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  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการด าเนินงานเน้นการเปิด
โอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหงขึ้นนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน เนื่องจากขณะนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจ านวนไม่กี่แห่งและแต่ละแห่งก็จ ากัดจ านวนรับ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงก่อตั้งขึ้นโดยให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มีที่เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  ปัจจุบันจัดการบริหารภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 

           โดยมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้แก่  

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

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามค าแหงยังได้เพิ่มภารกิจด้านการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กว้างไกลและทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ คือ 
จัดระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ 
หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีวิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็น
วิชาบังคับในทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปด าเนินชีวิตเป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมน าชีวิต ช่วยเสริมคุณค่าให้
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป 

ประวัติและความเป็นมา  
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ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0 และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  ซึ่งเป็นแผน
ระยะกลางเพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤท ธิ์ เพื่อให้
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็น Smart University โดยมีพันธกิจหลัก 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 ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ในหลายหลายประเภทการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการ
ความร่วมมือ เป็นต้น โดยสามารถเข้าชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้และผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแก่บุคลากร 

2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีงานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เพียงพอในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาสังคมเป็นแหล่งรวมความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ในรูปแบบการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยเชิงบูรณาการ 

3) การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แก่ชุมชนสังคมท่ีมีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับบริบทความต้องการชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน       
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง หรือเฉพาะเจาะจง ในรูปแบบบริการแบบให้เปล่า หรือเชิงพาณิชย์หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับสถาบันหรือตัวบุคลล เช่น การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบ
ให้สังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการให้การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นความส าคัญท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดงานถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ในสังคม  
ท าการสอนโดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมีเจตคติท่ีดี มีใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม         
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5) การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด เป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ที่จะบูรณาการข้ามศาสตร์ 
โดยการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านการบริหารบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง ก ารประกันคุณภาพการศึกษา และธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 

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

สภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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 ารงุศิลปะ 

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  

- กองกจิการนกัศึกษา (เลขานุการ) 

๘. คณะกรรมการสือ่สารองคก์รและ

ส่งเสริมภาพลกัษณม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง 

- รองอธิการบด ี/ผูช้ว่ยอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

- หน่วยงานทีเ่กี่ยงขอ้ง 

- ผูแ้ทนรองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารฯ 

- กองแผนงาน 

- งานประชาสมัพนัธ ์กองกลาง (เลขานุการ) 

 

๙. คณะกรรมการพฒันา

สาขาวิทยบริการ 

- รองอธิการบด ี/ผูแ้ทนรอง

อธิการบดฝ่ีายวทิยบริการฯ 

- สาขาวทิยบรกิารฯ 

- ผูแ้ทนฝ่ายวทิยบรกิารฯ 

(เลขานุการ) 

 

๑0. คณะกรรมการเสนอ

โครงสรา้งพื้นฐาน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- รองอธิการบดฝ่ีายอ านวยการ 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- กองแผนงาน 

- กองอาคารสถานที ่

(เลขานุการ) 
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➢ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

• 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาที่มีความเป็นอิสระ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมต่อการเข้าถึงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายช่องทางและเพียงพอต่อการรองรับ
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 
(Weakness

es)

➢ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

• 1 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงระดับชุมชนเชิงพื้นที่ ศิษย์เก่า ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
• 2 นโยบายระดับประเทศ ด้านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (e-Government)เพื่อให้การบริการภาครัฐและการให้บริการแก่ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้ Smart Device
• 3 สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยท างานและผู้สูงอายุมีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
• 4 แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลักสูตร Sandbox การเก็บหน่วยกิต 

แบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ

โอกาส 
(Opportu

nities)

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

อุปสรรค 
(Threats)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ SWOT Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เรื่อง“การวางแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลยัรามค าแหง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” เมื่อวันที่ 29 – 31  พฤษภาคม 2565) 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
 
 
  

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

ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมต่อการเข้าถึง
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายช่องทาง และเพียงพอต่อการ
รองรับประชากรเข้าสู่ระบบ 

2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา
หาความรู้พัฒนาตนเองมีการเทียบโอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหลากหลาย
สาขาวิชาในทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยต้นทุนที่ไม่สูง 

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

4. มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้                 
ทางวิชาการ โดยผ่านเทคโนโลยีสื่อการสอนหลากหลายช่องทาง สามารถศึกษาเรียนรู้ได้         
ทุกเวลาและสถานทีด่ว้ยระบบ Cyber Classroom และ Course On Demand เป็นต้น 

1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการวิเคราะห์ยังไม่ครบคลุม ทุกด้าน 
2. การบริหารจัดการการวิจัยและการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน ภายในคณะวิชาหรือระหว่างคณะวิชา และเครือข่ายการอุดมศึกษา รวมถึง
คณะบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีคอ่นข้างน้อย 

3. บุคลากรบางส่วนที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ขาดการพัฒนาความรู้ ขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมา
บูรณาการในด้านที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสถานที่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ 
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือตอบสนอง Demand side หรือที่มีการ

พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (Soft Skills และ Critical 
Thinking) ทุกประเภทหลักสูตรยังมีน้อย 

โอกาส   (Opportunities)  กลยทุธ์  ( S + O )  กลยทุธ์  (  W + O ) 
1. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ

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

ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้ 
Smart Device 

3. สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลย ีส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยท างานและผู้สงูอายุมีความต้องการพฒันาความรู้และ
ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 

4. แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ .ศ. 2566 – 2570 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลักสูตร  Sandbox การเก็บ
หน่วยกิตแบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

1. จัดการศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 
2. พัฒนาระบบการก ากบัคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร สอดคล้องกบัความต้องการ

ตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมศลิปะและวฒันธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเปน็พลเมืองใหแ้ก่

ผู้เรียน 
4. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยนืของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการใหบ้รกิารทาง

วิชาการ 
 
 

1. พัฒนาระบบการบรหิารการวจิัยและผลประโยชน์จากทรพัยส์ินทางปญัญา 
2. ส่งเสริมการวิจยัและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อการพฒันา

สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางวิชาการศกึษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง 
  
 

อุปสรรค (Threats)  กลยทุธ์  ( S + T )  กลยทุธ์  ( W + T ) 
1. สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจ านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนท าให้เกิดกระแสการแข่งขันที่สูงข้ึนทางการศึกษาในรูปแบบต่าง 

ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยอุดมศึกษาที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด อันเนื่องด้วยสภาพการ

แข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีผลกระทบต่อการลงทุน และการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
3. ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ านวย เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติท าให้ประชากรเกิดความไม่ม่ันใจเข้ารับบริการจาก

มหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนทัศนคติเข้ารับการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงภูมิล าเนา 
4. การสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการแบบภาครัฐมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมี

แนวโน้มลดลงท าให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองสูงขึ้น อาจน าไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และ การจัดการที่ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
5. 5. กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท าให้เกิดความยุ่งยากในการน ามาปฏิบตัิ 

เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาทกัษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวดา้นบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. สร้างภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัที่ทนัสมัยดว้ยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
บรหิารทีท่ันสมัย 

2. พัฒนาการบรหิารจดัการศกึษาเชิงธรรมาภบิาล 
3. ยกระดับคณุภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 
4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยภายใน 

 

ปัจจัยภายนอก 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

 
แผนด้านการอุดมศึกษา 

เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ของประเทศ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 
ยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2566 – 2570 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

➢ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ➢ ด้านการศึกษา 
 
➢ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 

➢ พัฒนาศักยภาพคน 
 

➢ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมอนาคต 
 

➢ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

➢ ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม 

➢ ด้านการศึกษา 
 

➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

➢ พัฒนาศักยภาพคน 
 

➢ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันทีต่อพลวัตร การเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 

➢ สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

➢ การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม ➢ ด้านเศรษฐกิจ 
 
➢ ด้านการศึกษา 

 ➢ ไทยมีก าลังคนมีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

➢ ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา ➢ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ ายุค  
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศ
ในอนาคต 

➢ การวิจยั เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

➢ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

➢ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

➢ จัดระบบอุดมศึกษาใหม่  ➢ การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยให้เป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน 
 

➢ พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา     
แบบตลาดวิชา 
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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 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

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

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใหมี้ความสามารถในการแขง่ขนัและพึ่งพาตนเองได้
อย่างย่ังยืนพรอ้มอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสงัคมและสิง่แวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแกไ้ขปญัหาท้าทายและปรับตัว
ได้ทันทีตอ่พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดบัขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ ายุคเพือ่สรา้ง
โอกาสใหม่และความพรอ้มของประเทศในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลงัคน สถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัวจัิยให้เปน็รากฐานการขบัเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน 
 

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) 



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๑๐ 

 

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  

เป้าประสงค์  
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
     1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ก าลังคน
สมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญของประเทศ และพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดบั
สากลด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

     1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ มี
ค วามสามารถในการแข่ งขัน            
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน          
พร้อมอนาคต 

     1. ส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน  

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

2. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชา 
4. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
5. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพ

ของการเรียนรู้ 
6. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อ

ยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตร สอดคล้อง กับความ ต้อ ง การ
ตลาดแรงงาน 

3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการ
ใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมือง
ให้แก่ผู้เรียน 

     2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรร
มาภิบาลมีความม่ันคงทางสุภาพ มีความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงวัย 
ยกระดับ การจัดการทรัพยากรและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า มีการ
กระจายความเจริญของเมืองและชนบทมากขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะ
สามารถแก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     2  การยกระดับสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันทีต่อพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง 
ของโลก 

     2. สร้างความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างและ
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้าง
หลังท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ี 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

3. มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็น
รูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ
การศึกษา อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมโดยไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของ
ชุมชนและท้องถ่ินจากผลการให้บริการทาง
วิชาการ 

3. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและ
ความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ 

     3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนว
หน้าท่ีก้าวหน้าล้ ายุค ในการก้าวกระโดดจากการเป็น ผู้ใช้เทคโนโลยี  
(Adopter) เป็นหลักไปสู่การเป็นผู้น าเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดับ
สากล ในสาขาเป้าหมายของประเทศ รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่ง
อนาคต โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
โครงการสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศท่ีทัดเทียมสากล อีกท้ังมี
ผลงานวิจัยข้ันแนวหน้าและกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีถูกน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศสามารถตอบสนอง
ต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

     3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ ายุค 
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความ
พร้อมของประเทศในอนาคต 

     3. การวิจัย เทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท า ง
การศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเก้ือหนุนเพื่อการวิจัยนวัตกรรม และ
จัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีถูก
เผยแพร ่ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

1. พัฒนาระบบการบ ริหารกา ร วิ จั ย แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

     4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเองทั้งสังคมและการพัฒนาสู่
อานาคต ในการปฏิบตังิานและสร้างนวัตกรรมที่ท้าทาย ตอบโจทยภ์าค
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

     5. การพัฒนาก าลังคน 
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
ให้เป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแบบกา้วกระโดดและอยา่ง
ยั่งยืน 

     4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษา 
แบบตลาดวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรท่ีทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

3. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและ
เช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 

4. มีระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการจัดการสถานท่ีการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้าง
ศักยภาพ 

1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีทันสมัยด้วย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารท่ี
ทันสมัย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็น

ชุมชนทางวิชาการท่ีสังคมยอมรับ 
4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม 

สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

3 การวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  
แบบตลาดวิชา 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

เป้าประสงค ์

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

          2. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทกัษะชีวติ (Soft Skill) 
และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

          3. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

          4 . ก าลั งคนได้ รั บการสร้ า ง เสริ มความ เป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 

         5 . ก าลั งคนได้ รั บการสร้ า ง เสริ มทั กษะและ
สภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

          6. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการ
การอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม 
มีความตระหนักต่อการด า รงชี วิ ตและเป็นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม 

          1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ท้ิงใคร
ไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ี 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

         2 .  ชุมชนและผู้ รับบริการ  ไ ด้
ยกระดับทักษะความรู้  ผลิตภัณฑ์ สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

          3 .  มี ก า รบริ ก า รวิ ช าการขอ
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และ
เป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
คล่องตัว 

          1 .  มหาวิ ทยาลั ยมี
ความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุน
เพื่อการวิจัยนวัตกรรม และ
จั ดการผลประ โยชน์ จ าก
ทรัพย์สินทางปัญญา 

          2 .  มหาวิทยาลั ยมี
ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีถูก
เผยแพร่  ถ่ ายทอดและถูก
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ 

          1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์
และภาพลักษณ์องค์กรท่ีทันสมัยมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

          2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

          3. มีการสร้างเสริมอาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มี
ศั กยภาพสู งและเชี่ ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร์ 

          4. มีระบบนิเวศมหาวิทยาลัย
เอื้อต่อการจัดการสถานท่ีการเรียนรู้
ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) (ต่อ) 

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 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ / 15 เป้าประสงค์ / 13 กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1  มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชว่งชีวิต (Lifelong Learning) อยา่งมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกบัก าลังของทุก  ๆกลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired learning outcomes) 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3 1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 

2. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธภิาพของการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ 4  ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ตอ่ยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1  มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ เพือ่สร้างคุณภาพชีวิตหรือตอ่ยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เป้าประสงค์ที่ 2  ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บรกิารทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมคีวามเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อยา่งคล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจยัเกือ้หนุนเพื่อการวิจยันวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารการวิจยัและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าประสงค์ที่ 2  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยัสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถกูเผยแพร่ ถ่ายทอดและถกูน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมอีัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจทิัล 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลยัที่ทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริการที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 2  มหาวิทยาลัยมปีระสิทธภิาพ มีความคลอ่งตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิแ์ละเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีการสร้างเสริมอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพและทกัษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรบั 
เป้าประสงค์ที่ 4  มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการสถานทีก่ารเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลยั 
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วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปน็ตลาดวิชาดจิิทลั ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต"

พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการในพันธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา

2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด
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• ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมปรัชญา 

• พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบ
จ ากัดจ านวน มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมและจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ปณิธาน 

• ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม  และภักดีต่อองค์กรค่านิยมองค์กร

• ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์

• มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวนเอกลักษณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 เป้าประสงค์ท่ี 2 เป้าประสงค์ท่ี 3 เป้าประสงค์ท่ี 4 

          1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
(Lifelong Learning) อย่ า งมี คุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ กลุ่มวัย 
( Enhancing Curriculum for desired learning 
outcomes) 

          1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที่  21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
          2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

          1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) SME 
          2. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะ
และสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของ
การเรียนรู ้

          1. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการ
การอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม 
มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
          3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ในการใช้ชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          4. ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมบูรณาการ การเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.1 โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกติ  
(Credit Bank) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต  
(Credit Bank) 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.2 จ านวนโครงการหลักสูตร (Sandbox, Re Skill Up 
Skill, New Skill)  
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Sandbox, Re Skill Up Skill, New Skill)  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.3 จ านวนหลักสูตรเสริมสรา้งทักษะผู้สูงอายุ  
(Aging society) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     3. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะผูสู้งอายุ 
(Aging society) 
 

(ต่อ...) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษ ที่ 21 
โครงการ/กิจกรรม : 
     1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต (Soft Skill) 
และทักษะศตวรรษ ที่ 21 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :              
     2.2 จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
โครงการ/กิจกรรม : 
     2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :              
     2.3 จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ / งานบริการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม : 
     3. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ /  
งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม : 
      4. โครงการติดตามผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งด้านประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

(ต่อ...) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     3.1 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) แก่นักศึกษา SME 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการจดัอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
     3.2 ร้อยละนักศึกษาทีร่่วมโครงการมคีวามรู้เพิม่ขึ้น
และสามารถน าไปปฏิบัตไิดจ้ริง 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิกิจการนกัศึกษา 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     4.1 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การ บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ/กิจกรรม : 
     1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือบริการวิชาการ       
แก่สังคม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
     4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาที่สรา้งองค์ความรู้หรอืเครอืข่ายความ
ร่วมมือหรือรายได้ในชุมชน/องค์กร 
โครงการ/กิจกรรม : 
     2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่สร้างองค์
ความรู้หรือเครือข่ายความร่วมมือ หรือรายได้ในชุมชน/องค์กร 
 
 
 
 

(ต่อ...) 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.4 จ านวนโครงการเรียนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัย 
โครงการ/กจิกรรม : 
     4. โครงการเรยีนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามอัธยาศัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.5 จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทย
บริการฯ 
โครงการ/กจิกรรม : 
     5. หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
โครงการ/กิจกรรม : 
     4.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการ/กิจกรรม : 
     4.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     4.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 
โครงการ/กิจกรรม : 
     3. โครงการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์          
(วงดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, นาฎศิลป์ไทย, โขน) 
     4. โครงการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม แบบให้เปล่าโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย (วงดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, นาฎศิลป์ไทย, โขน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 

          1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

         1. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู ้ผลิตภัณฑ์ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          1. มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และ 
เป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3  
          1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวชิาการ การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง 

          2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยนืของชุมชนและ
ท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ 

          3. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคลอ่งตัวด้านบริการวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
     1.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม : 
     1. หลักสูตรให้บริการวิชาการสัญจรตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนใน
รูปแบบจัดหารายได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค      
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย 
         - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม : 
      2. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย 
         - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.3 จ านวนโครงการที่บูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา 
โครงการ/กิจกรรม : 
     3. โครงการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ระหว่างศาสตร์วิชา 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.1  มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 
     2.2 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
เข้าไปช่วยพัฒนา 
     2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหรอื
ของชาติหรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม : 
     1. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ ความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชม  
(Local Product Art & Culture Space)   
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     3.1 ผลส าเร็จของการจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรม : 
     1.  โครงการยกฐานะส านักงานบริการวิชาการเป็นสถาบันบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 

          1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเก้ือหนุนเพื่อการวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 

          1. มหาวิทยาลัยมผีลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชนต์่อประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที ่2  
          1. พัฒนาระบบการบรหิารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญา 
 

          2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.1 ผลส าเร็จของการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและแสวงหาความร่วมมือสรา้งเครือข่ายวิจยั 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและ แสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.2 ผลส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการวิจัยและบริการฐานความรู้ 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการสร้างศูนย์ความเปน็เลิศดา้นการวิจัยและบริการฐานความรู้ทางวิชาการและวิจัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.3 ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทีส่ามารถจดทรัพยส์ินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมและจัดส่งข้อมลูให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการ/กจิกรรม : 
     3. โครงการจัดวางระบบการขึ้นทะเบียนและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือบัญชีนวัตกรรม 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.2 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีถูกน าไปใช้ในการสร้างมลูค่าเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต การบริการ หรือภาคธรุกิจ 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต  
การบริการ หรือภาคธุรกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.3 ร้อยละของการไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจยัและนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับแผนวทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 
โครงการ/กจิกรรม : 
     3. โครงการและงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมท่ีส่งค าของบประมาณสอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 

          1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่
ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

          1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

          1. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ 

          1. มีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการจัดการสถานที่
การเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที ่2  กลยุทธ์ที ่3  กลยุทธ์ที่ 4  
          1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทนัสมัยด้วยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารที่ทันสมยั 

          2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิง 
ธรรมาภิบาล 

          3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้
เป็นชุมชนทางวชิาการทีส่ังคมยอมรับ 

          4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.1 ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิทัล 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.2 ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู 
(Data warehouse) หรือข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data)  
เพื่อการศึกษาและวิจัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัย   
(Smart RU.)  
     1.4 ความพึงพอใจของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมยั 
(Smart RU.) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่มันสมยั (Smart RU.) 
     - Smart Office 
     - Smart Students 
     - Smart People 
     - Smart Service 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.1 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1. โครงการมหาวิทยาลัยรามค าแหงใสสะอาด  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ผา่นการประเมนิ (ระบบ QA ไมต่่ ากวา่ระดับ 
4,  
ระบบ ISO ผลการประเมินผ่านเกณฑ์) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษาและการให้บริการดา้นการศึกษา (ระบบ QA,  
ระบบ ISO) 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยั 
โครงการ/กจิกรรม : 
     3. โครงการส่งเสรมิภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 

(ต่อ...) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
     3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตาม
สายงาน (สายวิชาการ,  
สายสนบัสนุน) 
โครงการ/กจิกรรม : 
     1.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
     3.2 ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงการ (Reinventing) 
มหาวิทยาลยั 
โครงการ/กจิกรรม : 
     2. โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน (Reinventing) 
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     4.1  ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศและสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                           
โครงการ/กิจกรรม : 
     1. โครงการ Ru Community Mall 
     2. โครงการจัดตั้งส านักงานบริหารทรัพย์สิน RU. 
     3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี ภูมิภาคเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
     2.4 ผลส าเร็จของการปรับปรงุ ช าระระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยลัย 
โครงการ/กจิกรรม : 
     4. โครงการปรับปรุง ช าระระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
         - ด้านการเงินงบประมาณ 
         - ด้านนักศึกษา 
         - ด้านการเรียนการสอน 
         - ด้านบุคลากร 
         - ด้านสวัสดิการ 
         - ด้านอื่นๆ    
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หน่วย : ล้านบาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ 
กลยทุธ ์

 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
ที่มา 

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน              
เป้าประสงค์ที่ 1                      
1. มีการจัดการศึกษาเพื่อ                      
การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต                      
(Lifelong Learning)                      
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ                      
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม                      
กับก าลังของทุก ๆ กลุ่มวัย                      
(Enhancing Curriculum                      
for desired learning                      
outcomes)                      
                      

กลุยุทธ์ที่ 1                      
จัดการศึกษาเพื่อ 1. โครงการพัฒนาระบบ 1 2 3 4 5 ม.ร. 1. โครงการพัฒนาระบบ              
การเรียนรูต้ลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกติ (Credit Bank) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ  ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)              

                      
 2. จ านวนโครงการหลักสตูร 3 5 5 5 5 ม.ร. 2. โครงการหลกัสูตร              
 (Sandbox, Re Skill  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
 Up Skill, New Skill)       (Sandbox, Re Skill,              
        Up Skill, New Skill)             - คกก.จัดท า 
                     แผนกลยุทธ ์
 3. จ านวนหลักสูตร 1 1 1 1 1 ม.ร. 3. โครงการพัฒนาชุด             ด้านการเรียน 
 เสริมสร้างทักษะผู้สูงอายุ  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร  การเรียนรู้เสริมสร้างทกัษะ             การสอน 
 (Aging society)       ผู้สูงอายุ (Aging society)              
                      
 4. จ านวนโครงการเรียนรูแ้บบ 5 5 5 5 5 ม.ร. 4. โครงการเรียนรู้แบบ               
 Module เพื่อส่งเสรมิ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  Module เพื่อส่งเสริม              
 การเรียนรู้ตามอัธยาศัย       การเรียนรู้ตามอัธยาศัย              
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หน่วย : ล้านบาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ 
กลยทุธ ์

 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา  
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้

 5. จ านวนหลักสูตร 1 1 1 1 1 ม.ร. 5. หลักสูตรที่เปิดสอน - 4.5261 - 4.5261 - 4.5261 - 4.5261 - 4.5261 - 22.6305 - คกก.พัฒนา 
 ที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร  เพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ             สาขาวิทยบริการฯ 
 ในสาขาวิทยบริการฯ                     
                      

เป้าประสงค์ที่ 2                      
1. ก าลังคนได้รับ                      

การพัฒนาทักษะชีวิต                      

(Soft Skill) และ                      

ทักษะศตวรรษท่ี 21                      

ให้มีคุณภาพและ                      

สอดคล้องกับความ                      

ต้องการของประเทศ                      

                      

2. ก าลังคนได้รับ                      
การเสริมสร้างศกัยภาพ                      
และสามารถปฏิบตัิงาน                      
ที่ตรงกับสาขาวิชา                      
                      

กลุยุทธ์ที่ 2                      
พัฒนาระบบการก ากับ 1. จ านวนหลักสูตรที่มี 80 80 80 80 80 อว. 1. โครงการปรับปรุง              
คุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาทักษะและ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  หลักสูตรให้ผู้เรียนมี              - คกก.จัดท า 
หลักสูตรสอดคล้อง สมรรถนะของบัณฑิต       ทักษะชีวิต (Soft Skill) และ             แผนกลยุทธ์ 
กับความต้องการ ในศตวรรษท่ี 21       ทักษะศตวรรษท่ี 21             ด้านการเรียน 
ตลาดแรงงาน                     การสอน 
 2. จ านวนหลักสตูรใหม่ 1 2 3 4 5 ม.ร. 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่              
 เชิงบูรณาการ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร  ที่มีการบูรณาการระหว่าง              

        สาขาต่าง ๆ              



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๔ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
ที่มา 

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
หน่วยงานรบัผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้
 3. การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์/ 1 - 2 2 - 3 4 - 5 - 1  ม.ร. 3. โครงการการจัดตั้ง - 40.0000 - 20.0000 - 20.0000 - - - - - 80.0000 - คกก.จัดตัง้ 
 คณะพยาบาลศาสตร/์ งานบริการ ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน  คณะแพทยศาสตร์/             คณะแพทยศาสตร์/ 
 ด้านสุขภาพแก่ชุมชน (พยาบาล) (พยาบาล) (พยาบาล)  (แพทย์)  คณะพยาบาลศาสตร/์             คณะพยาบาลศาสตร/์ 
 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี       งานบริการด้านสุขภาพ             งานบริการ 

 ขั้นตอน 1 วางแผนจัดตั้ง       แก่ชุมชน             ด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

 คณะแพทยศาสตร์/                     

 คณะพยาบาลศาสตร/์                      

 งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน                     

 ขั้นตอน 2 พัฒนาหลักสูตร                     

 ขั้นตอน 3 อนุมัติหลักสูตร                     

 ขั้นตอน 4 อว.เห็นชอบหลักสูตร                     
 ขั้นตอน 5 เปิดรับนักศึกษา                     
                      
        4. โครงการติดตามผลลัพธ์              
        ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน              
        ประสิทธิภาพและคุณภาพ              
                      
 4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา 75 75 75 75 75 อว. 4.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จ              
 ระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  การศึกษาระดับอุดมศึกษา              
 ประกอบอาชีพอิสระภายใน        ได้งานท าหรือประกอบ - 0.0700 - 0.0700 - 0.0700 - 0.0700 - 0.0700 - 0.3500 - กองแผนงาน 
 1 ปี       อาชีพอิสระภายใน 1 ปี              
                      
 5. ระดับความพึงพอใจของ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ อว. 4.2 ระดับความพึงพอใจ              
 นายจ้างท่ีมีต่อคุณลักษณะ 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65  ของนายจ้างท่ีมีต่อ              
 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย       คุณลักษณะของบัณฑิต              
 รามค าแหง       มหาวิทยาลัยรามค าแหง              



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๕ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ 
กลยทุธ ์

 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

   2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้  

เป้าประสงค์ที่ 3                      
1. ก าลังคนได้รับการ                      
สร้างเสริมทักษะและ                      
สภาพแวดล้อมพื้นฐาน                      
เพื่อประสิทธิภาพของ                      
การเรียนรู้                      
                      
2. ก าลังคงได้รับการ                      
สร้างเสริมความเป็น                      
ผู้ประกอบการ                      
(Entrepreneurship)                       
SME                      

                      

กลยุทธ์ที่ 3                      
พัฒนาทักษะพื้นฐานและ 1. จ านวนโครงการ 1 2 3 3 3 อว. 1. โครงการจัดอบรม - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.2500  

สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต ส่งเสริมความเป็น โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  หลักสตูรความร่วมมือ              

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ประกอบการ       กับผู้ประกอบการ             - คกก. 
ของผู้เรียน (Entrepreneurship)                     จัดท า 

 แก่นักศึกษา SME                    แผนพัฒนา 
                     และส่งเสริม 
 2. ร้อยละนักศึกษา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ม.ร. 2. โครงการพัฒนา - 18.3354 - 18.3360 - 18.3360 - 18.3360 - 18.3360 - 238.3650 กิจการ 
 ที่ร่วมโครงการ 75 80 80 80 80  และส่งเสริมกิจการ             นักศกึษา 
 มีความรู้เพิ่มขึ้นและ       นักศึกษา              
 สามารถน าไปปฏิบัติ                     
 ได้จริง                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๖ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ท่ีมา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 4                      
1. ก าลังคนและผูร้ับบริการ                      
จากผลการบูรณาการ                      
การอนุรักษเ์สริมสร้าง                      
ทักษะต่อยอดศิลปะและ                      
วัฒนธรรมมีความตระหนัก                      
ต่อการด ารงชีวิตและ                      
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                      
                      

กลยุทธ์ที่ 4                      
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1. ร้อยละโครงการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 1. โครงการสืบสาน - 0.5900 - 0.5900 - 0.5900 - 0.6000 - 0.6000 - 2.9700 - คกก.จัดท า 
บูรณาการการเรียนการสอน ท านุบ ารุงศิลปะ 80 85 90 95 95  ศิลปวัฒนธรรมและ             แผนกลยุทธ ์
เพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมือง และวัฒนธรรมที่มี       ภูมิปัญญาไทย             ด้านท านุบ ารุง 
ให้แก่ผู้เรียน การบูรณาการ       บูรณาการร่วมกับ             ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านศิลปะและ       การเรียนการสอน              
 วัฒนธรรมร่วมกับ       การวิจัย หรือ              
 การเรียนการสอน       การบริการวิชาการ              
 หรือการวิจัย หรือ       แก่สังคม              
 การบริการวิชาการ                     

 แก่สังคม                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๗ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ท่ีมา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้  

 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 1 2 2 3 อว. 2. โครงการสง่เสรมิ - 0.0644 - 0.0644 - 0.1290 - 0.1290 - 0.1940 - 0.5158  
 ส่งเสริมการท านุบ ารุง โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา              
 ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา       ที่สรา้งองคค์วามรู้หรือ              
 ที่สร้างองค์ความรู้หรือ       เครือข่ายความรว่มมอืหรือ              
 เครือข่ายความร่วมมือ       รายได้ในชมุชน /องคก์ร             - คกก.จดัท า 
 หรือรายได้ในชุมชน /องค์กร                    แผนกลยุทธ ์
                     ด้านท านุบ ารงุ 
        3. โครงการให้บรกิารดา้น             ศิลปะและ 
        ศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณชิย์             วัฒนธรรม 
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม       (วงดรตรีไทย, วงดนตรสีากล,              
 ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 8 8 9 9 10 อว. นาฎศิลป์ไทย, โขน)              
 และของชาติ หรือส่งเสรมิ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ   - 0.9000 - 0.9000 - 0.9000 - 0.9000 - 0.9000 - 4.5000  
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       4. โครงการทีก่่อให้เกิด              
 และศาสนา       ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้น              
        ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย              
        ประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น              
                      



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๘ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ 
กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดิน รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1                      
1. มีการขยายโอกาสเข้าถึง                      
บริการวิชาการของหนว่ยงาน                      
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง                      
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                      
ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ                      
ของคนในพื้นที่เพือ่สร้าง                      
คุณภาพชีวิตหรอืต่อยอด                      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต                      
                      

กลยุทธ์ที่ 1                      
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง 1. จ านวนหลกัสตูรฝกึอบรม 13 13 13 13 13 ม.ร. 1. หลักสูตรให้บรกิาร              
วิชาการ การศกึษาอย่างทัว่ถึง ระยะสั้นตามความต้องการ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร  วิชาการสัญจรตามความ              
และเป็นธรรมโดยไมท่ิ้งใคร ของท้องถิน่หรอืชุมชน       ต้องการของทอ้งถิน่หรอื              

ไว้ข้างหลัง        ชุมชนในรูปแบบจัดหา              

        รายได้ทั้งส่วนกลางและ              

        ส่วนภูมิภาค             - คกก.จัดท า 
                     แผนกลยุทธ ์
 2. จ านวนโครงการบรกิาร 13 13 13 13 13 ม.ร. 2. โครงการบรกิาร - 9.8249 - 9.8249 - 9.8249 - 9.8249 - 9.8249 - 49.1245 ด้านบรกิาร 
 วิชาการแก่ชุมชนของคณะ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  วิชาการแก่ชุมชน             วิชาการ 
 ในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด       ของคณะในรูปแบบให้             แก่สังคม 
 ค่าใช้จ่าย       เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย             และชุมชน 
    - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ          - ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ              
    - ด้านวิทยาศาสตร์และ          - ด้านวิทยาศาสตร์และ              
 เทคโนโลยี       เทคโนโลยี              
    - ด้านสังคมศาสตร์และ          - ด้านสังคมศาสตร์และ              
 มนุษยศาสตร์       มนุษยศาสตร์              



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๒๙ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

 3. จ านวนโครงการที่บูรณาการ 13 13 13 13 13 ม.ร. 3. โครงการฝกึอบรม              
 ระหว่างศาสตร์วิชา โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  เชิงบูรณาการระหว่าง              
        ศาสตร์วิชา              
                      

เป้าประสงค์ที่ 2                      
1. ชุมชนและผูร้ับบริการ                      
ได้ยกระดับทกัษะความรู ้                      
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า                      
ทางเศรษฐกิจ สังคม                       
หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้                      
                     - คกก.จัดท า 
กลยทุธท์ี่ 2                     แผนกลยุทธ ์
เสริมสร้างความเขม้แข็ง 1. มูลค่าผลกระทบทางสังคม      อว.              ด้านบรกิารวชิาการ 
และความย่ังยืนของชมุชน ชุมชน และคุณภาพชีวิต                    แก่สังคมและชมุชน 
และทอ้งถิน่จากผลการ                      
ให้บริการทางวิชาการ 2. จ านวนชุมชน /ทอ้งถิ่น 3 4 4 4 4 อว. 1. โครงการพัฒนา              
 ที่มหาวทิยาลัยรามค าแหง ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/  ส่งเสริมทกัษะความรู ้              
 เข้าไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น  ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 5.0000  
        (Local Product Art              
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม      อว. & Culture Space)              
 ที่เผยแพรอ่งค์ความรู้ภูมิปัญญา                     
 ท้องถิน่หรอืของชาตหิรอื                     
 ให้บรกิารวชิาการเพือ่พัฒนา                     
 ชุมชนและสังคม                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๐ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 3                      
1. มีการบรกิารวิชาการของ                      
มหาวิทยาลัย มีความเขม้แขง็                      
มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม                      
สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง                      
คล่องตัว                      
                      

กลยุทธ์ที่ 3                      
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็น 1. ผลส าเรจ็ของการจัดตั้ง - 1 2-4 5 - ม.ร. 1. โครงการยกฐานะ - - - - - - - 2.5000 - 2.5000 - 5.0000 - คกก.จัดท า 
เอกภาพและความคลอ่งตัว สถาบันบรกิารวชิาการ  ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน   ส านักงานบรกิารวชิาการ             แผนกลยุทธ ์
ด้านบรกิารวชิาการ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้       เป็นสถาบันบริการวิชาการ             ด้านบรกิาร 
 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ                    วิชาการ 
 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการ                    แก่สังคมและชมุชน 
 จัดตั้งสถาบันบริการวิชาการ                     
 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวทิยาลัย                     
 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย                     
 ขั้นตอน 5 เสนอ สป.อว.                      
 รับทราบ                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๑ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ท่ีมา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผน่ดนิ รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวจิัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1                      
1. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้ม                      
ของปัจจัยเกือ้หนุนเพื่อการวิจัย                      
นวัตกรรม และการจัดการ                      
ผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิ                      
ทางปัญญา                      
                      

กลยุทธ์ที่ 1                      
การพัฒนาระบบการบริหาร 1. ผลส าเรจ็ของการจัดตั้ง 1 2 3 4 4 ม.ร. 1. โครงการจดัตั้งชุมชน - 0.5000 - 0.5000 - 0.5000 - 0.5000 - 0.5000 - 2.5000 - คกก.จัดท า 
การวจิัยและผลประโยชน ์ ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน  นักวจิัยและแสวงหา             แผนกลยุทธ ์
จากทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมอืสร้างเครอืข่าย       ความร่วมมือสร้างเครือข่าย             ด้านการวิจัย 
 วิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน       วิจัยทั้งภายในและ             และพัฒนา 
 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ       ภายนอกประเทศ              
 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงงการ                     
 จัดตั้งชุมชนนกัวจิัยและ                     
 แสวงหาความร่วมมือ                     
 สร้างเครอืข่ายวจิัย                     
 ขั้นตอน 3 เสนอต่อมหาวทิยาลัย                     
 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวทิยาลัย                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๒ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 

ที่มา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผน่ดนิ รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้
 2. ผลส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ 1 2 3 4 4 ม.ร. 2. โครงการสร้างศูนย์              
 ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้ ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน  ความเป็นเลิศด้าน              
 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี       การวจิัยและบรกิาร              
 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ       ฐานความรูท้างวิชาการ              
 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการ       และวิจัย              
 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ                     
 ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้                     
 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย        - (0.5000) - (0.5000) - (0.5000) - (0.5000) - (0.5000) - (2.5000)  
 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย                    - คกก.จัดท า 
                     แผนกลยุทธ ์
 3. ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนาและ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 3. โครงการจัดวางระบบ             ด้านการวิจัย 
 นวัตกรรมท่ีสามารถจดทรัพย์สิน 60 60 65 65 65  การขึน้ทะเบียนและการ             และพัฒนา 
 ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม       ใชป้ระโยชนท์รพัย์สินทาง              
 และจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน       ปัญญาหรอืบัญชนีวัตกรรม              
 ที่เกี่ยวข้อง                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๓ 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยทุธ ์

 
 
 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้
เป้าประสงค์ที่ 2                      
1. มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัย                      
สร้างองคค์วามรู้เทคโนโลย ี                      
และนวตักรรมที่ถูกเผยแพร ่                      
ถ่ายทอดและถูกน าไป                      
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์                      
ต่อประเทศ                      
                      

กลยุทธ์ที่ 2                      
ส่งเสริมการวิจัยและ 1. จ านวนบทความ 50 50 60 60 65 อว. 1. โครงการวจิัยสร้าง - 1.0000 - 1.0000 - 1.5000 - 1.5000 - 2.0000 - 7.0000 - คกก.จัดท า 
การสร้างความร่วมมือและ ที่ตีพิมพ์และเผยแพร ่ เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง  องค์ความรู้และการ             แผนพัฒนา 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวารสารวิชาการ       ถ่ายทอดเทคโนโลยี             บุคลากร 
เพื่อการพัฒนาสังคม ระดับชาติและ       ที่แล้วเสรจ็              
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นานาชาติ                     
                      
 2 ร้อยละผลงานวิจัย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 2. โครงการวจิัยและ             - คกก.จัดท า 
 และเทคโนโลยีถูก 60 60 65 65 65  เทคโนโลยีพรอ้มใชท้ี ่             แผนกลยุทธ ์
 น าไปใช้ในการสร้าง       ถูกน าไปใช้ในการสร้าง             ด้านการวิจัย 
 มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้       มูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์             และพัฒนา 
 กับภาคการผลติ       ให้กับภาคการผลติ              
 การบริการหรือ       การบรกิารหรือ              
 ภาคธุรกิจ       ภาคธุรกจิ              



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๔ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 
 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่น
ดิน 

รายได ้

 3. ร้อยละของการได้รับ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 3. โครงการและ - 9.4309 - 9.4310 - 9.4310 - 9.4310 - 9.4310 - 47.1549 - คกก.จัดท า 
 การจดัสรรงบประมาณ 60 60 65 65 65  งบประมาณในระบบ             แผนกลยุทธ ์
 ในระบบวิจัยและ       วิจัยและนวัตกรรม             ด้านการวิจัย 
 นวัตกรรมทีส่อดคลอ้ง       ที่ส่งค าของบประมาณ             และพัฒนา 
 กับแผนวทิยาศาสตรว์ิจัย       สอดคล้องกับแผน              
 และนวัตกรรมของ       วิทยาศาสตรว์ิจัยและ              
 มหาวิทยาลัย       นวัตกรรมของ              
        มหาวิทยาลัย              

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวชิา 

เป้าประสงค์ท่ี 1                      

1. มหาวิทยาลัย                      
มีอัตลักษณ์และ                      
ภาพลักษณ์องค์กร                      
ที่ทันสมัยมุ่งสู่                      
มหาวิทยาลัยดิจิทัล                      
                      

กลยุทธ์ที่ 1                      

สร้างภาพลักษณ ์ 1. ผลส าเร็จของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ม.ร. 1. โครงการพัฒนา - 22.8010 - 18.3230 - 13.9990 - 8.3560 - 23.6960 - 87.1750 - คกก.พัฒนา 
มหาวิทยาลัย การพัฒนาโครงการ 80 85 90 95 100  โครงสร้างพื้นฐาน             ดิจิทัลเพื่อ 
ที่ทันสมัยด้วยการ พื้นฐานด้านดิจิทัล       ด้านดิจิทัล             ขับเคลื่อน 
พัฒนาระบบ ขั้นตอน 1 ขออนุมตั ิ                    Smart RU. 
ฐานข้อมูลและการ โครงการ                     
บริหารที่ทันสมัย ขั้นตอน 2 ผูกพนัสญัญา                     
 ขั้นตอน 3 ตรวจรับ                     
 ขั้นตอน 4 เบิกเงนิ                     
 ขั้นตอน 5 ใช้งาน                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๕ 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 2. ผลส าเรจ็ของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 2. โครงการพัฒนา - (22.8010) - (18.3230) - (13.9990) - (8.3560) - (23.6960) - (87.1750) - คกก.พัฒนา 
 พัฒนาโครงการ 80 85 90 95 100  ระบบคลังข้อมูล              ดิจิทัลเพื่อ 

 พัฒนาระบบคลังข้อมูล        (Data warehouse)             ขับเคลื่อน 

 (Data warehouse)       หรือข้อมูลขนาดใหญ ่             Smart RU. 
 หรือขอ้มูลขนาดใหญ่         (Big Data)              

 (Big Data)       เพื่อการศึกษาและวิจัย              
 ขั้นตอน 1                      
 ประสานงานกับ อว.                     
 ขั้นตอน 2                      
 ออกแบบระบบ                     
 ขั้นตอน 3 จัดเตรียม                     
 ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง                     
 ขั้นตอน 4 พฒันาระบบ                     
 และทดสอบการใช้งาน                     
 ขั้นตอน 5 จัดส่งขอ้มูล                     



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๖ 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

 
วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้
 3. ผลส าเรจ็ของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ม.ร. 3. โครงการพัฒนา - (22.8010) - (18.3230) - (13.9990) - (8.3560) - (23.6960) - (87.1750) - คกก.พัฒนา 
 การพัฒนาระบบ 80 85 90 95 100  ระบบการบริหารที่              ดิจิทัลเพื่อ 
 การบริหารทีท่ันสมัย        ทันสมัย (Smart RU.)             ขับเคลื่อน 
 (Smart RU.)          - Smart Office             Smart RU. 
 1. ขออนุมตัิโครงการ          - Smart Students              
 2. ผูกพันสญัญา          - Smart People              
 3. ตรวจรับ          - Smart Service              
 4. เบิกเงนิ                     
 5. ใช้งาน                     
                      
 4. ความพึงพอใจของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ดศ.               
 การพัฒนาระบบ 80 80 85 85 85                
 การบริหารทีท่ันสมัย                      
 (Smart RU.)                     
                      



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๗ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 2                      

1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ                      

มีความคลอ่งตัวในการบริหาร                      

จัดการ มีผลสมัฤทธิ์และเกิด                      

ความคุ้มค่าในการจัดการศกึษา                      

โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล                      
                      

กลยุทธ์ที่ 2                      

การพัฒนาการบริหาร 1. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ  87 87 88 88 89 ปปช. 1. โครงการมหาวิทยาลัย - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 5.0000 - คกก. 
จัดการศึกษาเชิงธรรมมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน  รามค าแหง ใสสะอาด             ด าเนนิงาน 
 (ITA) ในการด าเนินงานของ                    การประเมนิ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง                    คุณธรรมและ 
                     ความโปร่งใส 
                     มหาวิทยาลัย 
                     รามค าแหง 
                      
 2. ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อว. 2. โครงการพัฒนาระบบ - 3.7300 - 3.7300 - 3.7300 - 3.7300 - 3.7300 - 18.6500 - ส านกัประกัน 
 การศกึษาในระดับหน่วยงาน 80 85 90 95 100  การประเมนิมาตรฐาน             คุณภาพ 
 ภายในมหาวิทยาลัย       คุณภาพการศกึษาและ             การศกึษา 
 ผ่านการประเมิน       การให้บรกิารด้านการศกึษา              
 - ระบบ QA        - ระบบ QA               
 ไม่ต่ ากว่าระดับ 4       ไม่ต่ ากว่าระดับ 4              
 - ระบบ ISO        - ระบบ ISO               
 ผลการประเมินผ่าน       ผลการประเมินผา่น              
                      
                      
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 3 3 4 4 4 ม.ร. 3. โครงการส่งเสริม - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 5.0000 - คกก. 
 ส่งเสริมภาพลักษณ ์ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย             สื่อสารองคก์ร 
 มหาวิทยาลัย                    และส่งเสริม 
                     ภาพลักษณ์ 
                     มหาวิทยาลัย 
                     รามค าแหง 



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๘ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

 
ค่าเปา้หมายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 

ที่มา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 4. ผลส าเรจ็ของการ 2 2 2 2 2 ม.ร. 4. โครงการปรับปรุง  - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 - 0.2500 - ฝ่ายนิติการ 
 ปรับปรุง ช าระระเบียบ       ช าระระเบียบ ข้อบังคับ              

 ข้อบังคับและประกาศ ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน  และประกาศของ              

 ของมหาวทิยาลัย       มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย              

   - ด้านการเงนิงบประมาณ              เป็นปัจจุบัน              

   - ด้านนกัศึกษา         - ดา้นการเงนิงบประมาณ                     

   - ด้านบุคลากร         - ด้านการเรียนการสอน                   

   - ด้านสวัสดกิาร         - ด้านบุคลากร              

   - ด้านอืน่ ๆ            - ด้านสวัสดกิาร              

          - ด้านอืน่ ๆ                 

                      

เป้าประสงค์ที่ 3                      

มีการสรา้งเสริมอาจารย์และ                      

บุคลากรของมหาวทิยาลัย                      

ให้มีศักยภาพสูงและ                      

เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร ์                      
                      

กลยุทธ์ที่ 3                      

ยกระดับคุณภาพ 1. ร้อยละของจ านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ม.ร. 1. โครงการเสริมสร้าง - 17.9248 - 17.9248 - 17.9248 - 17.9248 - 17.9248 - 89.6240 - คกก.จัดท า 
และทกัษะของบุคลากร บุคลากรที่ได้รับ 80 77.5 77.5 80 80  ศักยภาพอาจารย์             แผนพัฒนา 
ให้เป็นชุมชนทางวชิาการ การพัฒนาตามสายงาน       และบุคลกรของ             บุคลากร 
ที่สังคมยอมรับ        มหาวิทยาลัย              
    1.1 สายวิชาการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ                
  100 100 100 100 100                
    1.2 สายสนับสนนุ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ                
  50 55 55 60 65                



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๓๙ 

 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา  
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 
25

66
 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

 2. ผลส าเรจ็ของการพัฒนา - 1 1 2 2 ม.ร. 2. โครงการพลกิโฉม             - ฝ่ายวิขาการ 
 โครงการ (Reinventing)  โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  หน่วยงาน (Reinventing)             และวิจัย 
 มหาวิทยาลัย       มหาวิทยาลัย              

 ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดังนี ้                     

 ขั้นตอน 1 จัดตั้ง                     

 คณะกรรมการ                     

 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการ                     

 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวทิยาลัย                     

 ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวทิยาลัย                     

 ขั้นตอน 5 เสนอ สป.อว.                     

 รับทราบ                     

                      



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๔๐ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ 
กลยทุธ ์

 
 

ตัวชี้วดั 
เป้าประสงค ์

ค่าเปา้หมายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

ที่มา  
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 

แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

เป้าประสงค์ที่ 4                      

มีระบบนเิวศที่เอือ้ตอ่การ                      

จัดการสถานทีก่ารเรียนรู ้                      

ของทกุกลุม่สามารถสรา้ง                      

ศักยภาพ                      

                      

กลยุทธ์ที่ 4                      

พัฒนาระบบนิเวศและ 1. ผลส าเรจ็ของการพัฒนา 4 4 4 4 4 ม.ร. 1. โครงการ RU  - 5.0000 - 5.0000 - 5.0000 - 5.0000 - 5.0000 - 25.0000  

สร้างมูลค่าเพิม่จาก ระบบนิเวศและสร้าง ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน  Community Mall              

สินทรัพย์ของ มูลค่าเพิ่มของสนิทรัพย์                    - คกก.เสนอ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       2. โครงการจัดตั้ง             โครงสร้าง 
 ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดังนี ้       ส านักงานบริหาร             พื้นฐาน 

 ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ       ทรัพย์สิน RU             มหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอน 2 จัดท าโครงการ                    (งบลงทุน) 
 ขั้นตอน 3 เสนอมหาวทิยาลัย       3. โครงการพัฒนา - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 50.0000  
 ขั้นตอน 4 ผ่านสภา       พื้นที่ ภมูิภาค              
 มหาวิทยาลัย       เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่              

                      

        รวมจ านวนเงิน - 147.7975 - 123.3202 - 119.5605 - 96.4278 - 112.3328 - 599.3741  



  

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามค าแหง หน้า ๔๑ 

 

⚫ ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ทุกประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ ปี 2566 - 2570 

1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

 

ประเภทเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน) 1,123.8308 1,123.7880 1,141.7028 1,144.8581 1,162.1718 5,696.3515 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวทิยาลัย และหน่วยงานในก ากับ 2,491.2218 2,179.2330 2,291.7960 2,393.1420 2,536.3270 11,891.7198 
งบประมาณกิจกรรมนักศกึษา 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 26.2500 
รวม : ป ี 3,620.3026 3,308.2710 3,438.7488 3,543.2501 3,703.7488 17,614.3213 

หมายเหตุ : ไม่รวมรายจา่ยงบลงทุน 

2. จ าแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ 
หน่วย : ล้านบาท 

 

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 
งบประมาณตามภารกิจยทุธศาสตร ์ 801.0650 844.4750 889.1990 936.4390 991.3650 4,462.5430 
งบประมาณตามภารกิจประจ า 2,813.9876 2,458.5460 2,544.2998 2,601.5611 2,707.1338 13,125.5283 
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 26.2500 
รวม : ป ี 3,620.3026 3,308.2710 3,438.7488 3,543.2501 3,703.7488 17,614.3213 

หมายเหตุ : ไม่รวมรายจา่ยงบลงทุน 

** จากประมาณการค่าใช้จ่ายขา้งต้นจัดเป็นกรอบทางการเงินที่มหาวทิยาลยัจะน าไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้แผนของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสามารถน ามาปฏิบัติได้ในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให้เป็นรูปธรรม 
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ 

 

 

  

 

➢การบริหารจัดการ

⚫ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงจะเน้นทีก่ารมีสว่นร่วมและสร้างความเข้าใจความร่วมมือในการน าแผน

ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานโดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตาม

แผนกลยุทธ์ทั้งระดับมหาวิทยาลยัและระดับหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลือ่น

1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ

2. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง

➢การติดตามประเมินผล
⚫ ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามที่ก าหนดต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ
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1.  แผนบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

(แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) 

2. แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 

 
3. แผนปฏิรูป

ประเทศ 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 

5. แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

6. แผนด้านการอุดมศึกษา 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ของประเทศ  
ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2566 – 2570 

7. แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
 พ.ศ. 2566 – 2570 

8. นโยบาย
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการบริหารจัดการ 

ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หน่วยงาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
............ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............ 
หน่วยงาน 

ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 

สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

คณะกรรมการบริหารงาน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ก.บ.ม.ร.) 

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
หรือชื่ออ่ืนของหน่วยงาน 
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ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล หมายถึง มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมาเข้าช้ันเรียนที่มหาวิทยาลยัจัดให้ ทั้งนี ้โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (พรบ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 มาตรา 7) โดยผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในความสะดวกความโปร่งใส 
ความทันสมัย และตอบโจทย์ ความต้องการจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีให้บริการ 

1) Smart Office 
2) Smart service 
3) Smart People 
4) Smart Students 
หลัก Smart คือ หลักหรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ KPI ที่ด ี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  

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การสนับสนุน พัฒนาส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการไดร้ับความรู ้ทักษะหรือประสบการณ์จาก
การศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (พรบ. การศึกษา) 





 


