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ความเป็นมา 
 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0 และรองรับ
การศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงทบทวนและปรับปรุง โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒๕65) ซึ่งเป็นแผนระยะกลางเพ่ือเป็น
กรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์ ท่ีว่า "มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่ง
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" 
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วิสัยทัศน์  
  มุ่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์แบบตลาดวิชา พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม  
 
 ค่านิยมองค์การ 
  ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม ท างานด้วยจิตบริการ  
 
ปรัชญา (Philosophy) 
  เปิดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 
ปณิธาน (Ambition) 
  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมงานวิจัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน  
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา  

ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
 ๒)  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 ๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรก์ารจัดสรร 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล  าในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที ่๑ ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

 สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

เป้าประสงค์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

 เป้าประสงค์ที่ ๑ เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่๑ ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

*กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ที ่๑ เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 

 หมายเหตุ  * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวชี วัดของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที ่๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

 หมายเหตุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม และตวัชี วัดของคณะ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าใน

สังคม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
๑. ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ 

๑. เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

๑.  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร 
๓. พัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
บูรณาการเพื่ออาชีพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทย
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 
๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
*3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
๒.  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
*๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
๒. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
*๔. โครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดท ารายงาน
เชิงส ารวจ 
๕. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
*6. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร 
7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
*8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
ปริญญาโท 
*9. โครงการฝึกงานเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ 
*10. โครงการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
*11. โครงการเทิดพระเกียรติสส่งเสริมศาสนา
และประเพณี 
 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
ใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 
*๒. โครงการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ 
Digital ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย     
*5. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA 
ระดับคณะฯ 
 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย 
*2 โครงการแนะน าให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
*4. โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

 
 

๑. โครงการเสวนาวิชาการอาเซียน ๑. โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะให้มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ น 
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หมายเหต ุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวชี วัดของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
12. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
   ๒๕๖๓ ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสรมิสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

๑. ผู้รับบรกิารทางการ
ศึกษามีคุณภาพส าเรจ็
การศึกษาแล้วมีงานท าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง  

๑. ผู้ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
95 

มร./ 
สงป. 

 

๑. พัฒนาบัณฑิตที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิต 

22.26 7.94 0.47 30.67 25.๐๐ 8.๐๐ - ๓3.๐๐ 26.00 9.00 - 35.00 ๑. หน่วยทะเบียน 
๒. บัณฑิต 
ศึกษาคณะฯ 

ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

๒. ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
73 

ร้อยละ  
74 

ร้อยละ 
75 

มร./ 
สงป. 

๒. โครงการประเมิน
บัณฑิตปรญิญาตรีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี 

            หน่วยกิจการ
นักศึกษา   

ของเป้าหมายทีก่ าหนด 
(จากผู้กรอกแบบสอบถาม) 

๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

ระดับ 
3.60 

 
 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.70 

มร./ 
สงป. 

 

๓. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเรจ็
การศึกษา 
 

            ๑. หน่วยกิจการ
นักศึกษา   
๒. บัณฑิต 
ศึกษาคณะฯ 

4. ร้อยละของจ านวน
โครงการวิจัยหลักสูตร
หรือจัดท ารายงานเชิง
ส ารวจเพื่อปรบัปรุง
หลักสูตรแล้วเสรจ็ 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
50 

ศศ. *๔. โครงการวิจัย
หลักสูตรหรือจัดท า
รายงานเชิงส ารวจ 

- - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ 1. งานบริการ
การศึกษาคณะฯ 
2. บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 
 

๑. หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนทั งหมดได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

มร. ๒. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

๑. โครงการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

            งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ของหลักสูตรทั งหมด 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มี
ต่อหลกัสูตร 

ระดับ 
3.65 

 
 

ระดับ 
3.70 

ระดับ 
3.75 

ศศ. *2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ต่อหลกัสูตร 

            หน่วยส่งเสริมฯ 

๑. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ นและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
75 

มร. ๓. พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและ
บูรณาการเพื่ออาชีพ 

๑. โครงการพัฒนา
และสง่เสรมิกิจการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

- ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 
 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 

 

 ๐.๐๖ - ๐.๐๖ 
 
 

- 
 
 

 

๐.๐๖ หน่วยกิจการ
นักศึกษา   
 

*๒. โครงการพัฒนา
และสง่เสรมิกิจการ
นักศึกษาปริญญาโท 

- - ๐.๐5 
 

๐.๐5 - - ๐.๐6 
 

๐.๐6 - - ๐.๐7 
 

๐.๐7 บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

*๓. โครงการฝึกงาน
เสริมสร้างทักษะทาง
อาชีพ 

๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - ๐.๐๑ ๐.๐๑ หน่วยกิจการ
นักศึกษา 

เบิกจ่ายงบประมาณปกติของคณะฯ 

 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณปกติของคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณปกติของคณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณปกติของคณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
   ๒๕๖๓ ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม 

 

 

2. ร้อยละของจ านวน
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
56 

ร้อยละ  
57 

ร้อยละ 
58 

ศศ. 

 

*๔. โครงการให้ข้อมลู
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
 

            ๑. หน่วยกิจการ
นักศึกษา 
๒. บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

3. ค่าเฉลี่ยระดบัความ
คิดเห็นของการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ระดบั 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ศศ. 
 

            

2. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ 
สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
เชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. ร้อยละโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
85 

ศศ. 4. ส่งเสรมิสนบัสนุน 
คุณค่าศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและ
เชิดชูสถาบันหลักของ
ชาติ 

*1. โครงการ
เทิดพระเกียรติ
ส่งเสริมศาสนาและ
ประเพณีไทย 

- - 0.19 0.19 - - ๐.20 ๐.20 - - ๐.21 ๐.21 กก.สวัสดิการ
คณะฯ 

2. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ี
การบรูณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

มร. 2. โครงการศิลปะ
และวัฒนธรรมตาม
พันธกิจของคณะฯ 

- 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 1. กก.ประจ า
หลักสูตร 
2. งานบริการ
การซศึกษาคณะฯ 
3. กก.พัฒนา
นักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๒ 
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม 

๑. เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบรกิารทาง
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค 

๑. นักศึกษาใหม่
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ 
97 

มร./ 
สงป. 

 

๑. สร้างความเสมอ
ภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

๑. โครงการ
ประชาสมัพันธ์รบัสมัคร
นักศึกษาใหม่คณะ
เศรษฐศาสตร ์

- 0.03 0.05 
(เงินทุน
คณะฯ) 

0.08 - 0.03 0.05 
(เงินทุน
คณะฯ) 

0.08 - 0.03 0.05 
(เงินทุน
คณะฯ) 

0.08 กก.ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนกัศึกษา
ใหม ่ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

๒. ร้อยละของ 
กระบวนวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการ
ของผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ศศ. *๒. โครงการพัฒนา
สื่อการสอนในรูปแบบ 
Digital ส าหรับ
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

-  - 0.03 ๐.๐๓ -  - 0.03 ๐.๐๓ -  - 0.03 ๐.๐๓ 1. กก.ประจ า
หลักสูตร 
2. หน่วยวิจัย
สถาบันและ
สารสนเทศ 

๑. โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ 
80 

มร.  ๒. ส่งเสรมิการ
จัดบรกิารวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ กก. บรกิารวิชาการ
ของคณะฯ 

ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

๒. ชุมชนหรือองค์กรมี
ความเข้มแข็งสามารถ
พัฒนาใหเ้กิดประโยชน์
ต่อชุมชน/สังคมและสร้าง
เครือข่ายด้วยตัวเอง 

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง มร.  ๒. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย    

๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ ๐.๐๑๕ - - ๐.๐๑๕ กก. บรกิาร
วิชาการของคณะฯ 

๑. ระดับผลการตรวจ
ประเมินในระบบ QA 
ระดับคณะฯ 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.70 

ระดับ 
 3.75 

ศศ. 3. ส่งเสรมิการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

*๑. การประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ระดบั
คณะฯ 

- - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกจิ) 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ นและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

มร. ๑. ส่งเสรมิการ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย
ของอาจารย์และ
นักวิจัย 

 -  - 
  

๐.๐15 
  

๐.๐15 
 

 -  - 
  

๐.๐15 
  

๐.๐15 
 

 -  - 
  

๐.๐15 
  

๐.๐15 
 

กก.วิจัยคณะฯ 

ของผู้เข้าอบรม 

เงินสวัสดิการคณะฯ 

ใช้งบประมาณร่วมกบัโครงการพัฒนาและส่งเสริมกจิการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 
 

งบบริการวิชาการของ มร. 

เงินทุนคณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
   ๒๕๖๓ ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม งปม. 
นอก 
 งปม. 

อื่นๆ รวม 

*2. โครงการแนะน า
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

- - ๐.๐16 ๐.๐16 - - ๐.๐16 ๐.๐16 - - ๐.๐16 ๐.๐16 บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไป
พัฒนาการเรียนการสอน
หรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกจิ – สังคม 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

มร./ 
สงป. 

๒. ส่งเสรมิการวิจัย
เชิงบรูณาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 
(สร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

๑. งานวิจัย นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐเ์พื่อสร้าง
องค์ความรู ้

- ๐.๑80 - ๐.๑80 - ๐.๑80 - ๐.๑80 - ๐.๑80 - ๐.๑80 กก.วิจัยคณะฯ 

ของผลงานที่แล้วเสรจ็ 

๑. ร้อยละของผู้วิจัยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์ระดบัชาติ/
นานาชาติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ศศ. *๓. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการตพีิมพ์
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

*๑. โครงการ
สนับสนุนงานวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร ์

- - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ กก.สง่เสรมิการ
วิจัยของคณะ
เศรษฐศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน 

๑. เสรมิสร้างพฒันา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคม
อาเซียน 

๑. โครงการเกิดประโยชน์
ต่อบุคลากรและนกัศึกษา
ของคณะฯ 

ร้อยละ 
๙๐ 

- - มร. ๑. ส่งเสรมิและพัฒนา
พันธกิจประชาคม
อาเซียน 

๑. โครงการเสวนา
วิชาการประจ าปี 
2563 เรื่องโอกาส
ทางการค้าและการ
ลงทุนในอาเซียน 
 

- - 0.133 0.133 - - - - - - - - กก.วิชาการและ
สื่อการสอน 

ของจ านวนโครงการ 2. โครงการเสวนา
วิชาการอาเซียนใน
มุมมองเศรษฐศาสตร ์

- - - - - - 0.05 0.05 - - 0.05 0.05 กก.วิชาการและ
สื่อการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพัฒนาการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

๑. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
บรหิารจัดการตามแนวทาง
ของการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ นและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

มร. ๑. พัฒนาบุคลากรให้
มีบทบาทเชิงรุก 
ซื่อสัตย์และภักดีต่อ
องค์กร 

๑. โครงการพัฒนา
บุคคลากรของคณะให้
มีสมรรถนะและทกัษะ
สูงขึ น 

- ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ - ๐.๑๐ 1. กก.บริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
2. กก.สวัสดกิาร
คณะฯ ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม 

 
หมายเหต ุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวชี วัดของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทุนคณะฯ 
 

เงินทุนคณะฯ 
 

งบอาเซียนของ มร. 
 

เงินทุนคณะฯ 
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ผังการบริหารจัดการ 

1.  แผนบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

(แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

3. แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

4.  กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

5.  การประเมินคุณภาพ
ในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

6. นโยบายมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง (พ.ศ. 2563 – 2565)  สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   
   
   
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี หน่วยงาน 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
 คณะกรรมการบริหารงาน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

 คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   
   
   
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... หน่วยงาน 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

หรือชื่ออ่ืนของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพของคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
   ๑. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีมหีลายสาขาให้เลือกเรยีน 
   ๒. มีความพร้อมของอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
   ๓. อาจารยม์ีศักยภาพในการท าวจิัย 
   ๔. ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ 
  ๕. บัณฑติคณะเศรษฐศาสตรม์ีความมานะอดทน ไม่เกีย่งงาน พร้อมท่ีเรียนรูส้ิ่งใหม่และปรับตัวไดด้ ี
  ๖. มีสื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายขึ น  
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
    ๑. อาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 
    ๒. อาจารย์ทีต่ าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 
    ๓. อาจารยม์ีภาระงานด้านการเรยีนการสอนมาก 

 ๔. ต าราและสื่อการสอนมไีม่ครบทุกวิชา 
 5. การประชาสมัพันธ์คณะสู่ภายนอกยังไม่ทั่วถึง 

 โอกาส (Opportunities) 
  ๑. ผู้ใช้บัณฑติ และตลาดแรงงานให้การยอมรับ  
  ๒. ความเป็นตลาดวิชาเอื อต่อนักศึกษาที่อยู่ในวัยท างานและผูสู้งอายใุหไ้ด้มโีอกาสในการศึกษาเพื่อเพิม่พูนความรู้และเพิม่วุฒิการศึกษา 
  ๓. คนรุ่นใหมม่ีทัศนคตเิป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
  ๔. ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนถูกกว่าสถาบันอื่น 
 ๕. ตลาดในสายงานด้านการลงทุนจากการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ข้อจ ากัด/ภัยคกุคาม (Threats) 
  ๑. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษามีแนวโนม้ลดลง 
  ๒. มีผูส้นใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ลดลง เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่ยาก 
  ๓. ปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย 
  ๔. การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่มาข้อมูล :  มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ และผูบ้ริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ รวมทั งการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล ของหน่วยงานต่าง ๆ                   
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ที่จดัส่งมาให้งานนโยบายและแผน (วันท่ี 3 ตุลาคม 2562) 
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ปัจจัยภายใน 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีมีหลายสาขาให้เลือกเรียน 
๒. มีความพร้อมของอาคารสถานที่ในการจดัการเรียนการสอน 
๓. อาจารย์มีศักยภาพในการท าวจิัย 
๔. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
๕. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มีความมานะอดทน ไม่เกี่ยงงาน พร้อมทีเ่รียนรู้สิ่ง
ใหม่และปรับตัวได้ด ี
๖. มีสื่อการเรียนการสอนทีน่ักศกึษาเข้าถึงได้ง่าย 

๑. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกยังมีสัดสว่นทีน่้อย 
๒. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมสีัดส่วนทีน่้อย 
๓. อาจารย์มีภาระงานด้านการเรียนการสอนมาก 
๔. ต าราและสื่อการสอนมีไม่ครบทุกวชิา 
5. การประชาสัมพนัธ์คณะสู่ภายนอกยังไมท่ั่วถึง 
 

โอกาส  (Opportunities) กลยทุธ์เชิงรุก  (S + O) กลยทุธแ์ก้ไข  (W + O) 
๑. ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานให้การยอมรับ  
๒. ความเป็นตลาดวิชาเอื อต่อนกัศึกษาที่อยู่ในวัยท างานและผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสใน
การศกึษาเพือ่เพิ่มพนูความรู้และเพิ่มวุฒกิารศึกษา 
๓. คนรุน่ใหม่มทีัศนคตเิป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
๔. ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนถกูกว่าสถาบันอื่น 
๕.ตลาดในสายงานด้านการลงทุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา  
๒. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศกึษาและบูรณาการเพือ่อาชีพ 
*๓. ส่งเสริมและสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๔. ส่งเสรมิงานวจิัยเชิงบูรณาการ เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
๕. ส่งเสรมิและพฒันาพนัธกิจประชาคมอาเซียน 
*๖. ส่งเสริมและสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 

๑. ส่งเสรมิการจัดบรกิารทางวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

2. ส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
*3. ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์สู่ภายนอก 
 

ภยัคกุคาม หรือ ข้อจ ากดั  (Threats)  กลยทุธ ์ (S + T) กลยทุธ ์ (W + T) 
๑. นักเรียนที่จบการศกึษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโนม้ลดลง 
๒. มีผู้สนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์นอ้ย เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่ยาก 
๓. ปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวทิยาลัย 
๔. การทดแทนแรงงานดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

๑. พัฒนาบัณฑิตทีส่อดคลอ้งกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. พัฒนาหลกัสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
  

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสตัย์ และภักดีต่อองค์กร 
*๒. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 
 
 

 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามรามค าแหง 

 



แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 - 2565  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๑๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์  มุ่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์แบบตลาดวิชา  พฒันาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

๒. การสรา้งความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัยและนวัตกรรม 

๔. ส่งเสรมิขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

๕. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

๑. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ 

 

๒. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ
ภาค 

๓. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

๔. เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

 
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

หมายเหตุ    ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์ 
             * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวช้ีวัดของคณะฯ 

 
 

ด้าน 
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์  สร้างความเสมอภาคและความเป็น 
ธรรมทางการศึกษา                             ๒ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)   ๓ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ             *3                

 

ด้าน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          ๑                      

กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร                                      ๑ 

กลยุทธ์   พัฒนาและส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ                       ๑ 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน                        *๒ 

ด้าน 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต       ๒                              

กลยุทธ์   ส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม
ไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ                   *1        

  

ด้านการ 
พัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
การวิจัยและงานสร้างสรรค์                         ๓  

กลยุทธ์   ส่งเสริม และพัฒนาพันธกจิประชาคม
อาเซียน                                                   ๔ 

กลยุทธ์   พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตย์ และภักดีต่อองค์กร                    ๕ 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัรามค าแหง แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษามีคุณภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดสืบสานประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

1. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล  าในสังคม 

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

4. ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล  าในสังคม 

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

4. ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษา
แล้วมีงานท าตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดสืบ
สานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

1. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. พัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการ
เพื่ออาชีพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุน คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
*3. ส่งเสริมประกันคุณภาพศึกษาภายใน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
(สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
*3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ และภักดีต่อ
องค์กร 
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ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) 
ของแผนปฏิบัติราชการ  3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัสตัวชี้วัด  :  01 

ชื่อตัวชี้วัด  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. หน่วยทะเบยีน คณะฯ 
                    2. บัณฑิตศึกษา คณะฯ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :   คือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน                  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 3 ครั ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา จากหลักสูตรที่ผา่นการประเมินต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
หน่วยวัด  :  1.  จัดเกบ็เชิงปริมาณ จ าแนกตามหลกัสูตรและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจริง ตามรอบปีงบประมาณ 2563 
                2.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตามขอ้ 1 มาค านวณค่าร้อยละจากค่าเป้าหมาย 150 คน 
ค่าเป้าหมาย  2563 : รอ้ยละ 85.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564  : ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565  :  ร้อยละ 95.00 ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

รหัสตัวชี้วัด  :  02 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อภายใน 1 ป ี ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :   คือบัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาที่มีงานท าหรอืมีกิจการของตนเองและมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บปีละ 1 ครั ง จากแบบสอบถามบัณฑิต 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ป ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
หน่วยวัด  :  คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนผู้มีงานท าและไม่มีงานท าจากจ านวนผู้กรอบแบบสอบถามทั งหมด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 73.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด (จากผู้
กรอกแบบสอบถาม) 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 74.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด (จากผู้
กรอกแบบสอบถาม) 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด (จากผู้
กรอกแบบสอบถาม) 

รหัสตัวชี้วัด  :  03 

ชื่อตัวชี้วัด  :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สกอ. 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. หน่วยกจิการนกัศึกษา คณะฯ 
                    2. บัณฑิตศึกษา คณะฯ  

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :   คือการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ หรือสว่นราชการต่อผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บปีละ 1 ครั ง 
สูตรในการค านวณ           :  จ าแนกเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด  :  จ านวนรวมจากความถี่ของแต่ละระดับ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดบั 3.60 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564  : ระดับ 3.65  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 :  ระดับ 3.70 
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รหัสตัวชี้วัด  :  04 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจ านวนโครงการวิจยัหลักสูตรหรือจัดท ารายงานเชิงส ารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ  ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  : กก.วิจยัคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนโครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดท ารายงานเชิงส ารวจที่มีการจัดท าแล้วเสร็จ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บปลีะ 1 ครั ง 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของโครงการวิจัยหลกัสูตรที่แล้วเสร็จ ต่อโครงการวิจัยหลักสูตรทั งหมด 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยหลักสูตรที่แล้วเสร็จ ปีการศึกษา 256๓ จากจ านวนหลักสูตรทั งหมดที่เปิดสอน ปกีารศึกษา 256๓ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 50.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 :  ร้อยละ 50.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 :  ร้อยละ 50.00 

รหัสตัวชี้วัด  :  05 
ชื่อตัวชี้วัด  :  หลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั งหมดได้มาตรฐาน ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ./สมศ. ผู้รับผิดชอบ  : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  : พิจารณาจากหลกัสูตรที่สกอ. รับทราบหลักสูตรตามกรอบ TQF อย่างเป็นทางการและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสตูร ปีการศึกษา 256๓ จาก สกอ. 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บปลีะ 1 ครั ง จากทุกหลกัสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 256๓ 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่ผ่านการประเมินต่อหลักสู่ตรทั งหมด 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาก สกอ. จากจ านวนหลกัสูตรทั งหมดที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 100.00 ของหลักสูตรทั งหมด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 256๔  :  ร้อยละ 100.00 ของหลักสูตรทั งหมด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 256๕  :  ร้อยละ 100.00 ของหลักสูตรทั งหมด 

รหัสตัวชี้วัด  :  06   
ชื่อตัวชี วัด  :  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลกัสูตร ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยส่งเสริมฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือการประเมินความพึงพอใจของของนักศึกษาปสีุดท้าย ทีมีต่อหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บปีละ 1 ครั ง  
สูตรในการค านวณ           :  จ าแนกเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด  :  จ านวนรวมจากความถี่ของแต่ละระดับ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดบั 3.65  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ระดับ 3.70 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 :  ระดับ 3.75 

รหัสตัวชี้วัด  :  07 
ชื่อตัวชี วัด  :  นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ น และสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง  ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสร็จสิ นมีความรู้ความเข้าใจเกิดทกัษะตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ น (ควรจัดประเมินก่อนและหลังการอบรม) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทกุโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่รว่มโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 65.00  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 70.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565  : ร้อยละ 75.00 
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รหัสตัวชี้วัด  :  08 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  1. หน่วยกจิการนกัศึกษา คณะฯ 

                   2. บัณฑิตศึกษา คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสร็จสิ นมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ น (ควรจัดประเมินก่อนและหลังการอบรม) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทกุโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนศิษย์เก่าที่ร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 56.00  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 :  ร้อยละ 57.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 :   ร้อยละ 58.00 

รหัสตัวชี้วัด  :  09 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นของการน าใช้ประโยชน์ได้จริง ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  1. หน่วยกจิการนกัศึกษา คณะฯ 

                   2. บัณฑิตศึกษา คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือการประเมินระดับความคิดเห็นของการน าใชป้ระโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทกุโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  จ าแนกเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด  :  จ านวนรวมจากความถี่ของแต่ละระดับ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  : ระดับ 3.60  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ระดับ 3.60 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ระดับ 3.60 

รหัสตัวชี้วัด  :  10 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ร้อยละโครงการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.สวัสดิการ คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะได้จัดท าโครงการและมีการการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เกบ็ข้อมูลการประเมินทุกครั งที่จัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปีละ 3 ครั ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนผู้ที่ร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 85.00  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 85.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 85.00 

รหัสตัวชี้วัด  :  11 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวจิัย ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :   
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะน าศาสตร์การเรียนการสอนและมีนกัศึกษาเข้ารว่มด าเนินการใหบ้ริการหรือน าผลที่ได้จากโครงการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการวจิัย 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เกบ็ข้อมูลการประเมินทุกครั งที่จัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปีละ 3 ครั ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการต่อโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั งหมดของคณะ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ โดยระบุการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรใด วิชาใด หรอืงานวิจัยใด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 85.00  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564   ร้อยละ 90.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565    ร้อยละ 100 
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รหัสตัวชี้วัด  :  12 
ชื่อตัวชี้วัด  :  นกัศึกษาใหม่ระดบัอุดมศึกษา ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม ่
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลกัสูตรและประเภทการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 3 ครั ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาใหมจ่ากค่าเป้าหมาย 
หน่วยวัด  :  1. จัดเก็บเชิงปริมาณจ าแนกตามหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาจรงิ ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                2. น าจ านวนนกัศึกษาใหม่จริง ตามข้อที่ 1 มาค านวณค่าร้อยละจากค่าเป้าหมาย 400 คน 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 95.00 ของเป้าหมายทีก่ าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564   ร้อยละ 96.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565    ร้อยละ 97.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

รหัสตัวชี้วัด  :  13 
ชื่อตัวชี้วัด  :   ร้อยละของกระบวนวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้รับบริการ ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.ประจ าหลกัสูตร คณะฯ 

                    2. หน่วยวิจยัสถาบันและสารสนเทศ คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนของกระบวนวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้รับบริการ จากเป้าหมายของของกระบวนวิชาทีจ่ะมีการพฒันาในปีนั น 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั ง 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของกระบวนวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้รับบริการ ต่อค่าเปา้หมายในปีนั น 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของกระบวนวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้รับบริการ จากค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 80.00  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 80.00 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 80.00 

รหัสตัวชี้วัด  :  14 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการบรกิารวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจยั ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการของคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการบริการวิชาการที่น าศาสตร์การเรียนการสอนและมีนกัศึกษาเขา้ร่วมด าเนินการให้บริการวิชาการหรือน าผลที่ได้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เกบ็ข้อมูลการประเมินทุกครั งที่จัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปีละ 3 ครั ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการต่อโครงการทั งหมด 
หน่วยวัด  :  ร้อยละโดยระบกุารบูรณาการร่วมกับวิชาใด หลักสูตรใด หรืองานวิจัยใด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 70.00 ของเป้าหมายทีก่ าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564   ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565    ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

รหัสตัวชี้วัด  :  15 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ชุมชนหรอืองค์กรมีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน/สังคมและสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง (โครงการบริการวิชาการ) ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการของคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือโครงการร่วมของทุกคณะในระดับมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะ ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และรับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมถึง
การสร้างเครือข่ายความรว่มมือให้ความรู้ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บข้อมูลการประเมินทุกครั งที่จัดโครงการ มีการติดตามผลลัพธ์ที่ชัดเจน จัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  - ไม่มี - 
หน่วยวัด  :  จ านวนชุมชน หรือองค์กร ที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนา/ด าเนนิการด้วยตนเองได้ รวมถึงการสร้างเครือข่าย 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  1 แห่ง ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : 1 แห่ง  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 :  1 แห่ง  
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รหัสตัวชี้วัด  :  16 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ระดับผลการตรวจประเมินในระบบ QA ระดบัคณะฯ ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  การแปลความหมายคะแนนการประเมิน ระดับคะแนน    < หรือ = 1.5             หมายถึง      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50          หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง   
2.51 – 3.50          หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50          หมายถึง     การด าเนินงานระดับดี         
4.51 – 5.00          หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั ง 
สูตรในการค านวณ           :  ระดับ จ านวนเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด  :  ระดบัผลการประเมินระดบัคณะฯ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดบัดี (ไม่น้อยกวา่ 3.65) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564  : ระดับดี (ไม่น้อยกว่า 3.70) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565  :  ระดบัดี (ไม่น้อยกวา่ 3.75) 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ น และสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง (ด้านการวิจยั) ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.วจิัยคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสร็จสิ น มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ น (ควรจัดประเมินก่อนและหลังการอบรม) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทกุโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการและตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเขา้ใจต่อโครงการทั งหมด 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 65.00 ของผู้เข้าอบรม  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 :  ร้อยละ 70.00 ของผู้เข้าอบรม ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 75.00 ของผู้เข้าอบรม 

รหัสตัวชี้วัด  :  18 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลงานวจิัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ – สังคม ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.วิจัยคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือหลักฐานการน าผลงานวจิัยนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ที่แล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์ เช่น การเรียนการสอนพัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบ หรือต่อยอด เชิงเศรษฐกิจ – สังคม 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 3 ครั ง โดยจัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผลงานวิจัยฯ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ – สังคม ต่อผลงานวิจัยทั งหมด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 20.00 ของผลงานที่แล้วเสร็จ  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564  : ร้อยละ 25.00 ของผลงานที่แล้วเสร็จ ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565  : ร้อยละ 30 ของผลงานที่แล้วเสร็จ 

รหัสตัวชี้วัด  :  19 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ร้อยละของผู้วจิัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  : 1. กก.วิชาการและสื่อการสอน 

                  2. กก.วิจัย คณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือจ านวนผู้วิจัยมีผลงานวจิัยที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ  
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั ง 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนผูว้ิจัยมีผลงานวิจยัที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพ์ระดบัชาติ/นานาชาติ ต่อค่าเป้าหมายในปีนั น 
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หน่วยวัด  :  ร้อยละ คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนผู้วจิัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพร์ะดับชาติ/นานาชาติ จากค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 100  ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564  : ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565  : ร้อยละ 100 

รหัสตัวชี้วัด  :  20 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการเกิดประโยชน์ตอ่บุคลากรและนกัศึกษาของคณะฯ ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สกอ./สงป. ผู้รับผิดชอบ  :   
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่มีลักษณะความหลากหลายของประเภทและชนิดโครงการเมื่อเสร็จสิ น โครงการให้ติดตามผลลัพธ์วา่เกิดประโยชน์จริง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 3 ครั ง ในการจัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ผลลัพธ์เกิดประโยชน์จริงจากการด าเนินงานต่อโครงการทั งหมด 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของโครงการเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 90.00 ของจ านวนโครงการ  

รหัสตัวชี้วัด  :  21 
ชื่อตัวชี้วัด  :  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ นและสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง (โครงการพัฒนาบุคลากร)   ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ :  1. กก.บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะฯ 

                   2. กก.สวัสดิการ คณะฯ               
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  :  คือผลจากการประเมินบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ (ควรประเมินก่อนและหลังการอบรม) ด้านความรู้ ทักษะ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 3 ครั ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ของแต่ละโครงการ แล้วหาค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ นจากการเข้ารับการอบรม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 65.00 ของผู้บุคลากรที่เข้ารว่ม ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564   ร้อยละ 70.00 ของผู้บุคลากรที่เข้าร่วม ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 75 ของผู้บุคลากรที่เข้าร่วม 

 

 

 

 

 


