือข่ายความร่วมมือ      

 เครือข่ายความร่วมมือ  หรือรายได้ในชุมชน /องค์กร      

 หรือรายได้ในชุมชน /องค์กร       - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

        ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 

 4.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 8 โครงการ 3. โครงการให้บริการด้าน 1. ร้อยละโครงการให้บริการดา้นศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80   และวัฒนธรรม 

 ที่เผยแพรภู่มิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย ์ เชิงพาณิชย ์ ของผู้เข้าร่วมโครงการ   - สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

 และของชาติ หรือส่งเสรมิ        

 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  4. โครงการที่ก่อให้เกิดความรู ้ 1. โครงการที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 - 0.9000  

 และศาสนา  ความเข้าใจทางด้านศลิปะ และ ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ประเพณ ี ของผู้เข้าร่วมโครงการ    

   วัฒนธรรมไทย ประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น     

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น      



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๐ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1         

1. มีการขยายโอกาสเข้าถึงบริการ         

วิชาการของหน่วยงานโดยมืทิ้งใคร         

ไว้ข้างหลัง ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูภิาค         

ที่สอดคล้องกับความต้องการ         

ของคนในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต         

หรือต่อยอดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต         

กลยุทธ์ที่ 1         

สรา้งโอกาสการเขา้ถึงบริการทางวิชาการ 1.1 จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้น 13 1. หลักสตูรใหบ้ริการวิชาการสันจร 1. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 13 - 9.8249  

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน หลักสตูร ตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน ตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน หลักสตูร    

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   ในรูปแบบจัดหารายได้ทั้งส่วนกลาง      

   และสว่นภมูภิาค     - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

        ด้านบริการวิชาการ 

 1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ 13 2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ 13 -  แก่สังคมและชุมชน 

 แก่ชุมชนของคณะในรปูแบบให้เปลา่  โครงการ ของคณะในรปูแบบใหเ้ปล่าโดยไมค่ดิค่าใช้จา่ย แก่ชุมชนของคณะในรปูแบบให้เปลา่  โครงการ   - คณะ 

 โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย     - ดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย    - สถาบันการศึกษา 

    - ดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ     - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    - ดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ    นานาชาติ 

    - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์    - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

    - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์      - ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๑ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 1.3 จ านวนโครงการที่บูรณาการระหว่าง 13 3. โครงการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ 1. จ านวนโครงการฝึกอบรมเชิง 13 -   

 ศาสตร์วิชา โครงการ ระหว่างศาสตร์วิชา บูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา โครงการ    

         

เป้าประสงค์ที่ 2         

1. ชุมชนและผู้รับบริการได้ยกระดับ         

ทักษะความรู้ ผลติภณัฑ์ สร้างมลูคา่         

ทางเศรษฐกจิ สังคม หรือมีคณุภาพ         

ชีวิตที่ดีขึ้น        - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2        ด้านบริการวิชาการ 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งและ 2.1 มลูค่าผลกระทบทางสังคมชุมชนและคณุภาพชีวิต       แก่สังคมและชุมชน 

ความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่น        - คณะ 

จากผลการให้บริการทางวิชาการ   1. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะความรู ้ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เผยแพร ่

2 ชุมชน/   - สถาบันการศึกษา 

 2.2 จ านวนชุมชน /ท้องถิ่นที่มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2 ชุมชน/ ผลิตภณัฑ์เพื่อชุมชน (Local Product Art องค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ท้องถิ่น - 1.0000 นานาชาติ 

 เข้าไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่น & Culture Space) หรือของชาติหรือให้บริการ    -สาขาวิทยบริการฯ 

    วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม    ที่เกี่ยงข้อง 

 2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู ้        

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือของชาติหรอืให้บริการวิชาการ        

 เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม        



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๒ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา              
เป้าประสงค์ที่ 1         

1. มหาวิทยาลัยมคีวามพร้อม         

ของปัจจยัเกือ้หนุนเพื่อการวิจัย         

นวัตกรรม และการจดัการ         

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน         

ทางปัญญา         

กลยุทธ์ที่ 1         

การพัฒนาระบบการบรหิาร 1.1 ผลส าเร็จของการจัดตั้ง 1 ข้ันตอน 1. โครงการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและ 1. ผลส าเร็จของการจดัตั้ง 1 ข้ันตอน   - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

การวิจัยและผลประโยชน์ ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา  แสวงหาความรว่มมือสรา้งเครือขา่ยวิจัย ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา    ด้านการวิจัยและพัฒนา 

จากทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจยั  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจยั     

 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้     

 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ   ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ  - 0.5000  

 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงงการจดัตั้ง   ขั้นตอน 2 จัดท าโครงงการจดัตั้ง     

 ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา   ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา     

 ความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจยั   ความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจยั     

 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย   ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย     

 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย   ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๓ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 1.2 ผลส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ 1 ข้ันตอน 2. โครงการสรา้งศูนย ์ 1. ผลส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลศิ 1 ข้ันตอน    

 ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้  ความเป็นเลิศด้านการวิจยั ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้     

 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  และบริการฐานความรู ้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้     

 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ  ทางวิชาการและวจิัย ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ     

 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการจดัตั้ง   ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการจดัตั้ง     

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั     

 และบริการฐานความรู ้   และบริการฐานความรู ้     

 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลยั   ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลยั  - (0.5000) - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลยั   ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลยั    ด้านการวิจัยและพัฒนา 

         

 1.3 ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนา ร้อยละ 60 3. โครงการจัดวางระบบ 1. ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนา ร้อยละ 60    

 และนวัตกรรมทีส่ามารถ  การขึ้นทะเบียนและการใช้ และนวัตกรรมทีส่ามารถ     

 จดทรัพย์สินทางปญัญา/  ประโยชน์ทรัพย์สนิทางปัญญา จดทรัพย์สินทางปญัญา/     

 บัญชีนวัตกรรมและจัดส่ง  หรือบัญชีนวัตกรรม บัญชีนวัตกรรมและจัดส่ง     

 ข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   ข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๔ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 2         

1. มหาวิทยาลัยมผีลงานวิจยั         

สร้างองค์ความรูเ้ทคโนโลย ี         

และนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร ่         

ถ่ายทอดและถูกน าไป         

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์         

ต่อประเทศ         

กลยุทธ์ที่ 2         

ส่งเสริมการวิจยัและการสร้าง 2.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ ์ 50 เรื่อง  1. โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู ้ 1. จ านวนบทความที่ตีพมิพ ์ 50 เรื่อง - 1.0000 - คกก.จัดท าแผนพัฒนา 

ความร่วมมือและการถ่ายทอด และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีแล้วเสร็จ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ    บุคลากร 

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ระดับชาติและนานาชาต ิ   ระดับชาติและนานาชาต ิ     

สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม         

 2.2 ร้อยละผลงานวิจัยและ ร้อยละ 60 2. โครงการวิจัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ 1. ร้อยละผลงานวิจัยและ ร้อยละ 60 -  - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 เทคโนโลยีถูกน าไปใช้ในการ  ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมลูค่าเพิม่ เทคโนโลยีถูกน าไปใช้ในการ    ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 สร้างมลูค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ  เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต สร้างมลูค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ     

 ภาคการผลติ การบริการ  การบริการหรือภาคธุรกิจ ภาคการผลติ การบริการ     

 หรือภาคธุรกจิ   หรือภาคธุรกจิ     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๕ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 2.3 ร้อยละของการไดร้ับ ร้อยละ 60 3. โครงการและงบประมาณ 1. ร้อยละของการได้รับ ร้อยละ 60 - 9.4309 - คกก.จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 การจัดสรรงบประมาณ  ในระบบวิจัยและนวัตกรรม การจัดสรรงบประมาณ    ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 ในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ที่ส่งค าของบประมาณ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม     

 ที่สอดคล้องกับแผน  สอดคล้องกับแผน ที่สอดคล้องกับแผน     

 วิทยาศาสตร์วิจัย และ  วิทยาศาสตร์วิจัย และ วิทยาศาสตร์วิจัย และ     

 นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย     



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๖ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา              
เป้าประสงค์ที่ 1         

1. มหาวิทยาลัยมีอตัลักษณ ์         

และภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย         

มุ่งสูม่หาวิทยาลยัดิจิทลั         

กลยุทธ์ที่ 1         

สร้างภาพลักษณ ์ 1.1 ผลส าเรจ็ของการพัฒนา ร้อยละ 80 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั 1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการจัดท า ร้อยละ 80 - 22.8010  

มหาวิทยาลยัทีทันสมัย โครงสรา้งพื้นฐานด้านดจิิทัล   โครงสรา้งพื้นฐานด้านดิจิทัล    คกก.พัฒนาดิจิทัล 

ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ขั้นตอน 1 ขออนุมัติโครงการ       เพื่อขับเคลื่อน 

และการบรหิารที่ทันสมยั ขั้นตอน 2 ผูกพันสญัญา       Smart RU. 

 ขั้นตอน 3 ตรวจรับ        

 ขั้นตอน 4 เบิกเงิน        

 ขั้นตอน 5 ใช้งาน        



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๗ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

 1.2 ผลส าเรจ็ของการพัฒนา ร้อยละ 80 2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู 1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการ ร้อยละ 80    

 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู   (Data warehouse) หรือข้อมูลขนาดใหญ่ จัดระบบคลังข้อมูล     

 (Data warehouse)  (Big Data) เพื่อการศกึษาและวิจยั      

 หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)        

 ขั้นตอน 1 ประสานงานกับ อว.        

 ขั้นตอน 2 ออกแบบระบบ        

 ขั้นตอน 3 จัดเตรียมข้อมูลที่เกีย่วข้อง        

 ขั้นตอน 4 พัฒนาระบบและ        

 ทดสอบการใช้งาน     - 
 

(22.8010) คกก.พัฒนาดิจิทัล 

 ขั้นตอน 5 จัดส่งข้อมลู       เพื่อขับเคลื่อน 

        Smart RU. 

 1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบ ร้อยละ 80 3. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการ ร้อยละ 80    

 การบริหารที่ทันสมัย (Smart RU.)   ที่ทันสมัย (Smart RU.) จัดท าระบบบริหารที่ทันสมัย     

 1. ขออนุมัติโครงการ     - Smart Office      

 2. ผูกพันสญัญา     - Smart Students      

 3. ตรวจรับ     - Smart People      

 4. เบิกเงิน     - Smart Service      

 5. ใช้งาน        



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๘ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

   4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดจิิทัลเพื่อ 1. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ร้อยละ 80    

   ขับเคลื่อน Smart RU. ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     

         

 1.4 ความพึงพอใจของการ  ร้อยละ 80 5. โครางการส ารวจความพึงพอใจ 1. ร้อยละของผู้ใช้ระบบการบริหารที่ทันสมัย ร้อยละ 80    

 พัฒนาระบบการบริหาร       ของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัย (Smart RU.) ที่เกิดความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ    คกก.พัฒนาดิจิทัล 

 ที่ทันสมัย  (Smart RU.)  (Smart RU.)   - (22.8010) เพื่อขับเคลื่อน 

    - Smart Office     - Smart Office     Smart RU. 

    - Smart Students     - Smart Students      

    - Smart People     - Smart People      

    - Smart Service     - Smart Service      

         

         



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๓๙ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 2         

1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ         

มีความคล่องตัวในการบริหาร         

จัดการ มผีลสมัฤทธิแ์ละเกิด         

ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา         

โดยยดึหลักธรรมมาภบิาล         

กลยุทธ์ที่ 2         

การพัฒนาการบรหิาร 2.1 ผลคะแนนเฉลีย่ระดบั  87 คะแนน 1. โครงการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 1. ผลคะแนนเฉลีย่ระดบั คณุธรรมและความโปร่งใส 87 คะแนน - 1.0000 - คกก.ด าเนนิงาน 

จัดการศึกษาเชิงธรรมมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส  ใสสะอาด (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัรามค าแหง    การประเมิน 

 (ITA) ในการด าเนินงานของ       คุณธรรมและ 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง       ความโปร่งใส ม.ร. 

         



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 2.2 ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา  2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ร้อยละ 80    

 ในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี     

    - ระบบ QA        

 2.2.1 ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 80 3. การพัฒนาบุคลากรและระบบการด าเนินงาน 1. ระดับความรู้ความเข้าใจ 3.51    

 ที่มีผลการประเมินคุณภาพ  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา      

 การศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป        

      - 3.7300 - ส านักประกัน 

    - ระบบ ISO       คุณภาพการศึกษา 

 2.2.2 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบ ร้อยละ 80 4. การตรวจตดิตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 1. ร้อยละ หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ร้อยละ 80    

 บริหารงานคุณภาพจากสถาบันรับรอง   ระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบันรับรอง     

 มาตรฐานคุณภาพ ISO (สรอ.)   มาตรฐานคุณภาพ ISO (สรอ.)     

         

   5. การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงาน 1. ระดับความรู้ความเข้าใจ 3.51    

   คุณภาพ ISO      



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๑ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 3 โครงการ 6. โครงการส่งเสรมิภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัด 3 โครงการ - 1.0000 - คกก. สื่อสารองค์กร 

 ส่งเสริมภาพลักษณม์หาวิทยาลัย   โครงการส่งเสริมภาพลักษณม์หาวทิยาลัย    และส่งเสรมิภาพลักษณ ์

        มหาวิทยาลยั 

         

 2.4 ผลส าเร็จของการปรับปรุง 2 ด้าน 7. โครงการปรับปรุง ช าระระเบียบ ข้อบังคับ 1. ผลผลิตการปรับปรุง ช าระระเบียบ 2 ด้าน - 0.0500 - ฝ่ายนิติการ 

 ช าระระเบียบ ข้อบังคับและ  และประกาศของมหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย     

 ประกาศของมหาวิทยาลัย  เป็นปัจจุบัน      

     - ด้านการเงินงบประมาณ             

     - ด้านนักศึกษา      

     - ด้านการเรียนการสอน           

     - ด้านบุคลากร      

     - ด้านสวัสดิการ      

     - ด้านอื่น ๆ         



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๒ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

เป้าประสงค์ที่ 3         

มีการสร้างเสริมอาจารย์และ         

บุคลากรของมหาวิทยาลยั ให้ม ี         

ศักยภาพสูงและเช่ียวชาญ         

เฉพาะศาสตร ์         

กลยุทธ์ที่ 3         

ยกระดับคุณภาพและทักษะ 3.1 ร้อยละของจ านวนบคุลากร ร้อยละ 80 1. โครงการเสริมสร้างศกัยภาพอาจารย ์ 1. ร้อยละของจ านวนบคุลากรทีไ่ดร้บั ร้อยละ 80 - 17.9248 - คกก.จัดท าแผน 

ของบุคลากรให้เป็นชุมชน ที่ไดร้ับการพฒันาตามสายงาน  และบุคลกรของมหาวทิยาลยั การพัฒนาตามสายงาน    พัฒนาบุคลากร 

ทางวิชาการที่สังคมยอมรับ    3.1.1 สายวิชาการ ร้อยละ 100     3.1.1 สายวิชาการ ร้อยละ 100    

    3.1.2 สายสนับสนนุ ร้อยละ 50     3.1.2 สายสนับสนนุ ร้อยละ 50    



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๓ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2566 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 4         

มีระบบนเิวศที่เอื้อต่อการ         

จัดการสถานท่ีการเรียนรู้ของ         

ทุกกลุ่มสามารถสร้างศักยภาพ         

กลยุทธ์ที่ 4         

พัฒนาระบบนิเวศและสร้าง 4.1 ผลส าเรจ็ของการพัฒนา 4 ขั้นตอน 1. โครงการ RU Community Mall   - 5.0000  

มูลค่าเพิม่จากสินทรัพย ์ ระบบนิเวศและสร้าง        

ของมหาวิทยาลัย มูลค่าเพิม่ของสินทรัพย ์       - คกก.เสนอโครงสร้าง 

 มหาวิทยาลยั  2. โครงการจัดตั้งส านักงานบริหารทรพัย์สนิ RU 1. ผลส าเร็จของแผนด าเนินงาน 4 ข้ันตอน   พื้นฐานมหาวิทยาลยั 

 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    (งบลงทุน) 

 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ        

 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการฯ  3. โครงการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคเพือ่สร้างมลูค่าเพิ่ม   - 10.0000  

 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย        

 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย        

    รวมจ านวนเงิน  - 147.7975  

 
 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๔ 

 

งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน 
 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

    - งบแผ่นดิน 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกส่วนราชการ - 2,343.4243 - งบรายจ่ายจากรายได้ 
    - งบหน่วยงานในก ากับ 

รวม 1,123.8308 2,485.9718  
 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัย/กิจกรรมนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี - 5.2500 - เงินรายได้จัดสรรตามระเบียบ 

รวม - 5.2500  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,123.8308 2,491.2218  



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า ๔๕ 

 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
แผนปฏบิัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

 

 

 

ตัวชี้วัด / 
งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หน่วยงานที่
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. จัดประชุมกลุ่มงานแผนเพ่ือถ่ายทอดและวางแนว
ทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

            
งานวิเคราะห์ 
และประสาน 
การวางแผน 

กองแผนงาน 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน
แต่ละตัวชี้วัด             

งานวิเคราะห์ 
และประสาน 
การวางแผน 

กองแผนงาน 

๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

 
 

    
 

   
 

 
งานวิเคราะห์ 
และประสาน 
การวางแผน 

กองแผนงาน 
(9 เดือน) 

(12 เดือน  

ปี 2565) 
(6 เดือน) 
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ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ท่ีให้บริการ ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต” 
 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล หมายถึง มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องมาเข้าช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้  ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (พรบ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 มาตรา 7) โดยผู้รับบริการ มีความพึงพอใจใน
ความสะดวกความโปร่งใส ความทันสมัย และตอบโจทย์ ความต้องการจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีให้บริการ 

1) Smart Office 
2) Smart service 
3) Smart People 
4) Smart Students 
หลัก Smart คือ หลักหรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ KPI ที่ดี และเป็นหลักท่ีใช้ส าหรับการตั้งเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพื่อวัดผลการด าเนินงาน รวมถึงใช้ในการตั้งเป้าหมาย (Goal) และ วัตถุประสงค์ 

(Objective) โดยหลัก Smart คือตัวอักษรย่อ โดยมีส่วนประกอบ 5 อย่าง คือ S = Specific, M = Measurable, A = Achievable, R = Realistic, T = Timely รวมเป็น Smart  
Specific คือ เป้าหมายจะต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรและต้องการอะไร 
Measurable คือ เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้ในทางสถิติ ควรก าหนดเป็นตัวเลข ซึ่งเป้าหมายวัดได้ด้วยตัวเลข จะท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายนั้นส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
Achievable คือ เป้าหมายจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้อย่างจริง อยู่ในขอบเขต (Scope) ที่วางไว้หรือควรตั้งเป้าหมายในสิ่งท่ีมันเป็นไปได้ 
Realistic คือ การที่เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง กล่าวง่ายๆ คือ ตั้งเป้าหมายให้สมเหตุผลกับสิ่งท่ีเป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กร   
Timely คือ ตั้งเป้าหมายต้องมีก าหนดช่วงระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน, 1 ไตรมาส, หรือ 1 ปี 
 
 บริการ หมายถึง การให้บริการตามหน้าท่ีและอ านาจของมหาวิทยาลัย (พรบ. การอุดมศึกษา 2562) ประกอบด้วย 
1) การจัดการศึกษา 
2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
4) การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
5) การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด  

 ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การสนับสนุน พัฒนาส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพฒันาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการไดร้ับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จาก
การศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (พรบ. การศึกษา) 


