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หน้า ๒

ประวัติและความเป็นมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดาเนินงานเน้นการเปิด
โอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหงขึ้นนั้น เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน เนื่องจากขณะนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจานวนไม่ กี่แห่งและแต่ละแห่งก็จากัดจานวนรับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงก่อตั้งขึ้นโดยให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มีที่เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ปัจจุบันจัดการบริหารภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541
โดยมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดการศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคาแหงยังได้เพิ่มภารกิจด้านการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กว้างไกลและทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ คือ
จัดระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ
หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีวิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็น
วิชาบังคับในทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมช่วยปลูกฝังรากฐานอั นดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตสานึกให้นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษานาไปดาเนินชีวิตเป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมนาชีวิต ช่วยเสริมคุณค่าให้
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป
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หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) บัญญัติให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผน 5 ปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0 และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลภายใต้การกากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ซึ่งเป็นแผน
ระยะกลางเพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางการดาเนินงานของแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤท ธิ์ เพื่อให้
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้เป็น Smart University โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้
1) การจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (Participation from all parties in our
Society) และหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ในหลายหลายประเภทการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการ
ความร่วมมือ เป็นต้น โดยสามารถเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้และผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแก่บุคลากร
2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์เพียงพอในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสังคมเป็นแหล่งรวมความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ในรูปแบบการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยเชิงบูรณาการ
3) การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แก่ชุมชนสังคมที่มีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับบริบทความต้องการชุม ชน สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง หรือเฉพาะเจาะจง ในรูปแบบบริการแบบให้เปล่า หรือเชิงพาณิชย์หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันหรือตัวบุคลล เช่น การให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบ
ให้สังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการให้การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดงานถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ในสังคม
ทาการสอนโดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมีเจตคติที่ดี มีใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5) การบริหารจัดการตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ที่จะบูรณาการข้ามศาสตร์
โดยการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านการบริหารบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา และธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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๑๑. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑๓. คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน ม.ร.

ส่งเสริมพันธกิจหลัก

พันธกิจหลัก

๑. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นการเรียนการสอน
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
- รองอธิการบดี/ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝ่ายสือ่ การสอน
- ทุกคณะ
- กองแผนงาน
- กองบริการการศึกษา (เลขานุการ)

๕. คณะกรรมการพัฒนาดิจทิ ลั
เพือ่ ขับเคลือ่ น Smart RU.
- รองอธิการบดี /ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ ายสือ่ การสอน
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยงข้อง
- กองแผนงาน
- สถาบันคอมพิวเตอร์ (เลขานุการ)

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นการวิจยั
และพัฒนา

๓. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน

๔. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
- ทุกคณะ
- กองแผนงาน
- สถาบันวิจยั และพัฒนา (เลขานุการ)

- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
- ผูแ้ ทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ
- ทุกคณะ
- กองแผนงาน (เลขานุการ)

- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
- ทุกคณะ
- กองแผนงาน
- สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (เลขานุการ)

๖. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุน ,บุคลากรสายวิชาการ
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
- ประธานสภาคณาจารย์
- ประธานข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ม.ร.
- กองแผนงาน
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยงข้อง
- กองการเจ้าหน้าที่ (เลขานุการ)

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

- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยงข้อง
- กองแผนงาน
- กองคลัง (เลขานุการ)

๗. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
- ผูแ้ ทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ
- นายกองค์การนักศึกษา ม.ร.
- ทุกคณะ
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองแผนงาน
- กองกิจการนักศึกษา (เลขานุการ)

๘. คณะกรรมการสือ่ สารองค์กรและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- รองอธิการบดี /ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยงข้อง
- ผูแ้ ทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ
- กองแผนงาน
- งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง (เลขานุการ)

๙. คณะกรรมการพัฒนา
สาขาวิทยบริการ
- รองอธิการบดี /ผูแ้ ทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ
- สาขาวิทยบริการฯ
- ผูแ้ ทนฝ่ ายวิทยบริการฯ
(เลขานุการ)

๑0. คณะกรรมการเสนอ
โครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- รองอธิการบดีฝ่ายอานวยการ
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- กองแผนงาน
- กองอาคารสถานที่
(เลขานุการ)

หน้า ๕

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ SWOT Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคาแหง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยรามคาแหง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2565)

➢ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง
(Strengths)

• 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาที่มีความเป็นอิสระ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาสความเสมอภาคและความเท่ าเทียมต่อการเข้าถึงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายช่องทางและเพียงพอต่อการรองรับ
ประชากรเข้าสู่ระบบ
• 2 มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองมีการเทียบโอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ในหลากหลายสาขาวิชาในทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยต้นทุนที่ไม่สูง
• 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยมีสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคมีศิษย์เก่าและนักศึ กษา เป็นจุดประสานงานด้านการให้บริการพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบ
• 4 มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านเทคโนโลยีสื่อการสอนหลากหลายช่องทาง สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ด้วยระบบ Cyber Classroom และ Course On Demand เป็นต้น

จุดอ่อน
(Weakness
es)

•
•
•
•
•

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

➢ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส
(Opportu
nities)

อุปสรรค
(Threats)

•
•
•
•

1 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงระดับชุมชนเชิงพื้นที่ ศิษย์เก่า ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
2 นโยบายระดับประเทศ ด้านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (e-Government)เพื่อให้การบริการภาครัฐและการให้บริการแก่ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้ Smart Device
3 สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยทางานและผู้สูงอายุมีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่ อเนื่องตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
4 แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลักสูตร Sandbox การเก็บหน่วยกิต
แบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ

•
•
•
•
•

1 สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนทาให้เกิดกระแสการแข่งขันที่สูงขึ้นทางการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยอุดมศึกษาที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด อันเนื่องด้วยสภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีผลกระทบต่อการลงทุน และการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
3 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออานวย เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติทาให้ประชากรเกิดความไม่มั่นใจเข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนทัศนคติเข้ารับการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงภูมิลาเนา
4 การสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการแบบภาครัฐมีเงื่อนไขและข้อจากัดมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลงทาให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองสูงขึ้น อาจนาไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และการจัดการที่ต่ากว่ามาตรฐานได้
5 กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้เกิดความยุ่งยาก ในการนามาปฏิบัติ เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

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

หน้า ๖

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.

ปัจจัยภายใน
2.

ปัจจัยภายนอก

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส (Opportunities)
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการบูรณการกับหลายภาคส่วนในรูปเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงระดับชุมชนเชิงพื้นที่ ศิษย์เก่า ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
นโยบายระดับประเทศ ด้ า นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล (e-Government) เพื่ อให้ ก ารบริก ารภาครัฐและการให้บริก ารแก่
ประชาชนเท่าทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้
Smart Device
สังคมฐานความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ วัยทางานและผู้สงู อายุมีความต้องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการศึกษา เช่นหลัก สูตร Sandbox การเก็บ
หน่วยกิตแบบ Credit bank ครอบคลุมทุกช่วงวัยรวมถึงวัยแรงงานและผู้สูงอายุ

1.
2.
3.
4.

อุปสรรค (Threats)
สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนทาให้เกิดกระแสการแข่งขันที่สูงขึ้นทางการศึกษาในรูปแบบต่าง 1.
ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยอุดมศึกษาที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
2.
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด อันเนื่องด้วยสภาพการ
แข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีผลกระทบต่อการลงทุน และการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออานวย เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติทาให้ประชากรเกิดความไม่มั่นใจเข้ารับบริการจาก
มหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนทัศนคติเข้ารับการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงภูมิลาเนา
การสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการแบบภาครัฐมีเงื่อนไขและข้อจากัดมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมี
แนวโน้มลดลงทาให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองสูงขึ้น อาจนาไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และ การจัดการที่ต่ากว่ามาตรฐานได้
5. กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้เกิดความยุ่งยากในการนามาปฏิบตั ิ
เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

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

จุดแข็ง (Strengths)
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาที่มีความเป็นอิสระ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมต่อการเข้ า ถึ ง
การศึก ษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายช่องทาง และเพียงพอต่อการ
รองรับประชากรเข้าสู่ระบบ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา
หาความรู้พัฒนาตนเองมีการเทียบโอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหลากหลาย
สาขาวิชาในทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยต้นทุนที่ไม่สูง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้ว ยมี
สาขาวิทยบริก ารฯ ส่วนภูมิภ าคมีศิษย์เก่าและนัก ศึกษา เป็นจุดประสานงานด้านการ
ให้บริการพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบ
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงมี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนและให้ ค วามรู้
ทางวิชาการ โดยผ่านเทคโนโลยีสื่อการสอนหลากหลายช่องทาง สามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ทุกเวลาและสถานทีด่ ว้ ยระบบ Cyber Classroom และ Course On Demand เป็นต้น
กลยุทธ์ ( S + O )
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
พัฒนาระบบการกากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่
ผู้เรียน
เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทาง
วิชาการ

กลยุทธ์ ( S + T )
พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ยังไม่ครบคลุม ทุกด้าน
การบริหารจัดการการวิจัยและการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน ภายในคณะวิชาหรือระหว่างคณะวิชา และเครือข่ายการอุดมศึกษา รวมถึง
คณะบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมีคอ่ นข้างน้อย
บุค ลากรบางส่วนที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ขาดการพัฒนาความรู้ ขาดทัก ษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมา
บูรณาการในด้านที่เกี่ยวข้อง ทาให้ไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสถานที่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ
หลัก สูตรที่มีก ารบูรณาการข้ามศาสตร์หรือตอบสนอง Demand side หรือที่มีก าร
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (Soft Skills และ Critical
Thinking) ทุกประเภทหลักสูตรยังมีน้อย

กลยุทธ์ ( W + O )
พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมการวิจยั และการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง

กลยุทธ์ ( W + T )
สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทนั สมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
บริหารทีท่ ันสมัย
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล
ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ
พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

หน้า ๗

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิรูปประเทศ

➢ ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ของประเทศ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2566 – 2570

➢ ไทยมีกาลังคนมีสมรรถนะสูง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

➢ พัฒนาศักยภาพคน

➢ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมอนาคต

➢ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

➢ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

➢ ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

➢ ด้านการศึกษา

➢ ไทยมีกาลังคนมีสมรรถนะสูง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

➢ พัฒนาศักยภาพคน

➢ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันทีต่อพลวัตร การเปลี่ยนแปลง
ของโลก

➢ สร้างความเสมอภาคทางสังคม
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

➢ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

➢ ด้านเศรษฐกิจ

➢ ไทยมีกาลังคนมีสมรรถนะสูง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

➢ ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

➢ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ายุค
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศ
ในอนาคต

➢ การวิจยั เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา

➢ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

➢ จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

➢ การพัฒนากาลังคน สถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยให้เป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน

➢ พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา

➢ ด้านการศึกษา
➢ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

➢ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

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

➢ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หน้า ๘

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนระดับ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนระดับ 3
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืนพร้อมอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิง่ แวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัว
ได้ทันทีตอ่ พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ายุคเพือ่ สร้าง
โอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากาลังคน สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยให้เป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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

หน้า ๙

ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. ประเทศไทยยกระดั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยใช้ ก าลั งคน
สมรรถนะสู ง วิ ท ยาศาสตร์ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส าหรั บ การ
ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายส าคั ญ ของประเทศ และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากลด้ ว ยเศรษฐกิ จ สร้า งสรรค์ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ อย่ า งยั่ งยืน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์
1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ด้ ว ยเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ มี
ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
และพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
พร้อมอนาคต

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1.

1. ส่ ง เสริ ม การศึกษา
ตลอดชี วิ ต และพั ฒ นาคน
ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานและยื ดหยุ่ นตามความเหมาะสมกับกาลังของทุ ก ๆ กลุ่มวั ย
(Enhancing Curriculum for desired learning outcomes)
กาลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
กาลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา
กาลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME
กาลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้
กาลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อ
ยอดศิ ลปะและวั ฒนธรรม มี ความตระหนั กต่ อการดารงชี วิ ตและเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาระบบการกากับคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต ร สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ ง การ
ตลาดแรงงาน
พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการ
ใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งเป็ น พลเมื อ ง
ให้แก่ผู้เรียน

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรร
มาภิบาลมีความมั่นคงทางสุภาพ มีความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงวัย
ยกระดับ การจัดการทรัพยากรและการเป็นสังคมคาร์บอนต่า มีก าร
กระจายความเจริญ ของเมื องและชนบทมากขึ้น พื้ น ที่ มีส มรรถนะ
สามารถแก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2 การยกระดั บ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้ อมให้ มีก ารพั ฒ นาอย่าง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันทีต่อพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก

2. สร้ า งความเสมอ 1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ
หลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
การศึกษา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้ง
ภาคทางสั ง คม สร้ า งและ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใครไว้ข้างหลัง
ขยายโอกาสทางการศึกษา 2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทาง 2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของ

3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนว
หน้ า ที่ ก้ า วหน้ า ล้ ายุ ค ในการก้ า วกระโดดจากการเป็ น ผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
(Adopter) เป็นหลักไปสู่การเป็นผู้นาเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดับ
สากล ในสาขาเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่ง
อนาคต โดยมีโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรมและ
โครงการสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของประเทศที่ ทั ด เที ย มสากล อี กทั้ ง มี
ผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าและกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศสามารถตอบสนอง
ต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ายุค
เพื่ อ สร้ า งโอกาสใหม่ แ ละความ
พร้อมของประเทศในอนาคต

3. การวิจัย เทคโนโลยี 1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกื้อ หนุนเพื่อ การวิจัยนวัตกรรม และ 1.
จัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท า ง
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงานวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ ถูก 2.
การศึกษา
เผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

4. กาลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับ
การพั ฒ นาให้ มีส มรรถนะสู ง สามารถเพิ่ มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเองทั้งสังคมและการพัฒนาสู่
อานาคต ในการปฏิบตั งิ านและสร้างนวัตกรรมที่ท้าทาย ตอบโจทย์ภาค
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

5. การพัฒนากาลังคน
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
ให้เป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่าง
ยั่งยืน

4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา

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

3.

1.
2.
3.
4.

เศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็น
รูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว

มหาวิทยาลั ยมี อั ตลั กษณ์ และภาพลั กษณ์ องค์ กรที่ทั นสมัย มุ่งสู่มหาวิ ทยาลั ย
ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสั มฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มีการสร้ างเสริมอาจารย์ และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ให้มีศักยภาพสู งและ
เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
มีระบบนิเวศที่ เอื้อต่ อการจั ดการสถานที่ การเรี ยนรู้ ของทุ กกลุ่ม สามารถสร้ าง
ศักยภาพ

3.

1.
2.
3.
4.

ชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทาง
วิชาการ
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและ
ความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ
พั ฒ นาระบบการบ ริ ห าร กา รวิ จั ย แ ล ะ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมื อ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

สร้างภาพลั กษณ์มหาวิ ทยาลั ยที่ ทันสมั ยด้ วย
การพัฒนาระบบฐานข้อมู ลและการบริ หารที่
ทันสมัย
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล
ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็น
ชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ
พั ฒนาระบบนิ เ วศและสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม จาก
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

หน้า ๑๐

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
(Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุน่
ตามความเหมาะสมกับกาลังของทุก ๆ กลุ่มวัย (Enhancing
Curriculum for desired learning outcomes)
2. กาลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวติ (Soft Skill)
และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

เป้าประสงค์

3. ก าลั ง คนได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา
4. ก าลั ง คนได้ รั บ การสร้ า งเสริ ม ความเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME
5. ก าลั ง คนได้ รั บ การสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะและ
สภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
6. กาลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการ
การอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม
มี ค วามตระหนั ก ต่ อ การด ารงชี วิ ต และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

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

2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

1. มี ก ารขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ ต่ อ ยอดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ชุ ม ชนและผู้ รั บ บริ ก าร ได้
ยกระดั บทั ก ษะความรู้ ผลิตภั ณฑ์ สร้า ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

3. มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการ ข อ
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และ
เป็นรู ปธรรม สามารถขั บ เคลื่ อ นได้ อ ย่ า ง
คล่องตัว

3 การวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา

1. มหาวิ ทยาลั ยมี
ความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุน
เพื่ อการวิ จั ยนวั ตกรรม และ
จั ดการผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี
ผลงานวิจัยสร้า งองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีถูก
เผยแพร่ ถ่ า ยทอดและถู ก
นาไปประยุก ต์ ใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศ

4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา

1. มหาวิ ท ยาลั ย มี อั ต ลั ก ษณ์
และภาพลัก ษณ์อ งค์ ก รที่ทันสมัยมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
3. มี ก ารสร้ า งเสริ ม อาจารย์
และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ศั ก ยภาพสู ง และเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ศาสตร์
4. มีระบบนิเวศมหาวิทยาลัย
เอื้ อ ต่ อ การจั ด การสถานที่ ก ารเรียนรู้
ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ

หน้า ๑๑

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map) (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ด้านคุณภาพ

ด้านประสิทธิภาพ

ด้านประสิทธิผล

ด้านการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการกากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางวิชาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารที่ทนั สมัย

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ

⚫

⚫

⚫

⚫

กลยุทธ์ พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

⚫

⚫

⚫

⚫

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา แบบตลาดวิชา

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

หน้า ๑๒

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ / 15 เป้าประสงค์ / 13 กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับกาลังของทุก ๆ กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired learning outcomes)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 2 1. กาลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. กาลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการกากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 3 1. กาลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME
2. กาลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 กาลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการดารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3

มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ เพือ่ สร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ
มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกือ้ หนุนเพื่อการวิจยั นวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาระบบการบริหารการวิจยั และผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถกู เผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ อประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล
สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริการที่ทันสมัย
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิแ์ ละเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล
มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเชีย่ วชาญเฉพาะศาสตร์
ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ
มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการสถานทีก่ ารเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ
พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทลั ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการในพันธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการตามอานาจและหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ปรัชญา

ปณิธาน

ค่านิยมองค์กร

• ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

• พัฒนามหาวิทยาลัยรามคาแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบ
จากัดจานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

อัตลักษณ์

• ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

• มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจากัดจานวน

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

หน้า ๑๕

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3

เป้าประสงค์ที่ 4

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
1. กาลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
1. กาลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็น
1. กาลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการ
(Lifelong Learning) อย่ า งมี คุ ณ ภาพมาตรฐานและ ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 ให้ มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกั บ ความ ผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) SME
การอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม
ยื ดหยุ่ นตามความเหมาะสมกับกาลั ง ของทุ ก ๆ กลุ่ มวั ย ต้องการของประเทศ
2. กาลั ง คนได้ รับ การสร้า งเสริม ทั ก ษะ มีความตระหนักต่อการดารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( Enhancing Curriculum for desired learning
2. กาลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ และสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของ
outcomes)
ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา
การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

2. พัฒนาระบบการกากับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ในการใช้ชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการ การเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.1 จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษ ที่ 21
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต (Soft Skill)
และทักษะศตวรรษ ที่ 21
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.2 จานวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาต่าง ๆ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.3 จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ / งานบริการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ /
งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
โครงการ/กิจกรรม :
4. โครงการติดตามผลลัพธ์ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งด้านประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
(ต่อ...)
(ต่อ...)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
3.1 จานวนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) แก่นักศึกษา SME
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการจัดอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
3.2 ร้อยละนักศึกษาทีร่ ่วมโครงการมีความรู้เพิม่ ขึ้น
และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
4.1 ร้อยละของโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การ บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบูรณา
การร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย หรื อ บริ ก ารวิ ช าการ
แก่สังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
4.2 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาที่สร้างองค์ความรู้หรือเครือข่ายความ
ร่วมมือหรือรายได้ในชุมชน/องค์กร
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่สร้างองค์
ความรู้หรือเครือข่ายความร่วมมือ หรือรายได้ในชุมชน/องค์กร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.1 โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต
(Credit Bank)
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต
(Credit Bank)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.2 จานวนโครงการหลักสูตร (Sandbox, Re Skill Up
Skill, New Skill)
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Sandbox, Re Skill Up Skill, New Skill)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.3 จานวนหลักสูตรเสริมสร้างทักษะผู้สูงอายุ
(Aging society)
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะผูส้ ูงอายุ
(Aging society)

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

(ต่อ...)
หน้า ๑๖

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.4 จานวนโครงการเรียนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม :
4. โครงการเรียนรู้แบบ Module เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.5 จานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทย
บริการฯ
โครงการ/กิจกรรม :
5. หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ

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

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โครงการ/กิจกรรม :
4.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี ่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ/กิจกรรม :
4.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
4.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของชาติ หรื อ ส่ งเสริ ม การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ศาสนา
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการให้ บ ริ ก ารด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเชิ ง พาณิ ช ย์
(วงดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, นาฎศิลป์ไทย, โขน)
4. โครงการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม แบบให้เปล่าโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย (วงดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, นาฎศิลป์ไทย, โขน)

หน้า ๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2
1. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3
1. มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และ
เป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว

กลยุทธ์ที่ 3

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและ
ท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.1 จานวนโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
โครงการ/กิจกรรม :
1. หลักสูตรให้บริการวิชาการสัญจรตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนใน
รูปแบบจัดหารายได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.2 จานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม :
2. จานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.3 จานวนโครงการที่บูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ระหว่างศาสตร์วิชา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.1 มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
3.1 ผลสาเร็จของการจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการ
2.2 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ/กิจกรรม :
เข้าไปช่วยพัฒนา
1. โครงการยกฐานะสานักงานบริการวิชาการเป็นสถาบันบริการวิชาการ
2.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ของชาติหรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ ความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชม
(Local Product Art & Culture Space)

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

3. สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพและความคล่องตัวด้านบริการวิชาการ

หน้า ๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อการวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ที่ 1
1. พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.1 ผลสาเร็จของการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจยั
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการจัดตั้งชุมชนนักวิจัยและ แสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.2 ผลสาเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้ทางวิชาการและวิจัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.3 ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทีส่ ามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมและจัดส่งข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการจัดวางระบบการขึ้นทะเบียนและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือบัญชีนวัตกรรม

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

เป้าประสงค์ที่ 2
1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2
2. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.1 จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.2 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต การบริการ หรือภาคธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพานิชย์ให้กับภาคการผลิต
การบริการ หรือภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.3 ร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจยั และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการและงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งคาของบประมาณสอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย

หน้า ๑๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรที่
ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3

เป้าประสงค์ที่ 4

1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวใน
1. มี ก ารสร้ า งเสริ ม อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
1. มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการสถานที่
การบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการ มหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ การเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทนั สมัยด้วยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารที่ทันสมัย

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิง
ธรรมาภิบาล

3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้
เป็นชุมชนทางวิชาการทีส่ ังคมยอมรับ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.1 ผลสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.2 ผลสาเร็จของการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
(Data warehouse) หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อการศึกษาและวิจัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.3 ผลสาเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัย
(Smart RU.)
1.4 ความพึงพอใจของการพัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัย
(Smart RU.)
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่มันสมัย (Smart RU.)
- Smart Office
- Smart Students
- Smart People
- Smart Service

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.1 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการมหาวิทยาลัยรามคาแหงใสสะอาด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ผ่านการประเมิน (ระบบ QA ไม่ต่ากว่าระดับ
4,
ระบบ ISO ผลการประเมินผ่านเกณฑ์)
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษา (ระบบ QA,
ระบบ ISO)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม :
3. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
3.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
4.1 ผลสาเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศและสร้าง
สายงาน (สายวิชาการ,
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์มหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน)
โครงการ/กิจกรรม :
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการ Ru Community Mall
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรของ
2. โครงการจัดตัง้ สานักงานบริหารทรัพย์สิน RU.
มหาวิทยาลัย
3. โครงการพัฒนาพืน้ ที่ ภูมิภาคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
3.2 ผลสาเร็จของการพัฒนาโครงการ (Reinventing)
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม :
2. โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน (Reinventing)
มหาวิทยาลัย
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4. พัฒนาระบบนิเวศและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

(ต่อ...)
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
2.4 ผลสาเร็จของการปรับปรุง ชาระระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยลัย
โครงการ/กิจกรรม :
4. โครงการปรับปรุง ชาระระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
- ด้านการเงินงบประมาณ
- ด้านนักศึกษา
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านบุคลากร
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2570

2569

2568

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

2566
แผ่นดิน

รายได้

2567
แผ่นดิน

รายได้

2568
แผ่นดิน

รายได้

2569
แผ่นดิน

รายได้

2570
แผ่นดิน

รายได้

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มีการจัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
(Lifelong Learning)
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
กับกาลังของทุก ๆ กลุ่มวัย
(Enhancing Curriculum
for desired learning
outcomes)
กลุยุทธ์ที่ 1
จัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต

1. โครงการพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

1
ระดับ

2
ระดับ

3
ระดับ

4
ระดับ

5
ระดับ

ม.ร.

1. โครงการพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

2. จานวนโครงการหลักสูตร
(Sandbox, Re Skill
Up Skill, New Skill)

3
หลักสูตร

5
หลักสูตร

5
หลักสูตร

5
หลักสูตร

5
หลักสูตร

ม.ร.

2. โครงการหลักสูตร
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Sandbox, Re Skill,
Up Skill, New Skill)

3. จานวนหลักสูตร
เสริมสร้างทักษะผู้สูงอายุ
(Aging society)

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

ม.ร.

3. โครงการพัฒนาชุด
การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ
ผู้สูงอายุ (Aging society)

4. จานวนโครงการเรียนรูแ้ บบ
Module เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

ม.ร.

4. โครงการเรียนรู้แบบ
Module เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
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- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการเรียน
การสอน

หน้า ๒๒

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

2569

2570

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2568

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

5. จานวนหลักสูตร
ที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น
ในสาขาวิทยบริการฯ

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

ม.ร.

5. หลักสูตรที่เปิดสอน
เพิ่มขึ้นในสาขาวิทยบริการฯ

1. จานวนหลักสูตรที่มี
การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21

80
ร้อยละ

80
ร้อยละ

80
ร้อยละ

80
ร้อยละ

80
ร้อยละ

อว.

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที่ 21

2. จานวนหลักสูตรใหม่
เชิงบูรณาการ

1
หลักสูตร

2
หลักสูตร

3
หลักสูตร

4
หลักสูตร

5
หลักสูตร

ม.ร.

2566

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

4.5261

-

4.5261

-

4.5261

-

4.5261

-

4.5261

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายได้

22.6305

- คกก.พัฒนา
สาขาวิทยบริการฯ

เป้าประสงค์ที่ 2
1. กาลังคนได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิต
(Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที่ 21
ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
2. กาลังคนได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ
และสามารถปฏิบตั ิงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชา

กลุยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการกากับ
คุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสอดคล้อง
กับความต้องการ
ตลาดแรงงาน

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

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการเรียน
การสอน

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาต่าง ๆ

หน้า ๒๓

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2568

2569

2570

3. การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์/
คณะพยาบาลศาสตร์/ งานบริการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 วางแผนจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์/
คณะพยาบาลศาสตร์/
งานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ขั้นตอน 2 พัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอน 3 อนุมัติหลักสูตร
ขั้นตอน 4 อว.เห็นชอบหลักสูตร
ขั้นตอน 5 เปิดรับนักศึกษา

ที่มา

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

1-2
ขั้นตอน

2-3
ขั้นตอน

4-5
ขั้นตอน

ขั้นตอน

1
ขั้นตอน

(พยาบาล)

(พยาบาล)

(พยาบาล)

ม.ร.

(แพทย์)

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
2566

3. โครงการการจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์/
คณะพยาบาลศาสตร์/
งานบริการด้านสุขภาพ
แก่ชุมชน

2567

2568

2569

หน่วยงานรับผิดชอบ
2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

40.0000

-

20.0000

-

20.0000

-

-

-

-

-

แผ่นดิน

80.0000

รายได้

- คกก.จัดตัง้
คณะแพทยศาสตร์/
คณะพยาบาลศาสตร์/
งานบริการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน

0.0700

-

0.3500

- กองแผนงาน

4. โครงการติดตามผลลัพธ์
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

75
ร้อยละ

5. ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ระดับ
3.65

75
ร้อยละ

ระดับ
3.65

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

75
ร้อยละ

ระดับ
3.65

75
ร้อยละ

ระดับ
3.65

75
ร้อยละ

ระดับ
3.65

อว.

อว.

4.1 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

-

0.0700

-

0.0700

-

0.0700

-

0.0700

-

4.2 ระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน้า ๒๔

หน่วย : ล้านบาท

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ที่มา

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. จานวนโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
แก่นักศึกษา SME

1
โครงการ

2
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

2. ร้อยละนักศึกษา
ที่ร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง

ร้อยละ
75

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2566

2567

2568

2569

2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

1. โครงการจัดอบรม
หลักสูตรความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ

-

0.0500

-

0.0500

-

0.0500

-

0.0500

-

0.0500

-

0.2500

2. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา

-

เป้าประสงค์ที่ 3
1. กาลังคนได้รับการ
สร้างเสริมทักษะและ
สภาพแวดล้อมพื้นฐาน
เพื่อประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้
2. กาลังคงได้รับการ
สร้างเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
SME

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาทักษะพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ร้อยละ
80

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

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

อว.

ม.ร.

18.3354

-

18.3360

-

18.3360

-

18.3360

-

18.3360

-

238.3650

- คกก.
จัดทา
แผนพัฒนา
และส่งเสริม
กิจการ
นักศึกษา

หน้า ๒๕

หน่วย : ล้านบาท

2568

2569

2570

ที่มา

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบ

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566

2567

2568

2569

2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

0.5900

-

0.5900

-

0.5900

-

0.6000

-

0.6000

-

2.9700

เป้าประสงค์ที่ 4
1. กาลังคนและผูร้ ับบริการ
จากผลการบูรณาการ
การอนุรักษ์เสริมสร้าง
ทักษะต่อยอดศิลปะและ
วัฒนธรรมมีความตระหนัก
ต่อการดารงชีวิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
บูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมือง
ให้แก่ผู้เรียน

1. ร้อยละโครงการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ
แก่สังคม

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

อว.

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน
การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ
แก่สังคม

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หน้า ๒๖

หน่วย : ล้านบาท

3. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่
และของชาติ หรือส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา

8
โครงการ

1
โครงการ

8
โครงการ

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

2570

1
โครงการ

ที่มา

2569

2. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
ที่สร้างองค์ความรู้หรือ
เครือข่ายความร่วมมือ
หรือรายได้ในชุมชน /องค์กร

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2568

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2567

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2
โครงการ

2
โครงการ

3
โครงการ

9
โครงการ

9
โครงการ

10
โครงการ

อว.

อว.

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต
2. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
ที่สร้างองค์ความรู้หรือ
เครือข่ายความร่วมมือหรือ
รายได้ในชุมชน /องค์กร

2566

2567

2568

2569

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

0.0644

-

0.0644

-

0.1290

-

0.1290

-

0.1940

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน

-

รายได้

0.5158

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3. โครงการให้บริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์
(วงดรตรีไทย, วงดนตรีสากล,
นาฎศิลป์ไทย, โขน)
-

0.9000

-

0.9000

-

0.9000

-

0.9000

-

0.9000

-

4.5000

4. โครงการทีก่ ่อให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจทางด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้า ๒๗

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
2570

2569

2568

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566
แผ่นดิน

รายได้

2567
แผ่นดิน

รายได้

2568
แผ่นดิน

รายได้

2569
แผ่นดิน

รายได้

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

2570
แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มีการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการวิชาการของหน่วยงาน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในพื้นที่เพือ่ สร้าง
คุณภาพชีวิตหรือต่อยอด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง

1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นตามความต้องการ
ของท้องถิน่ หรือชุมชน

2. จานวนโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนของคณะ
ในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

13
หลักสูตร

13
โครงการ

13
หลักสูตร

13
โครงการ

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

13
หลักสูตร

13
โครงการ

13
หลักสูตร

13
โครงการ

13
หลักสูตร

13
โครงการ

ม.ร.

ม.ร.

1. หลักสูตรให้บริการ
วิชาการสัญจรตามความ
ต้องการของท้องถิน่ หรือ
ชุมชนในรูปแบบจัดหา
รายได้ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
2. โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ของคณะในรูปแบบให้
เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

-

9.8249

-

9.8249

-

9.8249

-

9.8249

-

9.8249

-

49.1245

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านบริการ
วิชาการ
แก่สังคม
และชุมชน

หน้า ๒๘

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2568

2569

2570

ที่มา
2567

3. จานวนโครงการที่บูรณาการ
ระหว่างศาสตร์วิชา

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

13
โครงการ

13
โครงการ

13
โครงการ

13
โครงการ

13
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ
2566
แผ่นดิน

ม.ร.

รายได้

2567
แผ่นดิน

รายได้

2568
แผ่นดิน

รายได้

2569
แผ่นดิน

รายได้

2570
แผ่นดิน

รายได้

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน

รายได้

3. โครงการฝึกอบรม
เชิงบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์วิชา

เป้าประสงค์ที่ 2
1. ชุมชนและผูร้ ับบริการ
ได้ยกระดับทักษะความรู้
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของชุมชน
และท้องถิน่ จากผลการ
ให้บริการทางวิชาการ

1. มูลค่าผลกระทบทางสังคม
ชุมชน และคุณภาพชีวิต
2. จานวนชุมชน /ท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เข้าไปช่วยพัฒนา

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน

อว.

3
ชุมชน/
ท้องถิ่น

4
ชุมชน/
ท้องถิ่น

3. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน่ หรือของชาติหรือ
ให้บริการวิชาการเพือ่ พัฒนา
ชุมชนและสังคม

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

4
ชุมชน/
ท้องถิ่น

4
ชุมชน/
ท้องถิ่น

4
ชุมชน/
ท้องถิ่น

อว.

อว.

1. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะความรู้
ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน
(Local Product Art
& Culture Space)

-

1.0000

-

1.0000

-

1.0000

-

1.0000

-

1.0000

-

5.0000

หน้า ๒๙

หน่วย : ล้านบาท

2569

1
ขั้นตอน

2-4
ขั้นตอน

5
ขั้นตอน

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
2566

2570

2568

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

-

-

-

-

-

-

2.5000

-

2.5000

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 3
1. มีการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย มีความเข้มแข็ง
มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม
สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
คล่องตัว

กลยุทธ์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็น
เอกภาพและความคล่องตัว
ด้านบริการวิชาการ

1. ผลสาเร็จของการจัดตั้ง
สถาบันบริการวิชาการ
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอน 2 จัดทาโครงการ
จัดตั้งสถาบันบริการวิชาการ
ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 5 เสนอ สป.อว.
รับทราบ

-

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

-

ม.ร.

1. โครงการยกฐานะ
สานักงานบริการวิชาการ
เป็นสถาบันบริการวิชาการ

-

5.0000

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านบริการ
วิชาการ
แก่สังคมและชุมชน

หน้า ๓๐

หน่วย : ล้านบาท

2569

2570

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2568

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2567

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2566

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ที่มา

3
ขั้นตอน

4
ขั้นตอน

4
ขั้นตอน

ม.ร.

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566

2567

2568

2569

2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

0.5000

-

0.5000

-

0.5000

-

0.5000

-

0.5000

-

2.5000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
ของปัจจัยเกือ้ หนุนเพื่อการวิจัย
นวัตกรรม และการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ทางปัญญา

กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาระบบการบริหาร
การวิจัยและผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา

1. ผลสาเร็จของการจัดตั้ง
ชุมชนนักวิจัยและแสวงหา
ความร่วมมือสร้างเครือข่าย
วิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอน 2 จัดทาโครงงการ
จัดตั้งชุมชนนักวิจัยและ
แสวงหาความร่วมมือ
สร้างเครือข่ายวิจัย
ขั้นตอน 3 เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย

1
ขั้นตอน

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

2
ขั้นตอน

1. โครงการจัดตั้งชุมชน
นักวิจัยและแสวงหา
ความร่วมมือสร้างเครือข่าย
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัย
และพัฒนา

หน้า ๓๑

หน่วย : ล้านบาท

2569

2570

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2568

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2. ผลสาเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอน 2 จัดทาโครงการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยและบริการฐานความรู้
ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย

1
ขั้นตอน

2
ขั้นตอน

3
ขั้นตอน

4
ขั้นตอน

4
ขั้นตอน

3. ร้อยละผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม
และจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

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

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ที่มา
ม.ร.

อว.

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566

2567

2568

2569

2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

(0.5000)

-

(0.5000)

-

(0.5000)

-

(0.5000)

-

(0.5000)

-

(2.5000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. โครงการสร้างศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยและบริการ
ฐานความรูท้ างวิชาการ
และวิจัย

3. โครงการจัดวางระบบ
การขึน้ ทะเบียนและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือบัญชีนวัตกรรม

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัย
และพัฒนา

หน้า ๓๒

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2570

2569

2568

2567

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

1.0000

-

1.0000

-

1.5000

-

1.5000

-

2.0000

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 2
1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่
ถ่ายทอดและถูกนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการวิจัยและ
การสร้างความร่วมมือและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

1. จานวนบทความ
ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

50
เรื่อง

50
เรื่อง

60
เรื่อง

60
เรื่อง

65
เรื่อง

อว.

1. โครงการวิจัยสร้าง
องค์ความรู้และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่แล้วเสร็จ

2 ร้อยละผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีถูก
นาไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้
กับภาคการผลิต
การบริการหรือ
ภาคธุรกิจ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

อว.

2. โครงการวิจัยและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิต
การบริการหรือ
ภาคธุรกิจ

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

-

7.0000

- คกก.จัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากร

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัย
และพัฒนา

หน้า ๓๓

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2568

2569

2570

3. ร้อยละของการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่ อดคล้อง
กับแผนวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย

ที่มา

2567

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

อว.

3. โครงการและ
งบประมาณในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
ที่ส่งคาของบประมาณ
สอดคล้องกับแผน
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย

-

9.4309

-

9.4310

-

9.4310

-

9.4310

-

9.4310

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ม.ร.

1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล

-

22.8010

-

18.3230

-

13.9990

-

8.3560

-

23.6960

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่น
รายได้
ดิน
47.1549

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คกก.จัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัย
และพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา
เป้าประสงค์ที่ 1
1. มหาวิทยาลัย
มีอัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์องค์กร
ที่ทันสมัยมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1
สร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
ที่ทันสมัยด้วยการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการ
บริหารที่ทันสมัย

1. ผลสาเร็จของ
การพัฒนาโครงการ
พื้นฐานด้านดิจิทัล
ขั้นตอน 1 ขออนุมตั ิ
โครงการ
ขั้นตอน 2 ผูกพันสัญญา
ขั้นตอน 3 ตรวจรับ
ขั้นตอน 4 เบิกเงิน
ขั้นตอน 5 ใช้งาน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

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

-

87.1750

- คกก.พัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อน
Smart RU.

หน้า ๓๔

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2. ผลสาเร็จของการ
พัฒนาโครงการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล
(Data warehouse)
หรือข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
ขั้นตอน 1
ประสานงานกับ อว.
ขั้นตอน 2
ออกแบบระบบ
ขั้นตอน 3 จัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน 4 พัฒนาระบบ
และทดสอบการใช้งาน
ขั้นตอน 5 จัดส่งข้อมูล

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

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

ร้อยละ
95

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2570

2569

2568

2567

ที่มา

2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ร้อยละ
100

อว.

2. โครงการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูล
(Data warehouse)
หรือข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
เพื่อการศึกษาและวิจัย

2566

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

(22.8010)

-

(18.3230)

-

(13.9990)

-

(8.3560)

-

(23.6960)

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้
-

(87.1750)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คกก.พัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อน
Smart RU.

หน้า ๓๕

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ที่มา

3. ผลสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การบริหารทีท่ ันสมัย
(Smart RU.)
1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. ผูกพันสัญญา
3. ตรวจรับ
4. เบิกเงิน
5. ใช้งาน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ม.ร.

4. ความพึงพอใจของ
การพัฒนาระบบ
การบริหารทีท่ ันสมัย
(Smart RU.)

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ดศ.

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

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2566
แผ่นดิน

3. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารที่
ทันสมัย (Smart RU.)
- Smart Office
- Smart Students
- Smart People
- Smart Service

-

2567
รายได้

(22.8010)

แผ่นดิน
-

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
2568
2569

รายได้
(18.3230)

แผ่นดิน
-

รายได้
(13.9990)

แผ่นดิน
-

รายได้
(8.3560)

แผ่นดิน
-

2570
รายได้
(23.6960)

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- คกก.พัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อน
Smart RU.

(87.1750)

หน้า ๓๖

หน่วย : ล้านบาท

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2570

2569

2568

2567

2566

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

1.0000

-

1.0000

-

1.0000

-

1.0000

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 2
1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ มีผลสัมฤทธิ์และเกิด
ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเชิงธรรมมาภิบาล

1. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

87

87

88

88

89

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านการประเมิน
- ระบบ QA
ไม่ต่ากว่าระดับ 4
- ระบบ ISO
ผลการประเมินผ่าน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

3. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

3

3

4

โครงการ

โครงการ

โครงการ

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

ปปช.

1. โครงการมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ใสสะอาด

-

1.0000

ร้อยละ
100

อว.

2. โครงการพัฒนาระบบ
การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและ
การให้บริการด้านการศึกษา
- ระบบ QA
ไม่ต่ากว่าระดับ 4
- ระบบ ISO
ผลการประเมินผ่าน

-

3.7300

4

4

ม.ร.

-

1.0000

โครงการ

โครงการ

3. โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

-

3.7300

-

1.0000

-

3.7300

-

1.0000

-

3.7300

-

1.0000

-

3.7300

-

1.0000

-

-

-

5.0000

- คกก.
ดาเนินงาน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

18.6500

- สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

5.0000

- คกก.
สื่อสารองค์กร
และส่งเสริม
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

หน้า ๓๗

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2570

2

2

2

ด้าน

ด้าน

ด้าน

1. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามสายงาน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
77.5

ร้อยละ
77.5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.1 สายวิชาการ

ร้อยละ
100
ร้อยละ
50

ร้อยละ
100
ร้อยละ
55

ร้อยละ
100
ร้อยละ
55

ร้อยละ
100
ร้อยละ
60

ร้อยละ
100
ร้อยละ
65

4. ผลสาเร็จของการ
ปรับปรุง ชาระระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
- ด้านการเงินงบประมาณ
- ด้านนักศึกษา
- ด้านบุคลากร
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านอืน่ ๆ

2569

2568

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

2567

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2

2

ด้าน

ด้าน

ที่มา

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

ม.ร.

4. โครงการปรับปรุง
ชาระระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน
- ด้านการเงินงบประมาณ
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านบุคลากร
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านอืน่ ๆ

ม.ร.

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์
และบุคลกรของ
มหาวิทยาลัย

2566

2567

2568

2569

2570

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570

แผ่นดิน
-

รายได้
0.0500

แผ่นดิน
-

รายได้
0.0500

แผ่นดิน
-

รายได้
0.0500

แผ่นดิน
-

รายได้
0.0500

แผ่นดิน
-

รายได้
0.0500

แผ่นดิน
-

รายได้
0.2500

-

17.9248

-

17.9248

-

17.9248

-

17.9248

-

17.9248

-

89.6240

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- ฝ่ายนิติการ

เป้าประสงค์ที่ 3
มีการสร้างเสริมอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้มีศักยภาพสูงและ
เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
และทักษะของบุคลากร
ให้เป็นชุมชนทางวิชาการ
ที่สังคมยอมรับ

1.2 สายสนับสนุน

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

- คกก.จัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากร

หน้า ๓๘

2570

-

2569

2. ผลสาเร็จของการพัฒนา
โครงการ (Reinventing)
มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี้
ขั้นตอน 1 จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ขั้นตอน 2 จัดทาโครงการ
ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 5 เสนอ สป.อว.
รับทราบ

2568

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ที่มา

2567

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

1
โครงการ

1
โครงการ

2
โครงการ

2
โครงการ

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

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

ม.ร.

2. โครงการพลิกโฉม
หน่วยงาน (Reinventing)
มหาวิทยาลัย

2566
แผ่นดิน

รายได้

2567
แผ่นดิน

รายได้

2568
แผ่นดิน

รายได้

2569
แผ่นดิน

รายได้

2570
แผ่นดิน

รายได้

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิขาการ
และวิจัย

หน้า ๓๙

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2570

2569

2568

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

2567

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
2566

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

2566

2567

2568

2569

2570

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

5.0000

-

5.0000

-

5.0000

-

5.0000

-

5.0000

รวม ปีงบประมาณ
2566 - 2570
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 4
มีระบบนิเวศที่เอือ้ ต่อการ
จัดการสถานทีก่ ารเรียนรู้
ของทุกกลุม่ สามารถสร้าง
ศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบนิเวศและ
สร้างมูลค่าเพิม่ จาก
สินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ผลสาเร็จของการพัฒนา
ระบบนิเวศและสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 จัดตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอน 2 จัดทาโครงการ
ขั้นตอน 3 เสนอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน 4 ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย

4
4
4
4
4
ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน

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

ม.ร.

1. โครงการ RU
Community Mall

-

25.0000

- คกก.เสนอ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
มหาวิทยาลัย
(งบลงทุน)

2. โครงการจัดตั้ง
สานักงานบริหาร
ทรัพย์สิน RU
3. โครงการพัฒนา
พื้นที่ ภูมิภาค
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่

-

10.0000

-

10.0000

-

10.0000

-

10.0000

-

รวมจานวนเงิน

-

147.7975

-

123.3202

-

119.5605

-

96.4278

-

10.0000

-

112.3328 -

50.0000

599.3741

หน้า ๔๐

⚫ ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ ปี 2566 - 2570

1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน)
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกากับ
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
รวม : ปี

2566
2567
1,123.8308 1,123.7880
2,491.2218 2,179.2330
5.2500
5.2500
3,620.3026 3,308.2710

ปีงบประมาณ
2568
2569
1,141.7028 1,144.8581
2,291.7960 2,393.1420
5.2500
5.2500
3,438.7488 3,543.2501

2570
1,162.1718
2,536.3270
5.2500
3,703.7488

รวม 5 ปี
5,696.3515
11,891.7198
26.2500
17,614.3213

หมายเหตุ : ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน

2. จาแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์
งบประมาณตามภารกิจประจา
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
รวม : ปี

2566
801.0650
2,813.9876
5.2500
3,620.3026

2567
844.4750
2,458.5460
5.2500
3,308.2710

ปีงบประมาณ
2568
2569
889.1990
936.4390
2,544.2998 2,601.5611
5.2500
5.2500
3,438.7488 3,543.2501

2570
991.3650
2,707.1338
5.2500
3,703.7488

รวม 5 ปี
4,462.5430
13,125.5283
26.2500
17,614.3213

หมายเหตุ : ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน
** จากประมาณการค่าใช้จ่ายข้างต้นจัดเป็นกรอบทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจะนาไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้แผนของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสามารถนามาปฏิบัติได้ในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให้เป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ

➢การบริหารจัดการ

⚫ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหงจะเน้นทีก่ ารมีสว่ นร่วมและสร้างความเข้าใจความร่วมมือในการนาแผน
ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานโดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตาม
แผนกลยุทธ์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลือ่ น
1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
2. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

➢การติดตามประเมินผล

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

⚫ ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับ
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ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหาร
2. แผนแม่บท
ราชการแผ่นดิน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) พ.ศ. 2561 - 2580

3. แผนปฏิรูป
ประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

5. แผนปฏิบัติราชการ
6. แผนด้านการอุดมศึกษา
7. แผนด้าน
กระทรวงการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ของประเทศ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 พ.ศ. 2566 – 2570

ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

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

สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

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

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ
............
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ............
หน่วยงาน

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

8. นโยบาย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

คณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ก.บ.ม.ร.)

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
หรือชื่ออื่นของหน่วยงาน

หน้า ๔๓

คาอธิบายวิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
 มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล หมายถึง มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (พรบ. มหาวิทยาลัยรามคาแหง 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 ที่ดี และเป็นหลักที่ใช้สาหรับการตั้งเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจเพื่อวัดผลการดาเนินงาน 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 ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรและต้องการอะไร
Measurable คือ เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้ในทางสถิติ ควรกาหนดเป็นตัวเลข ซึ่งเป้าหมายวัดได้ด้วยตัวเลข จะทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายนั้นสาเร็จหรือไม่สาเร็จ
Achievable คือ เป้าหมายจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้อย่างจริง อยู่ในขอบเขต (Scope) ที่วางไว้หรือควรตั้งเป้าหมายในสิ่งที่มันเป็นไปได้
Realistic คือ การที่เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง กล่าวง่ายๆ คือ ตั้งเป้าหมายให้สมเหตุผลกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กร
Timely คือ ตั้งเป้าหมายต้องมีกาหนดช่วงระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน, 1 ไตรมาส, หรือ 1 ปี
 บริการ หมายถึง การให้บริการตามหน้าที่และอานาจของมหาวิทยาลัย (พรบ. การอุดมศึกษา 2562) ประกอบด้วย
1) การจัดการศึกษา
2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการแก่สังคม
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การสนับสนุน พัฒนาส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จาก
การศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (พรบ. การศึกษา)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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