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นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  นี้  

จัดทําข้ึนโดยรวบรวม ศึกษา แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบ

ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป (มิถุนายน ๒๕๕๙) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

(R & I Strategic Priority) 
 

วิสัยทัศน   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงความเปนเลิศในทางการวิจัย และนําความรูจากการ

วิจัยไปใชประโยชน ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 

นโยบายการวิจัย 
๑) สงเสริม ใหนําผลงานวิจัย องคความรู ท่ีได จากงานวิจัย  ท้ัง ในดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปใชประโยชน อยางเปนรูปธรรม 

๒) พัฒนาระบบการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขับเคลื่อน ระบบการวิจัย  โดยการมีสวนรวมของทุก

คณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

๓) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ท่ีมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเอกชน เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจท้ังดานการผลิตและการบริการ โดยใชกลไกและวิธีการในการทําวิจัย ผานการรวมลงทุน และการจด

สิทธิบัตร 

๔) เสริมสรางสมรรถภาพนักวิจัย ใหมีศักยภาพในการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน โดย “คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลักดันนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนท่ีปรึกษาในการ

ผลิตงานวิจัยท่ีสรางสรรคใหกับมหาวิทยาลัย 
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นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยมหาวทิยาลัยรามคําแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้  

จัดทําข้ึนโดยรวบรวม ศึกษา แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบ

ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป (มิถุนายน ๒๕๕๙) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

(R & I Strategic Priority) 
 

วิสัยทัศน   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงความเปนเลิศในทางการวิจัย และนําความรูจากการ

วิจัยไปใชประโยชน ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 

นโยบายการวิจัย 
๑) สงเสริมใหนําผลงานวิจัย องคความรูท่ีไดจากงานวิจัย ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปใชประโยชน อยางเปนรูปธรรม 

๒) พัฒนาระบบการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขับเคลื่อนระบบการวิจัย โดยการมีสวนรวมของทุก

คณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

๓) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ท่ีมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเอกชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจท้ังดานการผลิตและการบริการ โดยใชกลไกและวิธีการในการทําวิจัยผานการรวมลงทุน และการ

สรางสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

๔) เสริมสรางสมรรถภาพนักวิจัย ใหมีศักยภาพในการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน โดย “คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลักดันนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนท่ีปรึกษาในการ

ผลิตงานวิจัยท่ีสรางสรรคใหกับมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๑  พัฒนางานวิจัยท่ีมีเปาหมายเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า สรางโอกาสเพ่ือการเรียนรู  
ตลอดชีวิต 
ประเด็นมุงเนน 
กลุมท่ี ๑ นวัตกรรมดานการเรียนการสอน การวัดการประเมินและการประกัน

คุณภาพเพ่ือสรางมาตรฐานการศึกษา 

กลุมท่ี ๒ พัฒนา พัฒนาการบริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ตํารา        

สือ่การเรียน การสอน และระบบสารสนเทศ 

กลุมท่ี ๓ การนําไปใช สงเสริมกลไกและกิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย 

องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการศึกษาไปใชประโยชนเปน

รูปธรรม 

กลุมท่ี ๔ อาชีวศึกษาและประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

กลุมท่ี ๕ ขยายโอกาสทางการศึกษา การเรียนรูในทุกระดับชั้นใหมีคุณภาพอยาง

เทาเทียมและท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
๑. ความรูท่ีไดจากงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับ

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ ๕๐ 

๒. ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือนําสงผลเชิง

ชุมชน/สังคม/ชีวิต/คุณภาพชีวิตของประชาชน รอยละ ๕๐ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๒  พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางสรรค คนและสังคมไทยใหสมบูรณใหคนไทยเปน

พลเมือง   ท่ีตื่นรู มีจิตสาธารณะ รูจักศิลปวัฒนธรรมรากเหงาของความเปนคน
ไทย และใชชีวิตอยูบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
ประเด็นมุงเนน 
กลุมท่ี ๑ องคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 

กลุมท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทย

แกบุคคลทุกวัยทุกกลุมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและ

องคกร 

กลุมท่ี ๓ เสริมสรางเจตคติและแนวคิดเชิงคุณคาทางศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรม หรือประเพณีท่ีพึงมีตอสังคมผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ และ

กลุมเสี่ยงหรือกลุมเปราะบางอ่ืน ๆ 

กลุมท่ี ๔ ลดการกระทําความรุนแรงและการทอดท้ิง การละเมิดสิทธิตอผูดอยโอกาส      

ผูพิการ ผูสูงอายุ และกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปราะบางอ่ืน ๆ 

กลุมท่ี ๕ พัฒนาองคความรู การอนุรักษ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรากเหงา

ของความเปนคนไทยและสังคมไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากวัฒนธรรม 
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กลุมท่ี ๖ การพัฒนาสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติ 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
๑. ความรูท่ีไดจากงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับ

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ ๕๐ 

๒. ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม หรือนําไปแกไข

ปญหาสังคมและชุมชน รอยละ ๕๐ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๓  สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือพัฒนากฎหมาย ระบบการเมืองใหม่ังคง พัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ ใหมีความสามัคคี สรางแนวทางบริหารประเทศอยางโปรงใส 
และมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นมุงเนน 
กลุมท่ี ๑ การพัฒนาระบบกลไก 

๑.๑ กฎหมาย พัฒนาระบบกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายอยางมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 

๑.๒ การเมือง ปฏิรูปกลไกระบบการเมืองเพ่ือพัฒนาความม่ันคงทางการ

เมืองบนพ้ืนฐานของการเปนสังคมท่ีมีความปรองดองและการมีสวน

รวมของประชาชน 

๑.๓ ชุมชน ปรับปรุงโครงสราง บทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครฐั 

การอยูรวมกันในพหุสังคมเพ่ือสรางความสามัคคีท่ียั่งยืน 

กลุมท่ี ๒ การเสริมสรางความม่ันคง 
๒.๑ การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในการ

ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๒.๒ การบริหารประเทศ การรักษาดุลยภาพกับประเทศมหาอํานาจเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาความม่ังคงรูปแบบใหม การสรางและพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับท้ังท่ีผานกลไกอาเซียนและ

นอกอาเซียน 

๒.๓ ความโปรงใส พัฒนาระบบบุคลากรภาครัฐ และกําหนดแนวทาง 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการตอตานและปองการการทุจริตประพฤติมิชอบ   

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
๑. ความรูท่ีไดจากงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับ

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ ๕๐ 
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๒. ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม สามารถ

เสนอแนะเพ่ือนําไปชวยพัฒนาหรือนําไปแกปญหาในการบริหารประเทศ/

นโยบายของรัฐบาล รอยละ ๕๐ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๔  สงเสริมการวิจัยท่ีศึกษาการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับ

ประชากรไทยใหเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ประเด็นมุงเนน 
กลุมท่ี ๑ เศรษฐกิจ  

๑.๑ สรางความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑.๒ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสู

ชาติการคา 

๑.๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 

กลุมท่ี ๒ การยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
๒.๑ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

๒.๒ พัฒนาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

๒.๓ การพัฒนาภาคการผลิต การบริการ และการทองเท่ียว เสริมสรางฐาน

การผลิตท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
๑. ความรูท่ีไดจากงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับ

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ ๕๐ 

๒. ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํา

ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือนําไปใชพัฒนาเศรษฐกิจหรือธุรกิจ รอยละ ๕๐ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๕  สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือตอ

ยอดในเชิงสังคม นโยบาย สาธารณสุขและพาณิชย 
ประเด็นมุงเนน 
กลุมท่ี ๑ องคความรูพ้ืนฐานและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตรขอมูล

และวิทยาศาสตรชีวภาพ 

กลุมท่ี ๒ เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
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 พัฒนาระบบและเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตรแนวใหม การแกปญหา

การเกษตรท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาพืชและสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือประยุกตหรือตอยอดในเชิง

พาณิชย  

กลุมท่ี ๓ นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ  

กลุมท่ี ๔ สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย 
 เนนการประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา

การแพทย เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณดานสาธารณสุข 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลุมท่ี ๕ เทคโนโลยีดิจิตอลและปญญาประดิษฐ 
พัฒนาซอฟแวร พัฒนา Application เพ่ือใชเปนสื่อในการเรียนการสอน 

และสรางมูลคาเพ่ิมในดานเศรษฐกิจ  

กลุมท่ี ๖ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการจัดการภัยพิบัติ 
 พัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สรางเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการมลพิษ และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
๑. ความรูท่ีไดจากงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับ

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ ๕๐ 

๒. มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท่ีเกิดข้ึน รอยละ ๒๐ นําไปใชประโยชน และ/หรือ

ประยุกตตอยอดในเชิงพาณิชย รอยละ ๑๐ 
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