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ความเป็นมา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2540 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ .ศ.2540 ให้มีสำนักงานเลขานุการในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 65 ง. วันที่ 14 สิงหาคม 2540 เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการศึกษาพัฒนา ส่งเสริมและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับ
การนำผลไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) สู่สาธารณะ 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามนัยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1๔/25๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 25๖๒ วาระที่ ๔.๘ มีมติเห็นชอบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยยุบเลิก ยุบรวม เพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อฝ่ายและหน่วยต่าง ๆ ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. สำนักงานเลขานุการ 
 2. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 
 3. ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 
 4. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงนโยบายและการพานิชย์ 
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วิสัยทัศน์ 
  มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนนุและเผยแพร่การวิจัย พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมไทย ให้ก้าวไกลสูส่ากล 
 

ปรัชญา 
  ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การวิจัย ก้าวไกลสู่สากล 
 

ปณิธาน 
  พัฒนาระบบงาน มุ่งประสานการวิจัย เพิ่มศักยภาพนักวิจัย ตระหนักในจรรยาบรรณ 
 

พันธกิจ 
  พัฒนาระบบงานให้ยั่งยนืมั่นคงมีการปรองดองสมานฉันท์ และเสนอทศิทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประสานและเผยแพร่การวิจัย และความรู้จากภมูปิัญญาทอ้งถิ่นให้
ยั่งยืน และสร้างเครอืข่ายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย 
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๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์/ ๔ เป้าประสงค์ / ๖ กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที ่1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที ่1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิบทอด สืบสาน 
   ประเพณ ีศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และ 
   เชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา  
   ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงาน 
    สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและ 
    เชิงเศรษฐกิจ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง 
   ของการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะ และ 
    วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลัก 
    ของชาติ 

1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ 
    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและ 
    งานสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ 
    ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความ 
    เส่ียงและการควบคุมภายใน 
2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

1. โครงการเทิดพระเกียรติ ส่งเสริมศาสนา
และประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  
    ของอาจารย์และนักวิจัย 
2. โครงการจัดระบบให้คำปรึกษา
นักวิจัยฯ 
3. การใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยสำหรับการตรวจ  
    ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ประชุมทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณและ 
    การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 
5. งานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์    
    เพื่อสร้างองค์ความรู้   
6. งานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
    เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7. โครงการวารสารวิจัยรามคำแหง 

1. การบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 
แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑         
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

        

เป้าประสงค์ที่ 1         
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

        

กลยุทธ์ที่          

1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เห็นประโยชน์และคุณ
ของศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม 

1. โครงการเทิดพระเกียรติ 
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย 
ภูมิปัญญาไทย 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เห็นประโยชน์และคุณของศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 
ของผูเ้ข้าร่วม 

 .05 คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒         
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

        

เป้าประสงค์ที่ 1         
เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ
ภาค 

        

กลยุทธ์ที ่         
1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. โครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการ ร่วมกบัการเรียน
การสอนหรืองานวิจัย 

ร้อยละ ๗๕ 
ของเป้าที่
กำหนด 

1.โครงการถ่ายทอดผลงานวจิัย
โครงการ NEW Normal 

1. โครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการ ร่วมกบัการเรียนการ
สอนหรืองานวิจยั 

ร้อยละ ๗๕ 
ของเป้าที่
กำหนด 

 .16 ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 
แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓         
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

        

เป้าประสงค์ที่1         
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เชิง
สาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

        

กลยุทธ ์         
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจยัและ งานสร้างสรรค์ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 
ของผูเ้ข้า
อบรม 

 .32 ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนกัวจิัย 

 2. ผลสำเร็จของการจัดระบบให้
คำปรึกษานักวิจยัฯ 

  ร้อยละ 90 
  ของแผน 
ดำเนินงาน 

2 . โค ร งก า รจั ด ระ บ บ ให้
คำปรึกษานักวิจัยฯ 
 

1. ผลสำเร็จของการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 90 
  ของแผน 
ดำเนินงาน 

 .10 ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนกัวจิัย 

   3. การใช้ระบบฐานข้อมูล
นักวิจัยสำหรับการตรวจ  
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผลสำเร็จของการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 90 
  ของแผน 
ดำเนินงาน 

 .01 ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 

   4. ประชุมทำความเข้าใจการ
จัดสรรงบประมาณและการ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า
อบรม 

 .01 ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่
นำไปพัฒนาการเรียนการสอน
หรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-สังคม 

ร้อยละ 25 
ของผลงานที่
แล้วเสร็จ 

1. งานวิจัย นวัตกรรมงาน
สร้ างสรรค์สิ่ งประดิษ ฐ์     
เพื่อสร้างองค์ความรู้   

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่นำไป
พัฒนาการเรียนการสอนหรือมีผล
เชิงเศรษฐกิจ-สังคม 

ร้อยละ 25 
ของผลงานที่
แล้วเสร็จ 

 4.08 ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 
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๘ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 
แผ่นดิน รายได้ 

   2. งานวิจัย นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่นำไป
พัฒนาการเรียนการสอนหรือมีผล
เชิงเศรษฐกิจ-สังคม 

ร้อยละ 2๐ 
ของผลงานที่
แล้วเสร็จ 

  ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 

   3. โครงการวารสารวิจัย
รามคำแหง 

1. จำนวน ๒ สาขา จัดพิมพจ์ำนวน 
๔ เล่ม 

ร้อยละ 50 
เป็นบทความ
จากบุคลากร 

มร. 

 .30 คณะกรรมการจัดทำวารสาร
วิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔         
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         
เป้าประสงค์ที ่         
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

        

กลยุทธ์ที ่         

1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

1. การบริหารความ
เสี่ยงด้านการวิจัย 

ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

1.โครงการบริหารความเส่ียง
ด้านการวิจัย 

1. ผู้รับบริการด้านการขอทุนวิจัยมี
ความเข้าใจในกระบวนการ 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้รับบริการ 

 .03 คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมิน ระดับดี 1 . ก ารประ เมิ น คุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระบบ QA 

1. ผลการประเมิน ระดับดี  .05 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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๙ 
งบประมาณตามภารกิจประจำ/พื้นฐาน 

     
ภารกิจประจำ/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

    
งานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและงบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,494,000 งบรายได ้มร. 

  2,733,000 งบแผ่นดิน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๒๗,๐๐๐  
 

 
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
1.โครงการเทิดพระเกียรติ ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 50,000 กองทุน สวพ. มร. 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 160,000 กองทุนวิจยั 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนกัวจิัย 326,000 กองทุนวิจยั 
4. โครงการจัดระบบให้คำปรึกษานักวิจัยฯ    ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนกัวจิัย 100,000 กองทุนวิจยั 
5. การใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยสำหรับการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 15,000 กองทุนวิจยั 
6. ประชุมทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 15,000 กองทุนวิจยั 
7. งานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้      ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั 4,084,000 กองทุนวิจยั 
8. งานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั   
9. โครงการวารสารวิจัยรามคำแหง คณะกรรมการจัดทำวารสารวิจยั 300,000 กองทุนวิจยั 
10. การบริหารความเส่ียงด้านการวิจยั  30,000 กองทุน สวพ. มร 
11. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA  50,000 กองทุน สวพ. มร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๐,๐๐๐  
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๑๐ 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุ่มงานแผนเพื่อถ่ายทอดและวางแนว
ทางการติดตามประเมินผลแผน ปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 256๔ 

 
           

งานนโยบายและแผน 
 

๒. กำหนดผูร้ับผดิชอบติดตามและประเมินผลแผนแตล่ะ
ตัวช้ีวัด 

            งานนโยบายและแผน  

๓. จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อผูบ้ริหาร
สถาบันและเสนอมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     
 

  
 

   
งานนโยบายและแผน 
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๑๑ 

 
 
 

ภาคผนวก 
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๑๒ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis) 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแข็ง (Strengths) 

๑. จัดทำคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ (งบวิจัยส่วนกลาง) งบแผ่นดินและงบภายนอก 
๒. จัดทำฐานข้อมูลการวิจัย เผยแพรท่าง Website ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก 
๓. จัดทำวารสารวิจัยรามคำแหง และข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพรแ่ก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. บุคลากรมีจำนวนน้อย ทำให้งานไม่สำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunites) 
๑. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน เช่น มีโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๒. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรแสวงหาความรู้ทางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 
๓. นักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยรามคำแหง 
 

ข้อจำกัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนวิจัยล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงต้นปีงบประมาณ 
๒. นโยบายในการวิจัยของชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามการบริหารของรัฐบาลแต่ละสมัย 


