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ความเปน็มา 

 
 
 ด้ ว ยพ ร ะ ร า ชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย หลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี  พ .ศ .  ๒๕๔๖  ม าต ร า  ๑๓  บั ญ ญั ติ ใ ห้ คณ ะ รั ฐ ม นต รี    ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี แ ผ นก า ร บ ริ ห า ร ร า ชก า ร แ ผ่ น ดิ น  
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย
บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 คา่นิยมองคก์าร 
   ความเปน็เลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทบัใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
ปรชัญา  
  ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศกึษา  ผลิตบัณฑติที่มีความรู้คูคุ่ณธรรม 
 
 
ปณธิาน  
  พัฒนามหาวทิยาลัยรามคําแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คูคุ่ณธรรม และจิตสํานกึในความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
อัตลักษณ์ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่
จําเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการ
เพื่อการบริหารเป็น คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
   ๑)  สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เ พื่อ เ พิ่ม ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้แ ก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเ พื่อ 
ปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
    ๒)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคอาเซียน  
   ๓)  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
   ๔)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
   ๕)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๖ ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 
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เป้าประสงค์  
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงได้กําหนดเป้าประสงค์ทั้งหมด ๖ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ที่ ๒  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ ๓  ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ ๕  ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ (ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ (มหาวิทยาลัยตลาดวิชา และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๗   ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (สร้างนวัตกรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๘   สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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สรปุรายละเอียดแผนปฏิบตัริาชการมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงนิงบประมาณป ี

 ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยทุธ ์ ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑          
การสร้างและกระจายโอกาสความ         
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง         
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน         
เป้าประสงค ์         
๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา         
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
กลยุทธ ์         
๑. สร้างและกระจายโอกาสความ ๑. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ 90 ๑. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    กองแผนงาน, คณะ/สถาบัน 
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง การศึกษาตามแผนด้านสังคมศาสตร์  เพื่อผลิตผู้สําเร็จการศึกษา ๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ 90 43๖.11 394.79 ด้านสังคมศาสตร์และ 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา   ด้านสังคมศาสตร์ การศึกษาตามแผนด้านสังคมศาสตร์    ด้านศิลปศาสตร์ 

 ๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ 90 ๒. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    กองแผนงาน, คณะวิทยาศาสตร์ 
 การศึกษาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้าน ๒. ร้อยละของจํานวน 90 13๖.74 ๖0.82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สําเร็จการศึกษาตามแผน    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ 90 ๓. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    กองแผนงาน 
 การศึกษาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  ผลิตผู้สําเร็จการศึกษา ๒. ร้อยละของจํานวน 90 - 8.57 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 สุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สําเร็จการศึกษาตามแผน     
 ๔. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ 95 ๔. จัดการเรียนการสอนผลิต ๑. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    กองแผนงาน 
 การศึกษาตามแผนด้านการศึกษา  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ ๙0 29.29 55.8๖ สาธิต ม.ร. (มัธยมและประถม) 
 ขั้นพื้นฐาน  ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามแผนด้านการ     
    ศึกษาขั้นพื้นฐาน     
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       หน่วย : ล้านบาท 

วงเงนิงบประมาณป ี 
๒๕๕๖ ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยทุธ ์ ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

กลยุทธ ์         
๒. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการให้ 90 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑. จํานวนโครงการ 20   คณะทํางานด้านบริการวิชาการ 
แก่ชุมชนและสังคม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความ  แก่ชุมชนหรือสังคม ๒. ร้อยละของการบรรลุ 90 แก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ประกันคุณภาพ ต้องการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง   เป้าหมายการให้บริการทาง  - 19.22 คณะ/สํานัก/สถาบัน/ 
 ความเข้มแข็งแก่ชุมชนหรือสังคม   วิชาการ    สาขาวิทยบริการ 
๓. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายด้าน 90 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ๑. จํานวนโครงการ 30   สถาบันศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ๒. ร้อยละของการบรรลุ 90 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    เป้าหมายด้านผลผลิตการ  - 1.97  
    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๒         
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ         
ผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน         
เป้าประสงค ์         
๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา         
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธ์         
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๑. ร้อยละของจํานวนหลักสูตรที่ได้ ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม ๑. จํานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 144   กองบริการการศึกษา 
ของผลผลิตตามอัตลักษณ์ มาตรฐานTQF ต่อจํานวนหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๒. ร้อยละของจํานวนหลักสูตร ๑๐๐ ฝ่ายวิชาการ  
(ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) ทั้งหมด  แห่งชาติ (TQF) ที่ได้มาตรฐาน TQF ต่อจํานวน  - 1.22 คณะ/สถาบัน 
    หลักสูตรทั้งหมด     
 ๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 80 ๒. โครงการพัฒนาวิชาการสู่ ๑. จํานวนโครงการ 22   คณะกรรมการเตรียมความพร้อม 
 ของแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็น  ความเป็นอาเซียน ๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 80 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อ 
 ประชาคมอาเซียน   ของแผนเตรียมความพร้อมสู่  2.10 10.00 รองรับการเป็นประชาคมอาเชี่ยน 
    การเป็นประชาคมอาเซียน    ฝ่ายวิชาการ, วิเทศสัมพันธ ์
        สถาบันการศึกษานานาชาติ 
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงนิงบประมาณป ี๒๕๕๖ ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยทุธ ์ ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

 ๓. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ๖0 ๓. โครงการสํารวจภาวการณ์ ๑. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ๖0   กองแผนงาน 
 ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ทํางานของบัณฑิตระดับ ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ    คณะ/สถาบัน 
 ภายใน ๑ ปี  ปริญญาตรี อิสระภายใน ๑ ปี   
    ๒. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี 70 - 0.05  
    ที่ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่     
    สําเร็จการศึกษา     
 ๔. ร้อยละความสําเร็จของแผนการจัด 90 ๔. โครงการพัฒนานักศึกษา ๑. จํานวนโครงการ    กองกิจการศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  และศิษย์เก่าของหน่วยงาน ๒. ร้อยละความสําเร็จของแผน 90   กองงานวิทยาเขตบางนา 
 ตามอัตลักษณ์ และ TQF  ตามอัตลักษณ์ และ TQF การจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา  - - คณะ/สถาบัน สาขาวิทยบริการ 
    และศิษย์เก่าตามอัตลักษณ์     
    และ TQF     
 ๕. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 75 ๕. โครงการสํารวจความพึงพอใจ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 - 0.02 กองแผนงาน 
 ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์  ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต    คณะ/สถาบัน 
    ตามอัตลักษณ์     
 ๖. ระดับของความสําเร็จของผลการ 4.00 ๖. โครงการสํารวจผลการพัฒนา ๑. ระดับความสําเร็จของผล 4.00 - 0.02 กองแผนงาน 
 บริหารสถาบันให้เกิดตามอัตลักษณ์  บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์    คณะ/สถาบัน 
 7. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.51 7. โครงการประเมินคุณภาพ 7. ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 3.51 - 0.05  
 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF  บัณฑิตตามกรอบ TQF ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม    กองบริการการศึกษา 
    กรอบ TQF     
 8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 4.00 8. โครงการประกันคุณภาพ ๑. ผลการประเมินการประกัน 4.00   สํานักประกันคุณภาพ 
 ภายในของหน่วยงาน  การศึกษาภายในของหน่วยงาน คุณภาพภายในของหน่วยงาน    คณะ/สํานัก 
   ในมหาวิทยาลัย (QA) ปีการศึกษา 2555  ทุกหน่วยงานในระบบ QA 
    2. จํานวนหน่วยงานที่ได้คุณภาพISO ๖ - 5.50  
    3. ร้อยละของหน่วยงานฝ่ายการประเมิน     
    ในระบบ QA และ ISO 80    
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       หนว่ย : ลา้นบาท 
วงเงนิงบประมาณป ี๒๕๕๖ ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยทุธ ์ ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

๕. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทาง ๑. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผน 90 ๑.  โครงการพัฒนาอาจารย์และ ๑. จํานวนโครงการ 30   คณะกรรมการจัดทําแผนและ 
การศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และ พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม  บุคลากรสายสนับสนุน ๒. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ 90 ติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร 
อัตลักษณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์   แผนพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติ  - 1๖.00 คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 
    ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์    คณะ/สํานัก/สถาบัน 
 ๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน 40 ๒. โครงการจัดการความรู้ที่ ๑. จํานวนความรู้ที่นํามาจัดการ 2   คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ความรู้ 4   คณะ/สถาบัน และทุกหน่วยงาน 
 ของหน่วยงาน  หรือแผนปฏิบัติราชการ ๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน  - 0.10  
    การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้     
    ของหน่วยงาน     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓         
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี         
สารสนเทศเพื่อการศึกษา         
เป้าประสงค์         
๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง         
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน         
เพื่อการศึกษา         
กลยุทธ์         
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ร้อยละของความสําเร็จของแผน ๘0 ๑. โครงการด้านเทคโนโลยี ๑. จํานวนโครงการ 4   คณะกรรมการเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารสนเทศและการสื่อสาร ๒. ร้อยละของความสําเร็จของ 80 สารสนเทศ 
และอัตลักษณ์ (มหาวิทยาลัยตลาดวิชา และการสื่อสาร   แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี  - 10.00 สถาบันคอมพิวเตอร์และหน่วยงาน 
และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม)    สารสนเทศและการสื่อสาร    ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ร้อยละของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่  33 ๒. โครงการผลิตกระบวนวิชา ๑. จํานวนวิชาการที่เพิ่มขึ้น 4   ศูนย์สื่อการสอนทาง 
 จัดทํา e-Learning แล้วเสร็จต่อกระบวน  ศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ๒. ร้อยละของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป 33 - 0.10 อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนทั้งหมด  โดยใช้สื่อการสอน e-Learning ที่จัดทํา e-Learning แล้วเสร็จต่อกระบวน    คณะ/สํานัก 
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       หน่วย : ล้านบาท 
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 ๓. ร้อยละของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  ๓. โครงการผลิตกระบวนวิชา ๑. จํานวนวิชาที่เพิ่มขึ้น 5   สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ที่จัดทําข้อสอบ e-testing แล้วเสร็จ  ศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ๒. ร้อยละของกระบวนวิชาศึกษา 28   คณะ/สํานัก 
 ต่อกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน  ที่จัดข้อสอบ e-testing ทั่วไป ที่จัดทําข้อสอบ e-testing  - 1.00  
 ทั้งหมด   แล้วเสร็จต่อกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป     
    ที่เปิดสอนทั้งหมด     
 ๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน 4 ๔. กิจกรรมจัดการฐานข้อมูล ๑. จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ 4   สถาบันคอมพิวเตอร์ 
 การระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร  สานสนเทศเพื่อการบริหาร ๒. ระดับความสําเร็จของการ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 และการตัดสินใจ  และการตัดสินใจ ดําเนินการระบบสารสนเทศ   - 0.0๖ (กค. กผ. สวป. บว. กบศ. กอ.) 
    เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     
 ๕. ร้อยละของจํานวนนักเรียน ๑๐๐ ๕. โครงการจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนนักเรียน ๑๐๐ 1.81 - คณะศึกษาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โดยใช้คอมพิวเตอร์ (แท๊ปเล็ต) 2. ร้อยละของจํานวนนักเรียน    โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) 
 ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ   ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑      โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) 
 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ   ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     
 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งหมด        
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔         
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย         
และพัฒนา         
เป้าประสงค ์         
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ         
การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์         
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กลยุทธ ์         
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ๑. ร้อยละของจํานวนบทความ ๘0 ๑. โครงการผลิตผลงานวิจัย 1. จํานวนผลงานวิจัย ๖0   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และพัฒนา (สร้างนวัตกรรม) ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรืองานสร้างสรรค์ของ 2. ร้อยละของจํานวนบทความ ๘0   กองบริการการศึกษา 
 ที่แล้วเสร็จและตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  อาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    คณะ/สถาบัน 
   หรือเผยแพร่ ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่     
 ๒. ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรือ ๘๕ ๒. โครงการวิจัยหรืองาน 1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้าง 50 35.18 12.40 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและนําไปใช้  สร้างสรรค์ของอาจารย์และ สรรที่นําไปใช้ประโยชน์    กองบริการการศึกษา 
 ประโยชน์  นักวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ๒. ร้อยละของจํานวนงานวิจัย ๘0   คณะ/สถาบัน 
    หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและ     
    นําไปใช้ประโยชน์     
 ๓. ร้อยละของจํานวนบทความวิจัย ๑๐๐ ๓. โครงการสนับสนุนบทความ 1. จํานวนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์ 300   บัณฑิตวิทยาลัย 
 ของผลงานระดับปริญญาโทของ  วิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์ หรือศิลปนิพนธ์    คณะ/สถาบัน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์หรือ  หรือศิลปนิพนธ์ ของผู้สําเร็จ 2. ร้อยละของจํานวนบทความ ๑๐๐  
 เผยแพร่  การศึกษาระดับปริญญาโท วิจัยของผลงานระดับปริญญาโท  2.00 -  
   ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (แผน ก) ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้     
    ตีพิมพ์หรือเผยแพร่     
 ๔. ร้อยละของจํานวนบทความจาก ๑๐๐ ๔. โครงการสนับสนุนบท 1. จํานวนผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่แล้วเสร็จ 50   บัณฑิตวิทยาลัย 
 ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของ  ความจากผลงานวิจัยหรือ 2. ร้อยละของจํานวนบทความจาก    คณะ/สถาบัน 
 ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จ ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จ ๑๐๐ 0.77 -  
 ที่ได้รับการตีพิมพ์  การศึกษาระดับปริญญา การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ     
   เอกที่ได้รับการตีพิมพ์(แผน ก) การตีพิมพ์     
   ระดับชาติหรือนานาชาติ      
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       หน่วย : ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ๕         
การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง         
ของประเทศ         
เป้าประสงค ์         
๕. ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับ         
บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         
กลยุทธ ์         
๘. สนับสนุนการบริการการศึกษา ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 100 ๑. โครงการความร่วมมือหรือให้ ๑. จํานวนโครงการความร่วมมือ 4   กองกิจการนักศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ของแผนการให้บริการศึกษาสู่จังหวัด  บริการวิชาการกับองค์กร หรือให้บริการวิชาการ    คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้  ประชาชนหรือนักศึกษา    ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้   
   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 100 0.52 0.20  
    ของแผนการให้บริการศึกษา     
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖    สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้     
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา         
ให้ได้มาตรฐาน         
เป้าประสงค ์         
๖. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐาน         
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ         
กลยุทธ ์         
๙. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัด ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 80 ๑. โครงการความร่วมมือจัด ๑. จํานวนโครงการความร่วมมือ 4   กองบริการการศึกษา 
การศึกษา ของแผนความร่วมมือด้านการเรียน  การเรียนการสอนกับองค์กร  จัดการเรียนการสอน    คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การสอนกับองค์กรท้องถิ่นหรือ  ท้องถิ่น หรือภาครัฐ/เอกชน  ๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ 80 สํานักงานสาขาวิทยบริการ 
 ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ  และต่างประเทศ แผนความร่วมมือด้านการเรียน  - 4.00 ต่างประเทศ 
    การสอนกับองค์กรท้องถิ่นหรือ   (งบประมาณ  
    ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ   โครงการพิเศษ)  
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 ๒. ร้อยละของจํานวนสาขาวิทยบริการฯ ๑๐๐ ๒. โครงการจัดตั้งสาขา ๑. จํานวนสาขาวิทยบริการฯที่ ๑   กองแผนงาน (สาขาใหม่) 
 ที่เปิดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นใหม่ใน  วิทยบริการฯส่วนภูมิภาค เปิดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นใหม่     
 แต่ละปี   ๒. ร้อยละของจํานวนสาขา ๑๐๐ - 31.8๖  
    วิทยบริการฯ ที่เปิดการเรียน     
    การสอนเพิ่มขึ้นใหม่ในแต่ละปี     
 3. ร้อยละความสําเร็จในการให้ความ 80 3. โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับ 1. จํานวนกิจกรรมรับผิดชอบต่อ 3   กองกลาง 
 สําคัญกับผู้รับบริการและเปิดโอกาส  การบริการและประชาชนแสดง สังคม    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และ  ความคิดเห็นและร่วมติดตาม ๒. ร้อยละความสําเร็จในการให้ความ 80 กองกิจการนักศึกษา 
 ร่วมติดตามผลการรับผิดชอบต่อสังคม  ผลการรับผิดชอบต่อสังคม สําคัญกับผู้รับบริการและเปิดโอกาส  - 1.00 กองงานวิทยาเขตบางนา 
   (USR) ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ    คณะ/สถาบัน 
    ร่วมติดตามผลการรับผิดชอบต่อสังคม     
กลยุทธ ์        กองแผนงาน 
๑๐. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ 90 ๑. โครงการรักษามาตรฐานและ ๑. จํานวนกิจกรรม 24   กองการเจ้าหน้าที่ 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล รักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้  ระยะเวลาการให้บริการตาม ๒. ร้อยละของกิจกรรมที่ 90   กองกิจการนักศึกษา 
 บริการมีผลสําเร็จร้อยละ ๑๐๐  ประกาศมหาวิทยาลัย ดําเนินการรักษามาตรฐาน  - 0.01 สํานักหอสมุดกลาง 
    และระยะเวลาการให้บริการ    สํานักพิมพ์ 
    มีผลสําเร็จร้อยละ ๑๐๐    สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
        บัณฑิตวิทยาลัย, สวป.   
 ๒.  ระดับความสําเร็จของผลประเมิน ๔.๐๐ ๒. โครงการจัดทําต้นทุนต่อ ๑. จํานวนผลผลิต ๖   กองแผนงาน และหน่วยงาน 
 การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  หน่วยผลผลิตของสถาบัน ๒. ระดับความสําเร็จของผลการ ๔.๐๐   ที่เกี่ยวข้อง 
    ประเมินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย     
    ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  - 0.05  
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงนิงบประมาณป ี๒๕๕๖ ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยทุธ ์ ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน ๓.00 ๓. โครงการบริหารและ 1. จํานวนเรื่องการจัดการ 2   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
 ระบบบริหารความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงของ บริหารความเสี่ยง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   มหาวิทยาลัย 2. ระดับความสําเร็จของผลการ ๓.00 - 0.40  
    ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง     
 ๔. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้ว 90 ๔. โครงการวิจัยสถาบัน 1. จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน ๖   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 เสร็จและนํา ไปใช้ประโยชน์ในการปรับ   ที่แล้วเสร็จ    กองแผนงาน 
 ปรุงและพัฒนาระบบ   2. ร้อยละของผลงานวิจัย 90 คณะ/สํานัก ที่เกี่ยวข้อง 
    สถาบันที่แล้วเสร็จและนําไปใช้  - 0.42  
    ประโยชน์ในการปรับปรุงและ     
    พัฒนา     
 ๕. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวน 90 ๕. โครงการอนุรักษ์ 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 4   กองอาคารสถานที่ 
 โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขและ  สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ ลดการใช้พลังงาน    คณะ/สํานัก ที่เกี่ยวข้อง 
 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้  พลังงาน 2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวน 90 - 3.32  
 พลังงานต่อโครงการทั้งหมดในแผน   โครงการ/กิจกรรมเพื่อลดการ     
    ใช้พลังงานที่กําหนดในแผน     

รวมทั้งสิน้   
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 2. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผูร้ับผดิชอบ งปม. นอก งปม. แหลง่งบประมาณ 
งานบริหารมหาวทิยาลัยและงบบคุลากร ทุกส่วนราชการ   - งบแผ่นดิน 

    - งบรายได้ 
    - งบหน่วยงานในกํากับ 

รวม    
 
 

๓. งบประมาณตามภารกจิเฉพาะกจิ 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผูร้ับผดิชอบ งปม. นอก งปม. แหลง่งบประมาณ 
งานบริหารมหาวทิยาลัย คณะ/โครงการพเิศษ - 100.00 รายได้จากโครงการพิเศษ 

     
     

รวม - - 100.00 - 
รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,2๖8.51 2,๖80.40  
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การตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

แผนปฏบิัตงิานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตัิราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕๖ ตัวชีว้ดั งาน/กจิกรรมดาํเนนิงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑. จดัประชุมกลุม่งานวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อวางแนวทางการ             กลุ่มแผนงานและติดตาม กผ. 
ติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๖             ประเมินผลแผน  

๒. กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผนแต่ละตัวชี้วัด             กลุ่มแผนงานและติดตาม กผ. 
             ประเมินผลแผน  

๓. จัดทํารายงานการประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการประจาํปีเสนอ             กลุ่มแผนงานและติดตาม กผ. 
สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก             ประเมินผลแผน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปี ๒๕๕6) (ปี ๒๕๕6) 
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ภาคผนวก 
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ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพของมหาวทิยาลัยรามคาํแหง (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

 จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีศักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหงส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคมุมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นตลาดวิชาทีม่ีชือ่เสียงจดัการศึกษาในทุกระดับ และประเภทการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายแก่ผู้เรียน 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ยังพัฒนาการวางแผนอัตรากําลังไม่สอดคล้องและทันกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีภาระงานการสอนของคณาจารย์มาก ทําให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตลอดจนการพัฒนาด้านบริหารจัดการยังไม่บรรลุเป้าหมายตามศักยภาพ       
๓. สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ยังมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่มากเท่าที่ควร  

 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 
 โอกาส (Opportunities) 
 ๑. ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานยอมรับในชือ่เสียง คุณภาพ ความอดทน และความรบัผิดชอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 ๒. สังคมฐานความรู ้ทําใหค้นในวัยศกึษา และวัยทาํงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนนิชีวิต 
 ๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาที่ยั่งยนื ด้วยการจดัการศกึษาให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ขอ้จาํกดั/ภัยคกุคาม (Threats) 
 ๑. การเปิดเสรีการศกึษา ทาํให้คูแ่ข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบนั และประเภทการรับนักศึกษา  
 ๒. อุดมศึกษาในสภาพการแข่งขันสูง นโยบายของคูแ่ข่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน เชน่ ลดระยะเวลาการศึกษา ประชาสัมพันธ์โดยไมค่ํานึงถึงมาตรฐานและคณุภาพ 
 ๓. นโยบายของรัฐบาล ด้านงบประมาณสนับสนนุการศึกษาระดับอดุมศึกษา มีแนวโน้มลดลง ผู้เรียนต้องรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสัดส่วนทีม่ากขึ้น 
 
ที่มาขอ้มลู :  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
 และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่จัดส่งมาให้กองแผนงาน 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบตัริาชการ ๔ ป ี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

จดุแขง็   (STRENGTHS)   จดุออ่น   (WEAKNESSES)  
 

ปจัจยัภายใน
 
 

 
ปจัจยัภายนอก 

 

๑.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีศักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางการศึกษา

๒.  มหาวิทยาลัยรามคําแหงส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง

๓.  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นตลาดวิชาที่มีชื่อเสียงจัดการศึกษาในทุกระดับ และประเภท
การศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายแก่ผู้เรียน 

 

๑.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ยังพัฒนาการวางแผนอัตรากําลังไม่สอดคล้องและทันกับ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น

๒.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภาระงานการสอนของคณาจารย์มาก ทําให้การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแก่สังคมตลอดจนการพัฒนาด้านบริหารจัดการยังไม่
บรรลุเป้าหมายตามศักยภาพ 

๓.  สมาคมศิษย์เกา่ และศิษย์ปัจจุบัน ยังมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่มาก
เท่าที่ควร 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยทุธ ์ ( S + O ) กลยทุธ ์ (  W + O ) 
 

๑.  ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความ
รับผิดชอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒.  สังคมฐานความรู้ ทําให้คนในวัยศึกษา และวัยทํางาน ตลอดจนผู้สูงอายุ แสวงหา
โอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิต 

๓.  นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

๑.  สร้างและการกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษา  
 ทุกระดับการศึกษา 

๒.  สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
๒.  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๓.  ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๔.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

ภยัคุกคาม หรอื ขอ้จาํกดั   (THREATS)  กลยทุธ ์ ( S + T ) กลยทุธ ์ ( W + T ) 
 

๑.  การเปิดเสรีการศึกษา ทําให้คู่แข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งจํานวนสถาบัน 
และประเภทการรับนักศึกษา 

๒.  อุดมศึกษาในสภาพการแข่งขันสูง นโยบายของคู่แข่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน เช่น 
ลดระยะเวลาการศึกษา ประชาสัมพันธ์โดยไม่คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ 

๓.  นโยบายของรัฐบาล ด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้ม
ลดลง ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มากขึ้น  

 

๑. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ 
๒.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

๑.  พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน 
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
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คาํนิยามของวสิัยทัศนม์หาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 
 

  ตลาดวิชา  หมายถึง  สถานศึกษาและวิจัยที่ผู้ ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จํา เป็นต้องเ ข้าชั้น เรียนที่จัดให้  ทั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   
โดยทําการสอน  ทําการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

  จัดการศึกษาเพื่ อปวงชน  หมายถึง  การให้ความสําคัญกับการกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และเท่ า เทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่ วไป ให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต 
ในทุกระดับ และอาชีพ  ทุกชุมชน  ทุกท้องที่และทุกเวลา 
 

  พันธกิจ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 

  ความเป็นเลิศทางวิชาการ  หมายถึง  การพิจารณาให้ความสําคัญกับสิ่งต่อไปนี้ 
๑. ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 
๒. ความมีอิสระและความคลอ่งตัวในการบริหาร  
๓. ความยืดหยุน่ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทศิทางและโครงสร้าง  
๔. คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์  บคุลากร  และนักศึกษา 
 

 เพือ่สรา้งสรรค์สงัคมไทยพัฒนาอยา่งยัง่ยนื  หมายถึง 
๑. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
๒. สังคมไทยเป็นสังคมสมานฉนัท์  สามัคค ี
๓. สังคมไทยเป็นสังคมเอือ้อาทร  มคีวามสุข  สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
๑. ความพอดี  พอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล   
๓. การมีภูมิคุม้กัน 

(โดยดําเนนิการเชื่อมโยงความรูแ้ละคุณธรรม) 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 

 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต ให้เปน็ที่ยอมรับใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 

 การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 

๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
 

 ๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ด้มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษา 

 

๔. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 ๕. ผู้รับบริการในพื้นทีช่ายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 ๖. ระบบบริหารงานมคีุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

วิสัยทัศน ์
 
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร ์
 
 
 
เป้าประสงค ์

 

ด้านประสิทธิผล 
 

 ๑. สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 ๒.  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ๔.  สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ด้านคุณภาพ  ๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ 
    (ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 

   ๗.  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพฒันา (สร้างนวัตกรรม)   

        

ด้านประสิทธิภาพ        

        

ด้านการพัฒนาองค์กร      10.  พฒันาระบบบรหิารการศกึษาตามแนวทางหลักธรรมาภบิาล  

 

๕.  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยตลาดวิชาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 

9.  สง่เสริมการมสีว่นรว่มในการจดัการศึกษา 
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