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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะรั ฐ มนตรี
ตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป ขณะนี้ไดมีการประกาศใช
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2554 และกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ที่ สอดคลองกับ แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2555-2558 แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จแหง ชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 และแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา พรอมทั้งไดกําหนดใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละปงบประมาณ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรอื่นที่ตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ซึ่ ง เป น ส ว นราชการระดั บ กรมภายใต ก ารกํ า กั บ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ต อ งจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) ซึ่ ง เป น แผนแม บ ทระยะกลาง ในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ
สําคัญในการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการ
แผนดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนกลยุทธ
2.1 เพื่อใหไดแผนจากการบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายในทุกระดับ
2.2 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนํามาปฏิบัติได โดยมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ นํ า กรอบของแผนกลยุ ท ธ ไ ปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนและกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
ของมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ
3.1 ทบทวนและวิเคราะห วิสัยทัศนและพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดผลผลิต ของนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษาชาติ เพื่อ
บูรณาการความเชื่อมโยง และสรางแผนผังยุทธศาสตร (Strategy map)
3.2 ทบทวนผลประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (Internal & External Scanning) โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
SWOT Analysis
3.3 จัดประชุมพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในดานวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ
3.4 จัดประชุมพิจารณาราง แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
2) วิสัยทัศน และพันธกิจ
3) ประเด็นยุทธศาสตร
4) เปาประสงค
5) กลยุทธ (มาตรการ)
6) ตัวชี้วัด ความสําเร็จของการดําเนินงาน
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3.5 นําเสนอรางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.6 นําเสนอรางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและเผยแพรใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จะพิจารณาความเหมาะสมจากอัตลักษณและกลุมสถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตรี ในชวงระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี แนวโนมดานความตองการกําลังคนในอนาคต รวมถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน

บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดลอม ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (Internal & External Scanning) เปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึงปจจัยที่
สงเสริมหรือขอจํากัดที่มีผลกระทบตอองคกร ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนําจุดแข็งและโอกาสมากําหนดนโยบายเชิงรุก จุดออนเพื่อปรับปรุง
แกไขและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
2.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามพันธกิจ
อยางตอเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนตลาดวิชาที่มีชื่อเสียงจัดการศึกษาในทุกระดับ และประเภทการศึกษาดวยหลักสูตรที่หลากหลายแกผูเรียน
จุดออน (Weaknesses)
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยังพัฒนาการวางแผนอัตรากําลังไมสอดคลองและทันกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภาระงานการสอนของคณาจารยมาก ทําใหการสรางองคความรูใหม การบริการวิชาการแกสังคมตลอดจน
การพัฒนาดานบริหารจัดการยังไมบรรลุเปาหมายตามศักยภาพ
3. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ยังมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไมมากเทาที่ควร
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สภาพแวดลอมภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
1. ผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. สังคมฐานความรู ทําใหคนในวัยศึกษา และวัยทํางาน ตลอดจนผูสูงอายุ แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและวุฒิ
การศึกษาอันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่
ยั่งยืนดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. การเปดเสรีการศึกษา ทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบัน และประเภทการรับนักศึกษา
2. อุดมศึกษาในสภาพการแขงขันสูง นโยบายของคูแขงที่เอื้อประโยชนใหกบั ผูเรียน เชน ลดระยะเวลาการศึกษา ประชาสัมพันธ
โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
3. นโยบายของรัฐบาล ดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโนมลดลง ผูเ รียนตองรับผิดชอบคาใชจายใน
สัดสวนที่มากขึ้น
ที่มาขอมูล : ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่จัดสง
มาใหกองแผนงาน

2.2 TOWS MATRIX Analysis แผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

โอกาส (OPPORTUNITIES)
1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียงคุณภาพความ
อดทนและความรับผิดชอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. สังคมฐานความรู ทําใหคนในวัยศึกษาและวัยทํางานตลอดจน
ผูสูงอายุ แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและวุฒิ
การศึกษาอันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
3. นโยบายของรัฐบาลกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
การจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
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จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEAKNESSES)
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาค 1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยังพัฒนาการวางแผนอัตรากําลังไม
และเทาเทียมกันทางการศึกษา
สอดคลองและทันกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุม
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภาระงานการสอนของคณาจารยมาก
มาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามพันธกิจอยางตอเนื่อง
ทําใหการสรางองคความรูใหม การบริการวิชาการแกสังคม
3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนตลาดวิชาที่มีชื่อเสียงจัดการศึกษาในทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาดานบริหารจัดการยังไมบรรลุเปาหมาย
และประเภทการศึกษาดวยหลักสูตรที่หลากหลายแกผูเรียน
ตามศักยภาพ
3. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ยังมีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ไมมากเทาที่ควร
กลยุทธ ( S + O )
กลยุทธ ( W + O )
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
1. การสรางและการกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทาง
2. การสงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
การศึกษาทุกระดับการศึกษา
2. สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 3. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

อุปสรรค หรือ ขอจํากัด (THREATS)
กลยุทธ ( S + T )
1. การเปดเสรีการศึกษา ทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษา 1. มาตรฐานและคุณภาพของผลผลิต
มีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบัน และประเภทการรับนักศึกษา 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2. อุดมศึกษาในสภาพการแขงขันสูงนโยบายของคูแขงที่เอื้อ
ประโยชนใหกับผูเรียนเชนลดระยะเวลาการศึกษาประชาสัมพันธ
โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
3. นโยบายของรัฐบาล ดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีแนวโนมลดลงผูเรียนตองรับผิดชอบ
คาใชจายในสัดสวนที่มากขึ้น

กลยุทธ ( W + T )
1. พัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555-2558
3.1 วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
1) วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียนเพื่อสรางสรรคสังคมไทยพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปรัชญา
สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
3) พันธกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากรม มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541
เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดใหหรือจะมาเขาชั้นเรียนก็มีชั้น
เรียนให ทั้งนี้มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดแบงสวนราชการเพื่อการบริหารเปน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และที่เทียบเทา โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
3.1) สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ดานจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมี
ความรูคูคุณธรรม
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3.2) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ครอบคลุมดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาคอาเซียน
3.3) พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
3.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ และพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
3.5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
4) ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 6 ประเด็น โดยใหแตละประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เพื่อบูรณาการใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเปาประสงคของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา

5) เปาประสงค
จากประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีเปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 3 ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานเพื่อการศึกษา
เปาประสงคที่ 4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
เปาประสงคที่ 5 ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงคที่ 6 ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
6) กลยุทธ (มาตรการ)
เพื่อใหเปาประสงคของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย ซึ่งกําหนดกลยุทธ (มาตรการ) ดังนี้
กลยุทธที่ 1 สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต
กลยุทธที่ 5 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 8 สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธที่ 9 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมา
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ (มาตรการ)
โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต ตัวชี้วัดของผลผลิต และหนวยงานที่ดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาประสงคที่ 1
ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษา
และความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา
ดานสังคมศาสตร (สงป., มร.)

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาเขาใหมตามแผน
2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน

คณะ/สถาบัน ดานสังคมศาสตร
และดานศิลปศาสตร
สาขาวิทยบริการ (เฉพาะนักศึกษาเขาใหม)

2. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป., มร.)

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาเขาใหมตามแผน
2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน

คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิทยบริการที่เกี่ยวของ
(เฉพาะนักศึกษาเขาใหม)

3. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (สงป., มร.)

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาเขาใหมตามแผน
2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ

4. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงป., มร.)

1. รอยละของจํานวนนักเรียนเขาใหมตามแผน
2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน

สาธิต มร.
(มัธยมและประถม)
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กลยุทธ
2. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชน
และสังคม

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
หรือสังคม (สกอ)

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รอยละของการบรรลุเปาหมาย ผลผลิต
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
2. คาเฉลี่ยระดับของความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ

หนวยงานที่ดําเนินการ
คณะ/สถาบัน
สาขาวิทยบริการ
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขตบางนา

3. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ และสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ)

1. รอยละของการบรรลุเปาหมาย ดานผลผลิต
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

12
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
เปาประสงคที่ 2
ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ
4. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลผลิต

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (สกอ)

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน TQF
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน TQF
ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

คณะ/สถาบัน
กองบริการการศึกษา

2. โครงการพัฒนาวิชาการสูความเปนอาเซียน (มร.)

1. รอยละการบรรลุเปาหมายของแผนเตรียมความพรอม - ฝายวิชาการ
พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
- วิเทศสัมพันธ
- คณะ/สถาบัน
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้นตอ
จํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด
3. รอยละของจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น สถาบันการศึกษานานาชาติ
ตอจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติทั้งหมด
คณะ/สถาบัน
4. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัย
กับกลุมประเทศอาเซียน
5. จํานวนอาจารย แลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัย
- คณะ/สถาบัน
กับกลุมประเทศอาเซียน
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โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

6. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
- คณะมนุษยศาสตร
ทดสอบ ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
7. รอยละของผลสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ - คณะวิทยาศาสตร
ทางวิชาการของภาควิชาเคมี
3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตามอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย (สมศ)

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอบัณฑิต

คณะ/สถาบัน
กองแผนงาน

4. โครงการสํารวจความพึงพอใจ ของนักศึกษา
ตอหนวยงานใหบริการ (มร.)

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใชบริการ

คณะ/สถาบัน
สาขาวิทยบริการ

5. โครงการสํารวจภาวะ การทํางานของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (สกอ, มร.)

1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คณะ/สถาบัน
2. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ทํางานตรงสาขา กองแผนงาน
วิชาที่สําเร็จการศึกษา

6. โครงการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ)

1. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทุกระดับ

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (กพร.)

1. ผลประเมินระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

คณะ/สถาบัน
กองบริการการศึกษา
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5. พัฒนา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

8. โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาของหนวยงาน
(สกอ) ดาน 3 ดี

1. รอยละความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา
พัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
กองงานวิทยาเขตบางนา
คณะ/สถาบัน
สาขาวิทยบริการ

9. โครงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย (สมศ)

1. ผลประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของหนวยงาน

ทุกหนวยงานในระบบ QA

1. โครงการพั ฒ นา คณาจารย แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน (สกอ กพร. มร.)

1. ร อ ยละการบรรลุ เ ป า หมายของแผน
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย
2. ร อ ยละของคณาจารย ที่ พั ฒ นาตรงสายงาน
3. ร อ ยละของบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร
ที่ พั ฒ นาตรงสายงาน
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ
คุณภาพการสอนของอาจารย

กองการเจาหนาที่
คณะ/สํานัก/สถาบัน
คณะ/สถาบัน
ทุกหนวยงาน
คณะ/สถาบัน
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โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต
5. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
6. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
7. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
8. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2. โครงการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 1. จํานวนความรูที่นํามาจัดการความรู
หรือแผนปฏิบัติราชการ (สกอ. กพร.)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาสูสถาบันเรียนรู

หนวยงานที่ดําเนินการ
คณะ/สถาบัน
คณะ/สถาบัน
คณะ/สถาบัน
คณะ/สถาบัน

ฝายนวัตกรรมการศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เปาประสงคที่ 3
ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานเพื่อการศึกษา
กลยุทธ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (มร.)

1. รอยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันคอมพิวเตอร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. โครงการผลิตกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับ
ปริญญาตรี โดยใชสื่อการสอน e-Learning (มร.)

1. รอยละของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดทํา
e-Learning แลวเสร็จตอกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปดสอนทั้งหมด
2. รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ศูนยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
คณะ/สถาบัน

3. โครงการผลิตกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับ
ปริญญาตรีที่จัดทําขอสอบ e-testing (มร.)

1.รอยละของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดทํา
e- testing แลวเสร็จตอกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปดสอนทั้งหมด
2. รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจ

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส
คณะ/สถาบัน

4. กิจกรรมจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (สกอ)

1. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

สถาบันคอมพิวเตอร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(กค. กผ. สวป. บว. กบศ. กอ.)

17
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา
เปาประสงคที่ 4
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
7. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต
1. โครงการผลิตผลงานวิจั ยหรื องานสรางสรรค
ของอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ห รื อ เผยแพร
(สมศ สกอ กพร.)

2. โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ
นักวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ)

3. โครงการสนับสนุนบทความวิจัยของวิทยานิพนธ
สารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ)

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รอยละของจํานวนบทความผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและตีพิมพหรือเผยแพร
2. รอยละของจํานวนบทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
3. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
1. รอยละของจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน
2. ร อ ยละของจํา นวนงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
ที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด

หนวยงานที่ดําเนินการ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองบริการการศึกษา

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สถาบัน

1. รอยละจํานวนบทความวิจัยของผลงานระดับปริญญาโท
ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
2. รอยละของจํานวนบทความวิจัยของผลงานที่ตีพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย
หรือเผยแพรระดับปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาตอ
คณะ/สถาบัน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับปริญญาโท
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โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต
4. โครงการสนับสนุนบทความจากผลงานวิจัย หรือ
วิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ)

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. รอยละของจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย
2. รอยละของจํานวนบทความงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
คณะ/สถาบัน
ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับปริญญาเอก

19
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
เปาประสงคที่ 5
ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ
8. สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. โครงการความรวมมือหรือใหบริการวิชาการกับองคกร 1. จํานวนโครงการความรวมมือหรือให
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (ศษ.)
บริการวิชาการกับองคกรในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. รอยละของการบรรลุเปาหมายของแผน
การให บ ริ ก ารการศึ ก ษาสู จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

หนวยงานที่ดําเนินการ
ฝายพัฒนาชุมชนและสงเสริมการศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
เปาประสงคที่ 6
ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
กลยุทธ
9. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. โครงการความรวมมือจัดการเรียนการสอนกับองคกร 1. จํานวนโครงการความรวมมือดานการเรียน
ทองถิ่นหรือภาครัฐ/เอกชน (มร.)
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ฝายพัฒนาชุมชนและสงเสริมการศึกษา
2. ร อ ยละการบรรลุ เ ป า หมายของแผน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ความรวมมือดานการเรียนการสอน
2. โครงการจัดตั้งสาขาวิท ยบริการฯสวนภูมิภาค (มร.)

1. จํานวนสาขาวิทยบริการฯ ที่เปดการเรียน กองแผนงาน
การสอนเพิ่มขึ้นใหมในแตละป

3. โครงการเปดโอกาสใหผูรับการบริการและประชาชน 1. จํานวนโครงการที่เปดโอกาสใหผูรับบริการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามผลการปฏิบัติราชการ
และประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
(กพร.)
รวมติดตามผลการปฏิบัติราชการ
2. ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามผล
การปฏิบัติราชการ

คณะ/สถาบัน
กองบริการการศึกษา
ฝายประชาสัมพันธ
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กลยุทธ
10. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทาง
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. โครงการรักษามาตรฐานและระยะเวลาการใหบริการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มร.)

1. จํา นวนกิ จ กรรมที่ ดํา เนิ น การรั ก ษา
มาตรฐานและระยะเวลาการใหบริการ
2. รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการรัก ษา
มาตรฐานและระยะเวลาการใหบริการ
มีผลสําเร็จ รอยละ 100
3. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กิจกรรมที่ดําเนินการรักษามาตรฐาน
และระยะเวลา

กองการเจาหนาที่
กองกิจการนักศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักพิมพ
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สวป.

2. โครงการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
(กพร. กรมบัญชีกลาง)

1. ประเภทผลผลิตที่คิดคํานวณตนทุนตอ
หนวยแลวเสร็จ
กองแผนงาน
2. ระดั บ ความสํา เร็ จ ของผลการประเมิ น และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

3. โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(สกอ. กพร.)

1. จํานวนดานการจัดการบริหารความเสี่ยง
แลวเสร็จตามคูมือ
ฝายการคลัง และ
2. ระดั บ ความสํา เร็ จ ของผลการประเมิ น หนวยงานที่เกี่ยวของ
ระบบบริหารความเสี่ยง
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิต
4. โครงการวิจัยสถาบัน (มร.)

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยงานที่ดําเนินการ

1. จํานวนผลงานวิ จั ย สถาบันที่แ ลว เสร็จ
2. รอยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จและ ทุกหนวยงาน
นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางาน

5. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมแสดงการใชพลังงาน (มร.) 1. รอยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการเพื่อแกไขหรือลดปญหามลพิษและ
สิ่งแวดลอม
2. รอยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการเพื่อลดการใชพลังงาน

กองอาคารสถานที่

บทที่ 5
แนวทางการแปลงแผนกลยุทธสูภาคปฏิบัติ
5.1 การบริหารจัดการ
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555-2558 จะเนนที่การสร างความเขาใจ การยอมรับและความรวมมือในการนํา
แผนกลยุทธไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานตาง ๆ
โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานที่ประกอบดวยผูบริหารที่เกี่ยวของทุกระดับ รับผิดชอบในการบริหาร แผน
ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรตามเกณฑการดําเนินงานของกระบวนการพั ฒนาแผนที่สอดคลองกั บการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยและใหคณะกรรมการฯดําเนินการ ดังนี้
1) แปลงแผนสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
2) ปรับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
5.2 การติดตามประเมินผล
ใหมีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับกลยุทธ (มาตรการ)
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสยั ทัศน โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนดตอ
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
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5.3 ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหารราชการแผนดิน

2. แผนปฏิบตั ิราชการกรอบการศึกษา

3. การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา

4. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

5. การประเมินของการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา

6. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป

7. นโยบายมหาวิทยาลัยรามคําแหง

8. องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555-2558
คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558
มหาวิทยาลัยรามคําแหง / หนวยงาน
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ................
มหาวิทยาลัยรามคําแหง / หนวยงาน
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
หรือชื่ออื่นของหนวยงาน
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5.4 ประมาณการคาใชจายทางการเงิน ของแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการทุกประเภทรายจาย
(ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจประจํา และมอบหมาย) ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2558
หนวย:ลานบาท
ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายจากรายได
งบประมาณหนวยงานในกํากับ
รอบ:ป

ป 2555
1,200.00
2,500.00
350.00
4,050.00

ป 2556
1,320.00
2,100.00
350.00
3,770.00

ป 2557
1,450.00
2,200.00
350.00
4,000.00

ป 2558
1,600.00
2,300.00
350.00
4,250.00

รวม 2555-2558
5,570.00
9,100.00
1,400.00
16,070.00

จากประมาณการคาใชจายขางตนจัดเปนกรอบทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหแผนของมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติไดในโครงการ / กิจกรรมของผลผลิตใหเปนรูปธรรม

บรรณานุกรม
-

ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย. 2554. คิดได ทําได ไมเสียหายตอองคกร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. 2554. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2553. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554. รางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน). 2554. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
- สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2554. องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2554

