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ความเปนมา 

 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของนั้น 

 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซ่ึงเปนแผนระยะกลาง  เพ่ือเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
และผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงาน 
มุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแลวนั้น  บัดนี้  ไดเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการประสานและติดตามแผน 
กลยุทธ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเศรษฐศาสตร ท่ีสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร มีการพัฒนา และมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
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วิสัยทัศน  
  คณะเศรษฐศาสตรมุงความเปนเลิศทางการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  บมเพาะบัณฑิตใหมีความรูสูการปฏิบัติ  พัฒนางานวิจัยท่ีตอบสนองความ
ตองการของสังคม  
 
 คานิยมองคการ 
  ซ่ือสัตย  จริงใจ  โปรงใส  ยุติธรรม ทํางานดวยจิตบริการ  
 
ปรัชญา (Philosophy) 
  เปดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 
ปณิธาน (Ambition) 
  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  สงเสริมงานวิจัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา  
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  

ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม  
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใชประโยชน 
 ๓) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
 ๔) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 ๖) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  
 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคที ่๑ ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช  

 สามารถสรางงานดวยตนเอง 
กลยทุธที ่๑ พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยทุธที ่๒ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยทุธที ่๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

  *กลยุทธที ่๔ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนนความรูสูการปฏิบัติ 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
 เปาประสงคที ่๑ เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
  กลยทุธที ่๑ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
  กลยทุธที ่๒ สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  กลยทุธที ่๓ สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวฒันธรรมไทย 
          *กลยทุธที ่๔ สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประเด็นยทุธศาสตรที ่๓ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงคที ่๑ ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยทุธที ่๑ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยทุธที ่๒ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

*กลยทุธที ่๓ สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับสากล 
  

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๔ สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เปาประสงคที ่๑ เสริมสราง และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยทุธที ่๑ สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
  

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๕ การพัฒนาบริหารเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงคที ่๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

กลยทุธที ่๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
*เปาประสงคที ่๒ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สรางความสมานฉันท  สามัคคีในองคกร 

*กลยทุธที ่๑ สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวฒันธรรมในองคกร 
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ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๑ ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๒ ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๓ ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๔ ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๕ 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของ

ภาครัฐ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาบริหารเพ่ือความม่ันคง 

 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตาม
ความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวย
ตนเอง 

๑. เยาวชน ประชาชนเขาถึงบริการทางการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

๑.  เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
อาเซียน 

๑. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
*๒. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สรางความ
สมานฉันท  สามัคคีในองคกร 

กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ 
๑. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
๒. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตร 
๓. พัฒนาสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
บูรณาการเพ่ืออาชีพ 
*๔. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนน
ความรูสูการปฏิบัติ 

๑. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 
๒. สงเสริมการจัดบรกิารวิชาการแกสังคมเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
๓. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
*๔. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 

๑. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัย
และงานสรางสรรค 
๒.  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอดเทคโนโลยี) 
*๓. สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
ในระดับสากล 

๑. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจสูประชาคม
อาเซียน 
 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย
และภักดีตอองคกร 
*๒. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ในองคกร 
 

 
 
 

พันธกิจ ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม  

 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใชประโยชน 
 ๓) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
 ๔) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 ๖) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 

ค่านิยมองค์การ ซื่อสัตย  จริงใจ  โปรงใส  ยุติธรรม ทํางานดวยจิตบริการ 

 

วิสัยทศัน    คณะเศรษฐศาสตรมุงความเปนเลิศทางการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  บมเพาะบัณฑิตใหมีความรูสูการปฏิบัติ  พัฒนางานวิจัยท่ีตอบสนองความ  ตองการของสังคม  

 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๗ 

 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 ๑. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
๒. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
*๓โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯจากผูใชบัณฑิต 
*๔.โครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดทํารายงานเชิง
สํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
๕. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
๖. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
*๗ โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
ปริญญาโท 
*๘. โครงการฝกงานเสริมสรางทักษะทางอาชีพ 
๙. โครงการใหขอมูลความรูที่เปนประโยชนและ
สานสัมพันธศิษยเกา 
*๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่เนนความรูสูการปฏิบัติ 
*๑๑โครงการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายที่มีตอหลักสูตร 

๑. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา
ใหมคณะเศรษฐศาสตร 
*๒. โครงการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ 
Digital สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
๓. โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
๔. โครงการบริการวิชาการแกสังคมรวมกับ
มหาวทิยาลัย     
*๕. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชน เรื่อง “อบรมดานงานวิจัยแกครู” 
๖. โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 
*๗. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA 
ระดับคณะฯ 
 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย 
*๒. โครงการทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ และงานสรางสรรคของนักศึกษา 
*๓ โครงการแนะนําใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
๔. โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูที่มี
ศักยภาพ 
๕. โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร 

 
 

๑. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ๑. โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 
*๒. โครงการเทิดพระเกียรติ 
*๓. โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๘ 

 

 
รายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการประจาํป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หนวย: ลานบาท 

ประเดน็
ยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ทีม่า
ตัวชี้
วัด 

กลยทุธ 
โครงการ/
กจิกรรม/
ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณ 
                  

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม 

ประเดน็ยทุธ
ศาสตรที ่๑ 
การเสรมิสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

๑. ผูรับบรกิาร
ทางการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษามี
คุณภาพสําเรจ็
การศึกษาแลวมีงาน
ทําตรงตามความ
ตองการของผูใช
สามารถสรางงาน
ดวยตนเอง  

๑. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่
เกี่ยวของภายใน ๑ ป 

๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ มร./ 
สงป. 

 

๑. พัฒนาบัณฑิตที่
สอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

๑. กิจกรรม
จัดการเรียน
การสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิต 

๑๖.๖๔ ๘.๓๔ - ๒๔.๙๘ ๑๗.๐๐ ๙.๐๐ - ๒๖.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐.๐๐ - ๒๘.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๑.๐๐ - ๓๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ - ๓๒.๐๐ ๑. หนวย
ทะเบียน 
๒.บัณฑิต 
ศึกษาคณะฯ 
๓.โครงการ
พิเศษ 

๒. ระดับของผลสําเรจ็
ของผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ
ในสาขาที่เกี่ยวของ
ภายใน ๑ ป 

๓ ๓.๐๔ ๓.๐๙ ๓.๑๓ ๓.๑๗ สกอ./ 
สงป. 

๒. โครงการ
ประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีได
งานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 
๑ ป 

 
 

                   หนวย
กิจการ
นักศึกษา   

๓. รอยละความพงึ
พอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา 

๗๐ ๗๑ ๗๒ 
 
 

๗๓ ๗๔ มร./ 
สงป. 

 

                      

๔. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา 

๓.๕๑ 
 

๓.๕๕ ๓.๖๐ ๓.๖๕ ๓.๗๐ สกอ./ 
สงป. 

*๓.โครงการ 
วัดและ
ประเมินผล
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิฯจาก
ผูใชบัณฑิต 

                    ๑. หนวย
กิจการ
นักศึกษา   
๒. บัณฑิต 
ศึกษา
คณะฯ 

๕. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่สามารถ
สรางงานและ
ประกอบอาชีพอสิระ 

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ มร./ 
สงป. 

 

๖. ระดับผลสําเร็จของ
ผูสําเรจ็การศึกษาที่
สามารถสรางงานและ
ประกอบอาชีพอสิระ 

๓ ๓.๒ ๓.๔ ๓.๖ ๓.๘ สกอ./ 
สงป. 

๗. รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยหลักสูตร
หรือจัดทํารายงานเชิง
สํารวจเพื่อปรบัปรุง
หลักสูตรแลวเสรจ็ 
 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ศศ. ๔.โครงการวิจัย
หลักสูตรหรือ
จัดทํารายงาน
เชิงสํารวจเพือ่
ปรับปรงุ
หลักสูตร 

- 
 

- ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ กก. ประจํา
หลักสูตร 
 

๑. รอยละของ
หลักสูตรที่ผานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ สกอ./ 
สมศ. 

๒. พัฒนาหลักสูตร
ไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

๑. โครงการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลกัสูตร 

 -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑  -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑  -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑  -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑  -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑ งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า 
 

ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 
 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๙ 

 

ประเดน็
ยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ทีม่า
ตัวชี้
วัด 

กลยทุธ 
โครงการ/
กจิกรรม/
ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณ 
                  

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม 

๑. รอยละของจํานวน
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ มร./ 
สงป. 

 

๓. พัฒนาและ
สงเสริมกจิการ
นักศึกษาและศิษย
เกาบรูณาการเพื่อ
อาชีพ 

๑. โครงการ
พัฒนาและ
สงเสริมกจิการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

- ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 
 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 
 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 
 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 
 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 
 

๐.๐๖ หนวย
กิจการ
นักศึกษา   
บัณฑิต 
ศึกษา
คณะฯ 

๒. คาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นของการ
นําไปใชประโยชนได
จริง 

๓.๕๑ ๓.๕๕ ๓.๖๐ ๓.๖๕ ๓.๗๐ มร./ 
สงป. 

 

*๒. โครงการ
พัฒนาและ
สงเสริมกจิการ
นักศึกษา
ปริญญาโท 

- - ๐.๐๔ 
 

๐.๐๔ - - ๐.๐๕ 
 

๐.๐๕ - - ๐.๐๖ 
 

๐.๐๖ - - ๐.๐๗ 
 

๐.๐๗ - - ๐.๐๘ 
 

๐.๐๘ 

*๓. โครงการ
ฝกงาน
เสริมสราง
ทักษะทาง
อาชีพ 

- - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ หนวยกิจการ
นักศึกษา 

๓. รอยละของจํานวน
นักศึกษาและศิษยเกา
ที่เขารวมโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ศศ. ๔. โครงการให
ขอมูลความรูที่
เปนประโยชน
และสาน
สัมพันธศิษย
เกา 
 

- ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ - ๐.๐๖ ๑. หนวย
กิจการ
นักศึกษา 
๒. 
บัณฑิตศึกษ
าคณะฯ ๔. คาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของการ
นําไปใชประโยชนได
จริง 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ศศ. 
 

               

๑. รอยละของ
กระบวนวิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตรที่มีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนทีเ่นนความรูสู
การปฏิบัติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ศศ. ๔. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่
เนนความรูสูการ
ปฏิบัติ 

๑. โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอนทีเ่นน
ความรูสูการ
ปฏิบัติ 

                    กก.ประจํา
หลักสูตร 

๒. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทายที่มีตอ
หลักสูตร 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ศศ. 
 

๒. โครงการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาป
สุดทายที่มีตอ
หลักสูตร 

                    หนวย
สงเสริมฯ 

ประเดน็ยทุธ
ศาสตรที ่๒ 
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลือ่มล้ํา
ของภาครัฐ 

๑. เยาวชน 
ประชาชนเขาถึง
บริการทาง
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
อยางเสมอภาค 

๑. รอยละของจํานวน
นักศึกษาใหมตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 

๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ มร./ 
สงป. 

 

๑. สรางความ
เสมอภาคและ
ความเปนธรรม
ทางการศึกษา 

๑. โครงการ
ประชาสมัพันธรบั
สมัครนักศึกษา
ใหมคณะ
เศรษฐศาสตร 

 -  - ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕  -  - ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕  -  - ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕  -  - ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕  -  - ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ หนวย
กิจการ
นักศึกษา 

๒. รอยละของของ 
กระบวนวิชาที่ไดรับ
การพัฒนาตามความ
ตองการของ
ผูรบับริการ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศศ. ๒. โครงการ
พัฒนาสื่อการ
สอนในรปูแบบ 
Digital สําหรับ
นักศึกษาใน

 -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓  -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓  -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓  -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓  -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓ หนวยวิจัย
สถาบันและ
สารสนเทศ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณรวมกบัการพัฒนาและสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาและศิษยเกา 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๑๐ 

 

ประเดน็
ยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ทีม่า
ตัวชี้
วัด 

กลยทุธ 
โครงการ/
กจิกรรม/
ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณ 
                  

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม 

ระดับปรญิญา
ตรี 

๑. รอยละของ
โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ มร. 
 

๒. สงเสรมิการ
จัดบรกิารวิชาการ
แกสังคมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

๑. โครงการ
บริการวิชาการ
แกสังคม 

- ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ กก. บรกิาร
วิชาการ
ของคณะฯ 

๒. ระดับผลการ
ประเมินการ
ดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคมตาม
แผน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ มร./ 
สกอ

. 

๒. โครงการ
บริการวิชาการ
แกสังคม
รวมกับ
มหาวิทยาลัย     

๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ กก. บรกิาร
วิชาการ
ของคณะฯ 

*๓. โครงการ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก
ชุมชน เรื่อง 
“อบรมดาน
งานวิจัยแกคร”ู 

- - ๐.๐๒ ๐.๐๒ - - ๐.๐๓ ๐.๐๓ - - ๐.๐๔ ๐.๐๔ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๖ ๐.๐๖ กก. บรกิาร
วิชาการ
ของคณะฯ 

๑. รอยละของ
หลักสูตรที่มีการบรู
ณาการดานการดาร
ศิลปวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการ
สอน 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ มร./ 
สกอ

. 

๓. สงเสรมิและ
สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

๑. โครงการ
บูรณาการดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวมกับการ
เรียนการสอน 

- ๐.๐๕ 
 
 

- 
 

๐.๐๕ 
 

- ๐.๐๕ 
 
 

- 
 

๐.๐๕ 
 

- ๐.๐๕ 
 
 

- 
 

๐.๐๕ 
 

- ๐.๐๕ 
 
 

- 
 

๐.๐๕ 
 

- ๐.๐๕ 
 
 

- 
 

๐.๐๕ 
 

กก.
สวัสดิการ
คณะฯ 
 

 ๑. ระดับผลการตรวจ
ประเมินในระบบ QA 
ระดับคณะฯ 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ศศ. ๔. สงเสรมิการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๑. การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระบบ QA 
ระดับคณะฯ 
 
 

 -  - ๐.๐๑ ๐.๐๑  -  - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕  -  - ๐.๐๒ ๐.๐๒  -  - ๐.๐๒๕ ๐.๐๒๕  -  - ๐.๐๓ ๐.๐๓ งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า 

ประเดน็
ยทุธศาสตรที ่
๓วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

๑. ผลการวิจัย 
นวัตกรรม องค
ความรู และงาน
สรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะและ
เชิงเศรษฐกิจ) 

๑. รอยละของ
ผูเขารวมอบรมดาน
การวิจัยทีท่ําวิจัย 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ มร. ๑. สงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งการวิจัย
และงาน
สรางสรรค 

๑. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพดาน
การวิจัยของ
อาจารย 

 -  - 
  

๐.๐๕ 
  

๐.๐๕ 
 

 -  - 
  

๐.๐๕ 
  

๐.๐๕ 
 

 -  - 
  

๐.๐๕ 
  

๐.๐๕ 
 

 -  - 
  

๐.๐๕ 
  

๐.๐๕ 
 

 -  - 
  

๐.๐๕ 
  

๐.๐๕ 
 

๑. กก. 
วิชาการ
คณะฯ 
๒. กก.วิจัย
คณะฯ 

*๒. โครงการ
ทุนอุดหนุนการ
ทํา 
วิทยานิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ 
และ 
งานสรางสรรค
ของนักศึกษา 

                    บัณฑิตศึก 
ษาคณะฯ 

เงินทุน ม.ร. 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๑๑ 

 

ประเดน็
ยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ทีม่า
ตัวชี้
วัด 

กลยทุธ 
โครงการ/
กจิกรรม/
ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณ 
                  

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม 

*๓. โครงการ
แนะนําให
คําปรึกษา
วิทยานิพนธ 

- - ๐.๐๓๘ ๐.๐๓๘ - - ๐.๐๓๙ ๐.๐๓๙ - - ๐.๐๔๐ ๐.๐๔๐ - - ๐.๐๔๑ ๐.๐๔๑ - - ๐.๐๔๒ ๐.๐๔๒ บัณฑิตศึก 
ษาคณะฯ 

๑. รอยของ
ผลงานวิจัยนวัตกรรม 
งานสรางสรรค 
สิ่งประดิษฐ ไดรับการ
เผยแพร/ตีพิมพ* 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ มร./ 
สกอ

. 

๒. สงเสรมิการ
วิจัยเชิงบรูณาการ
เพื่อนําไปใช
ประโยชน (สราง
องคความรู
ถายทอด
เทคโนโลยี) 

๑.โครงการวิจัย
เพื่อสรางสะสม
องคความรูที่มี
ศักยภาพ 

- ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ ๑. กก. 
บริการ
วิชาการ
ของคณะฯ 
๒. กก.วิจัย
คณะฯ 

๑. รอยละของผูวิจัยมี
ผลงานวิจัยที่ไดรบัการ
ตีพิมพระดับสากล
และไดรับการยกยอง 

๑๐
๐ 

๑๐๐ ๑๐
๐ 

๑๐
๐ 

๑๐
๐ 

ศศ. ๓. สงเสรมิและ
สนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัย
ในระดับสากล 

๑. โครงการ
สนับสนุน
งานวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร 

- - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๑. กก. 
บริการ
วิชาการ
ของคณะฯ 
๒. กก.วิจัย
คณะฯ 

ประเดน็
ยทุธศาสตรที ่
๔ สงเสรมิขีด
ความสามารถ
ในภูมิภาค
อาเซียน 

๑. เสรมิสราง
พัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถและ
ความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียน 

๑. รอยละความสําเร็จ
ของวัตถุประสงคของ
จํานวนโครงการตาม
แผนอาเซียน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐
๐ 

มร./
สกอ
./

สงป. 

๑. สงเสรมิและ
พัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน 

๑. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 
 

- 
 

๐.๒๘ 
 

๐.๒๘ 
 

- - 
 

๐.๒๙ 
 

๐.๒๙ 
 

- - 
 

๐.๓๐ 
 

๐.๓๐ 
 

- - 
 

๐.๓๑ 
 

๐.๓๑ 
 

- - 
 

๐.๓๒ 
 

๐.๓๒ 
 

กก.วิชาการ
ของคณะฯ 

ประเดน็
ยทุธศาสตรที ่
๕  
การพัฒนาการ
บรหิารเพื่อ
ความมั่นคง 

๑. สงเสรมิและ
พัฒนาการบรหิาร
จัดการตาม
แนวทางของการ
บรหิารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

๑. ระดับความสําเรจ็
ของโครงการทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

๓.๐๐ ๓.๕๑ ๔.๐๐ ๔.๕๑ ๕.๐๐ มร. ๑. พัฒนาบุคลากร
ใหมีบทบาทเชิงรกุ 
ซื่อสัตยและภักดี
ตอองคกร 

๑. โครงการ
พัฒนา
บุคคลากรของ
คณะใหมี
สมรรถนะและ
ทักษะสงูข้ึน 

- ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ ๑. กก.
บรหิารและ
พัฒนา
บุคลากร 
๒. กก.
วิชาการ
คณะฯ 
๓. กก.
ควบคุม
ความเสี่ยง
คณะฯ 

๒. อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสรางความ 
สมานฉันท สามัคคี
ในองคกร 

๑. รอยละของ
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
อาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมมี
จิตสํานึกและความ
เขาใจในเรือ่งศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ศศ. 
 

๒. สงเสรมิและ
สนับสนุน ศิลปะ
และวัฒนธรรมใน
องคกร 

๑. โครงการ
เทิดพระเกียรติ 

- - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑  
 
 

กก.
สวัสดิการ
คณะฯ 

  

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณสวนกลาง ม.ร. 
(งบอาเซียน) 

ใชงบประมาณ 
สวัสดิการ คณะฯ 



แผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง                                             หนา ๑๒ 

 

ประเดน็
ยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ทีม่า
ตัวชี้
วัด 

กลยทุธ 
โครงการ/
กจิกรรม/
ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณ 
                  

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อืน่ๆ รวม 

๒. ระดับผลการ
ประเมินการ
ดําเนินงานสงเสรมิ 
สนับสนุน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ศศ. ๒. โครงการ
สงเสริมศาสนา
และประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชงบประมาณ 
สวัสดิการ คณะฯ 
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๒. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 
    หนวย : ลานบาท 

ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ งปม. นอก  
งปม. 

อื่นๆ 

     - งบแผนดิน 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร ๕๒.๑๙ ๙๐.๙๖๕ ๓.๑๒๕ - งบรายได 

     - เงินทุนคณะเศรษฐศาสตร 
- เงินสวัสดิการคณะเศรษฐศาสตร 

รวม     

 
 

๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกจิ 
    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

 
งานบริหารมหาวิทยาลัย/กิจกรรมนักศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     
รวม     

รวมงบประมาณทัง้สิน้    
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ภาคผนวก 
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การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แผนปฏบิตังิานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏิบตัริาชการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตวัชี้วดั งาน/กจิกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุมงานแผนเพ่ือถายทอดและ             คณะกรรมการจัดทําแผนคณะฯ  
วางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน                
ปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐               
๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผล             คณะกรรมการจัดทําแผนคณะฯ  
แผนแตละตัวช้ีวัด               
๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน             งานนโยบายและแผน  
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาํป               
เสนอมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก               

(9 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
(พ.ศ. 2560) 

(12 เดือน) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศกัยภาพของคณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
   ๑. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีมหีลายสาขาใหเลือกเรยีน 
   ๒. มีความพรอมของอาคารสถานท่ีและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
   ๓. อาจารยมีศักยภาพในการทําวิจัย 
   ๔. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ 
  ๕. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรมีความมานะอดทน ไมเก่ียงงาน พรอมท่ีเรียนรูสิ่งใหมและปรับตัวไดด ี
  ๖. อาจารยในคณะสวนใหญเปนอาจารยรุนใหม นักศึกษาจึงสามารถเขาถึงและปรึกษาอาจารยในทุก ๆ เรื่องไดอยางใกลชิด  
 จดุออน (Weaknesses) 
    ๑. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    ๒. ขาดอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาฯ ในระดับบัณฑติศึกษา 
    ๓. ขาดการประชาสัมพันธคณะใหภายนอกไดรับรู 

 ๔. ตําราและสื่อการสอนมไีมครบทุกวิชา 
 โอกาส (Opportunities) 
  ๑. ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงานใหการยอมรับ โดยเฉพาะสวนภูมภิาค 
  ๒. ความเปนตลาดวิชาเอ้ือตอนักศึกษาท่ีอยูในวัยทํางานและผูสูงอายุ ใหไดมโีอกาสในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเพ่ิมวุฒิการศึกษา 
  ๓. ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานท่ีจบดานเศรษฐศาสตรอีกจาํนวนมาก 
  ๔. การเปด AEC ทําใหมีความตองการความรูทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ AEC 
 ๕. คาหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนถูก  
 ขอจาํกดั/ภยัคกุคาม (Threats) 
  ๑. จํานวนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาท่ีเลือกเขาศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตรมีแนวโนมลดลง 
  ๒. จบเศรษฐศาสตรแลวไมมีทิศทางในการเขาสูสายอาชีพท่ีชัดเจน (Career Path) 
  ๓. ในสวนภูมภิาคมีการเปดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  ๔. ความตองการของผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะพรอมปฏบัิติงานได 
  ๕. มีผูสนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตรลดลง เน่ืองจากเห็นวาเปนสาขาวิชาท่ียาก  

ทีม่าขอมลู :  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของคณะเศรษฐศาสตร มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
 และผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร รวมท้ังการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ของหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตรท่ีจัดสงมาใหงานนโยบายและแผน 
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ปจจยัภายใน 
 
 

 
ปจจยัภายนอก 

จดุแขง็  (Strengths) จดุออน  (Weaknesses) 
๑. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีมีหลายสาขาใหเลือกเรียน 
๒. มีความพรอมของอาคารสถานที่และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
๓. อาจารยมีศักยภาพในการทําวจิัย 
๔. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
๕. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรมีความมานะอดทน ไมเกี่ยงงาน พรอมทีเ่รียนรูส่ิง
ใหมและปรับตัวไดด ี
๖. อาจารยในคณะสวนใหญเปนอาจารยรุนใหม นักศึกษาจึงสามารถเขาถึงและ
ปรึกษาอาจารยในทุก ๆ เรือ่งไดอยางใกลชดิ 

๑. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
๒. ขาดอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาฯ    

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. ขาดการประชาสัมพันธคณะใหภายนอกไดรับรู 
๔. ตําราและส่ือการสอนมีไมครบทุกวชิา 
 

โอกาส  (Opportunities) กลยทุธ  (S + O) กลยทุธ  (W + O) 
๑. ผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงานใหการยอมรับ โดยเฉพาะสวนภูมิภาค 
๒. ความเปนตลาดวิชาเอือ้ตอนกัศึกษาที่อยูในวัยทํางานและผูสูงอายุ ใหไดมีโอกาสใน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเพ่ิมวุฒกิารศึกษา 
๓. ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานที่จบดานเศรษฐศาสตรอกีจํานวนมาก 
๔. การเปด AEC ทําใหมีความตองการความรูทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ AEC 
๕. คาหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนถกู  
 

๑. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา  
๒. สงเสรมิและสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
*๓. สงเสริมและสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมในองคกร 
๔. สงเสรมิความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค  
*๕. สงเสริมสนับสนนุการตพิีมพผลงานวิจัยในระดับสากล 
๖. สงเสรมิการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู
ถายทอดเทคโนโลยี) 
๗. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
 

๑. สงเสรมิการจัดบรกิารทางวิชาการแกสังคม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

 
 

ภัยคกุคาม หรอื ขอจาํกดั  (Threats)  กลยทุธ  (S + T) กลยทุธ  (W + T) 
๑. จํานวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาทีเ่ลือกเขาศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตรมีแนวโนม
ลดลง 
๒. จบเศรษฐศาสตรแลวไมมทีิศทางในการเขาสูสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) 
๓. ในสวนภูมิภาคมกีารปดสถาบันอดุมศึกษาเพ่ิมขึน้ 
๔. ความตองการของผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มทีักษะพรอมปฏิบัติงานได 
๕. มีผูสนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตรลดลง เนื่องจากเห็นวาเปนสาขาวิชาที่ยาก 

๑. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา บูรณาการเพ่ืออาชีพ 
๒. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย 
*๓. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนความรูสูการปฏิบัต ิ
๔. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย และสามัคคีตอองคกร 
*๒. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 

 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลยัรามรามคาํแหง 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (Strategy Map) 

วสิยัทศัน  คณะเศรษฐศาสตรมุงความเปนเลิศทางการเรยีนการสอนแบบตลาดวชิา  บมเพาะบณัฑติใหมีความรูสูการปฏบิตั ิ พฒันางานวจิยัทีต่อบสนองความตองการของสงัคม 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ๑. การเสรมิสรางและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนษุย 

๒. การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลือ่มล้าํของภาครฐั 

๓. วทิยาศาสตร เทคโนโลย ี 
วจิยัและนวตักรรม 

๔. สงเสรมิขดีความสามารถ 
ในภมูภิาคอาเซยีน 

๕. การพฒันาบรหิารเพือ่ 
ความมัน่คง 

 

 

เปาประสงค 

 

๑. ผูรบับรกิารทางการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษามคีณุภาพสาํเรจ็

การศกึษาแลวมงีานทาํตรงตามความ

ตองการของผูใช สามารถสรางงานดวย

ตนเอง 

๒. เยาวชน ประชาชน เขาถงึบรกิาร

ทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาอยาง

เสมอภาค 

๓. ผลงานวจิยั นวตักรรม  

องคความรู และงานสรางสรรคทีน่าํไปใช

ประโยชน (เชิงสาธารณะและเชงิ

เศรษฐกจิ) 

๔. เสรมิสราง และพฒันาทกัษะเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถและความรวมมอืใน

ประชาคมอาเซียน 

๕. สงเสรมิและพฒันาการบริหารจดัการ

ตามแนวทางของการบริหารจดัการ

บานเมอืงทีด่ ี

๖. อนรุกัษศลิปวฒันธรรมไทย  สราง

ความสมานฉนัท สามคัคีในองคกร 

 

 

แผนทีก่ลยทุธ (Strategy Map) 
หมายเหต*ุ  ตวัเลขหมายถงึประเดน็ยทุธศาสตร 

ดาน 
ประสทิธผิล 

กลยทุธ  สรางความเสมอภาคและความเปน 
ธรรมทางการศึกษา                             ๒ 

กลยทุธ  สงเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)   ๓ 

กลยทุธ  สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับสากล                          *๓ 

 

ดาน 
คุณภาพ 

กลยทุธ  พัฒนาพัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย          ๑                      

กลยทุธ   พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร                                      ๑ 

กลยทุธ   พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
และศิษยเกาบูรณาการเพื่ออาชีพ              ๑ 

กลยทุธ   สงเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา                                *๒ 

กลยทุธ  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ที่เนนความรูสูการปฏิบัติ                      * ๑ 

 
 

 

ดาน 
ประสทิธภิาพ 

กลยทุธ  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
สังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต       ๒                              

กลยทุธ   สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทย                                           ๒        

กลยทุธ  สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมในองคกร                           * ๕ 

 

ดานการ 
พัฒนาองคกร 

กลยทุธ  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
การวิจัยและงานสรางสรรค                         ๓  

กลยทุธ   สงเสริม และพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน                                                   ๔ 

กลยทุธ   พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชงิรุก 
ซ่ือสัตย และภักดีตอองคกร                    ๕ 

 

 

 

 


