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 ในปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะเศรษฐศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516      
จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2516 แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีที่ท าการชั่วคราวร่วมกับ
คณะบริหารธุรกิจอยู่ ณ อาคารBB (เป็นอาคารไม้ซึ่งได้ถูกรื้อถอนและสร้างใหม่เป็นอาคารส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้าย
ที่ท าการมาอยู่ ณ อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ (ECB1) เป็นตึก 5 ชั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้แบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่   
14 สิงหาคม  พ.ศ. 2524 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2524 ให้แบ่งส่วนราชการคณะเศรษฐศาสตร์ 10 ภาควิชา ได้แก่ 
ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และ       
มีหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการคณะ เนื่องจากภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีเพ่ิมขึ้นท าให้สถานที่ คับแคบลง ในปีงบประมาณ 
2540 คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้ขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารใหม่ (ECB2) เพ่ิมข้ึนอีก 1 อาคาร เป็นอาคาร 8 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 

 การบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น 10 ภาควิช า 
และโครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็น 10 สาขาวิชามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์มีความทันสมัย        
เป็นที่สนใจของผู้เรียน พัฒนาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมไปถึงด้านการแข่งขันการ ให้บริการทางวิชาการ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผลิตบัณฑิตได้คุณภาพตรงต่อความความต้องการทรัพยากรบุคคลใ นตลาดแรงงาน        
คณะเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2559 จึงปรับปรุงโครงสร้างคณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยยกเลิกการแบ่งภาควิชา และปรับปรุง
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ 
 1.  การจัดการศึกษา 
 2.  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
 3.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.  การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
  
  

ประวตัิและความเป็นมา 
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 นอกจากการจัดระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กว้างไกลและทั่วถึงผ่านระบบการสอน ทางไกล  
โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรทุกระดับของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแ หง มีการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการมุ่งบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท โดยมีวิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็นวิชา
บังคับในทุกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรมช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปด าเนินชีวิตเป็นผู้ซึ่ง
รู้จักยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมน าชีวิต ช่วยเสริมคุณค่าให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ของชาติต่อไป 
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     • 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีหลายสาขาให้เลือกเรียน 

     • 2. มีความพร้อมของอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

     • 3. อาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัย 
     • 4. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
     • 5. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มีความมานะอดทน ไม่เกี่ยงงาน พร้อมท่ีเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับตัวได้ดี 
     • 6. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
      
     • 1. อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 

     • 2. อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 

     • 3. อาจารย์มีภาระงานด้านการเรียนการสอนมาก 

     • 4. ต าราและสื่อการสอนมีไม่ครบทุกวิชา 

     • 5. การประชาสัมพันธ์คณะสู่ภายนอกยังไม่ท่ัวถึง 

 
 

     • 1. ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานให้การยอมรับ 

     • 2. ความเป็นตลาดวิชาเอ้ือต่อนักศึกษาท่ีอยู่ในวัยท างานและผู้สูงอายุให้ได้มีโอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษา 

     • 3. คนรุ่นใหม่มีทัศนคติเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

     • 4. ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนถูกกว่าสถาบันอื่น 
      

     • 1. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มลดลง 

     • 2. มีผู้สนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์น้อย เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสาขาวิชาท่ียาก 

     • 3. ปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย 

     • 4. การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     • 5. สถานการณ์ของโรคร้ายแรงในปัจจุบัน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียน/การสอน 

 
 
      
      

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมศักยภาพ SWOT Analysis แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
(ท่ีมา : การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565) 

» สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

» สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

อุปสรรค 
(Threats) 
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                              ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีหลายสาขาให้เลือกเรียน 
2. มีความพร้อมของอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 
3. อาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัย 
4. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
5. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มีความมานะอดทน ไม่เกี่ยงงาน พร้อมท่ีเรียนรู้สิ่งใหม่
และปรับตัวได้ดี 
6. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายข้ึน 

1. อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 
2. อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 
3. อาจารย์มีภาระงานด้านการเรียนการสอนมาก 
4. ต าราและสื่อการสอนมีไม่ครบทุกวิชา 
5. การประชาสัมพันธ์คณะสู่ภายนอกยังไม่ท่ัวถึง 

 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ (S + O) กลยุทธ์ (W + O) 
1. ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานให้การยอมรับ 
 2. ความเป็นตลาดวิชาเอ้ือต่อนักศึกษาท่ีอยู่ในวัยท างานและผู้สูงอายุให้ได้มีโอกาสใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 3. คนรุ่นใหม่มีทัศนคติเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนถูกกว่าสถาบันอื่น 

1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็น
พลเมืองให้แก่ผู้เรียน 
*4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถ่ินจากผลการ
ให้บริการทางวิชาการ 

1. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
*2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
*3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
4. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมโดยไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง 

 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์ (S + T) กลยุทธ์ (W + T) 
1. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
2. มีผู้สนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์น้อย เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสาขาวิชาท่ียาก 
3. ปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย 
4. การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. สถานการณ์ของโรคร้ายแรงในปัจจุบัน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียน/การสอน 

1. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 *2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
  
 

1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
*2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีสังคมยอมรับ 

 

 
หมายเหตุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวช้ีวัดของคณะ 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒานา
ก าลังคนของประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง          
พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย

และนวัตกรรม  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง              

พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์              
คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2566 - 2570 

» ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

» ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

» ด้านการศึกษา 
» ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

» ไทยมีก าลังคนมี
สมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

» พัฒนาศักยภาพคน » การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อม
อนาคต 

» ส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตและพัฒนาคนทุกชว่ง
วัยอย่างยั่งยืน 

» ส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตและพัฒนาคนทุกชว่ง
วัยอย่างยั่งยืน 

» ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

» ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

» ด้านการศึกษา » ไทยมีก าลังคนมี
สมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

» พัฒนาศักยภาพคน » การยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา      
ท้าทายและปรับตัวได้ทันทีต่อ
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก 

» สร้างความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างและขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

» สร้างความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างและขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

» ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

» การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรม 

» ด้านเศรษฐกิจ 
» ด้านการศึกษา 

» ไทยมีก าลังคนมี
สมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

» ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย 
อุดมศึกษา 

» การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวจิัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความพรอ้มของ
ประเทศในอนาคต 

» การวิจยั เทคโนโลยี 
การวิจยัและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

» การวิจยั เทคโนโลยี 
การวิจยัและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

» ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

» การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

» ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

» ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน 

» จัดระบบอุดมศึกษาใหม ่ » การพัฒนาก าลังคน 
สถาบันนอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจยัให้เป็นรากฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน 

» พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 

» พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 
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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัรามค าแหง   แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์  

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. จัดการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบการก ากับ
คุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
3.พัฒนาทักษะพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อมในการใช้
ชีวิต เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างเป็นพลเมือง
ให้แก่ผู้เรียน 

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong 
Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ     กลุ่มวัย (Enhancing 
Curriculum for desired learning outcomes) 
2. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft skill) และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
3. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชา 
4. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) SME 
5. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อม
พื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
6. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ 
เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความ
ตระหนักต่อการด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

 

 1. ส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

 

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong 
Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ     กลุ่มวัย (Enhancing 
Curriculum for desired learning outcomes) 
2.1 ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft skill) และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
2.2 ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชา 
3.1 ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) SME 
3.2 ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและสภาพแวดล้อม
พื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
4. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณา
การการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะ
และวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการด ารงชีวิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
2.1 พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
*2.2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการ
ใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
4.1 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่
ผู้เรียน 
*4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการ ทางวิชาการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของชุมชน
และท้องถ่ินจากผลการ
ให้บริการทางวิชาการ 
3. สร้างความเข้มแข็ง 
ความเป็นเอกภาพและ
ความคล่องตัวด้านบริการ
วิชาการ 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงาน
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ีเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มี
เอกภาพ และเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 
 
 

2. สร้างความเสมอภาค
ทางสังคมสร้างและขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

 

 2. สร้างความเสมอภาค
ทางสังคมสร้างและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงาน
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ีเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทักษะความรู้ 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ท้ิงใคร
ไว้ข้างหลัง 
 
 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ชุมชนและท้องถ่ินจากผลการให้บริการทาง
วิชาการ 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
การวิจัยและผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ส่งเสริมการวิจัยและการ
สร้างความร่วมมือและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อการวิจัย
นวัตกรรม และจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

 

3. การวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

 3. การวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

1. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
*2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
*3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

 

1. สร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยท่ีทันสมัยด้วย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และการบริหารท่ีทันสมัย 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์องค์กรท่ีทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 
2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมีฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึด

4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 

 

 4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมีฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 
 

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิง    ธรร
มาภิบาล 
*1.2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง และแผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร ์
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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัรามค าแหง   แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์  
กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

2. พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 
3. ยกระดับคุณภาพและ
ทักษะของบุคลากรให้เป็น
ชุมชนทางวิชาการท่ีสังคม
ยอมรับ 
4. พัฒนาระบบนิเวศน์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัย 

หลักธรรมมาภิบาล 
3. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มี
ศักยภาพสูงและเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 
4. มีระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการสถานท่ีการเรียนรู้ของทุก
กลุ่ม สามารถสร้างศักยภาพ 

 2. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้
มีศักยภาพสูงและเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 

 

2. ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้
เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีสังคมยอมรับ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิสัยทัศน์ : มุ่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์แบบตลาดวิชาดิจิทัล พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

 

 

 
เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

2. สรา้งความเสมอภาคทางสังคม
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

3. การวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา 

1. มีการจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
(Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ     
กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired 
learning outcomes) 
2. ก าลังคนไดร้ับการพัฒนาทกัษะชีวิต (Soft skill) 
และทกัษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความตอ้งการของประเทศ 
3. ก าลังคนไดร้ับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 
4. ก าลังคนไดร้ับการสร้างเสรมิความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
5. ก าลังคนไดร้ับการสร้างเสรมิทกัษะและ
สภาพแวดลอ้มพืน้ฐานเพือ่ประสทิธิภาพของการเรียนรู้ 
6. ก าลังคนและผูร้ับบริการจากผลการบูรณาการการ
อนรุักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความตระหนกัต่อการด ารงชวีติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
วิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไวข้้าง
หลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิตหรือตอ่ยอดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
2. ชุมชนและผูร้ับบริการ ได้ยกระดับทกัษะ
ความรู้ ผลติภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ 
สังคม หรือมีคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์
ความรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ถกู
เผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไป
ประยุกต์ใช้พ่ือให้เกิดประโยชนต์่อ
ประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ       
มีความคลอ่งตัวในการบริหารจดัการ
มีผลสัมฤทธิแ์ละเกิดความคุ้มค่าใน
การจดัการศึกษาโดยยึดหลักธรรมา  
ภิบาล 
3. มีการสร้างเสรมิอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัยให้มี
ศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต • • •  
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน • • •  
*กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ • • •  
กลยุทธ์ พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน • • • • 
กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นผลเมืองให้แก่ผู้เรียน • • • • 
*กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ • • •  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง • • • • 
กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ • • •  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 
          และสิ่งแวดล้อม 

• • • • 

*กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ • • • • 
*กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานววิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ • • • • 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล • • • • 
*กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน • • • • 
กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ • • • • 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) (ต่อ) 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที ่๑ มีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับ

ก าลังของทุก ๆ กลุ่มวัย (Enhancing Curriculum for desired learning outcomes) 
กลยุทธ์ที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 2 1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ ๒ 2.1 พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
*2.2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 1. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
2. ก าลังคนได้รับการสร้างทักษะสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 4 ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อ

การด ารงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4 4.1 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

*4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวิชาการของหน่วยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในพื้นที่ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางวิชาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เป้าประสงค์ที่ 2 ชุมชนและผู้รับบริการได้ยกระดับทักษะความรู้ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการให้บริการทางวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1 1.1 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

*1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
*1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาโดยยึด            

หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมมาภิบาล 

*2.2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 
  หมายเหตุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม และตวัช้ีวัดของคณะ  
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วิสัยทัศน ์
มุ่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์แบบตลาดวิชาดิจิทัล พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ     
มีความเสมอภาคและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในพันธกิจ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา 

2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ ที่กฏหมายก าหนด 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๑๕ 

 

 
 

                                                                                                                                                                      •  เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      •  พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม ท างานด้วยจิตบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

•  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน 

 
 
 
 
 
 

ปณิธาน 

ค่านิยมองคก์ร 
 

อัตลักษณ์ 
 

เอกลักษณ์ 

 

ปรัชญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 

1. มีการจัดการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับก าลังของทุก ๆ กลุ่มวัย 
(Enhancing Curriculum for desired learning 
outcomes) 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
1.1 ระดับโครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหนว่ยกิต (Crediit 
Bank) 
 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skill) และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
2. ก าลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
2.1 พัฒนาระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
2.1 จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างสาขาต่าง ๆ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.2 จ านวนโครงการวิจัยหลักสูตรที่แล้วเสร็จ 

โครงการ/กิจกรรม : 
*2. โครงการวจิัยหลกัสูตรหรือจัดท ารายงานเชิงส ารวจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.3 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์ 

โครงการ/กิจกรรม : 
*3. โครงการวพิากษ์หลักสูตร  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

1. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
2. ก าลังคนได้รับการสร้างเสริมทักษะและ
สภาพแวดล้อมพื้นฐานเพือ่ประสิทธภิาพของการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
3.1 ร้อยละนกัศึกษาที่รว่มโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
*2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 
*3. โครงการฝึกงานเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*3.2 ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนกัศึกษาที่มีศิษย์เก่าเขา้ร่วมระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโท 
*3.3 ค่าเฉลี่ยระดบัคความคิดเห็นของการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

โครงการ/กิจกรรม : 
*4. โครงการให้ขอ้มูลความรู้ที่เป็นประโยชน์และสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
 
 
 

1. ก าลังคนและผู้รับบริการจากผลการบูรณาการการ
อนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะและ
วัฒนธรรมมีความตระหนกัต่อการด ารงชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
4.1 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
4.1 ร้อยโครงการท านบุ ารุงและวัฒนธรรมที่มีการบูร
ณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

*กลยุทธ์ที่ 4.2 
*4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นประโยชนข์องศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลกัของชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*4.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
*2. โครงการเทิดพระเกียรติส่งเสริมศาสนาและ
ประเพณี 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 

 
 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม : 
4. โครงการติดตามผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
4.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
2.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โครงการ/กิจกรรม : 
4.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคณุลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

*กลยุทธ์ที่ 2.2 
*2.2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.6 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม : 
*5. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
หลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม : 
๕6. โครงการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 

1. มีการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการวชิาการของหนว่ยงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชวีิตหรือต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
1.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. หลักสูตรให้บริการวิชาการสัญจรตามความต้องการท้องถิ่นหรือชุมชนในรูปแบบจัดหารายได้ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการแกชุ่มชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไมคิ่ดค่าใช้จ่าย 
      - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

โครงการ/กิจกรรม : 
2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
     - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
 
 
 

1. ชุมชนและผู้รับบริการ ได้ยกระดับทกัษะความรู ้ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นจากผลการใหบ้ริการทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
2.1 มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชวีิต 
2.2 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง เขา้ไปช่วยพัฒนา 
2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืของชาติหรือให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ ความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน (Local Product Art & Culture Space) 
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หมายเหต ุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวช้ีวัดของคณะ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวจิัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2 

1. มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจยัสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ ถ่ายทอดและถูกน าไปประยกุต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
2.1 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
2.1 จ านวนบทความที่ตพีิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการวิจยัสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จ 

*กลยุทธ์ที่ 1.2 
*2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยที่ท าวิจยั 

โครงการ/กิจกรรม : 
*2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของอาจารย์และนักวิจยั 
*3. โครงการแนะน าให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์

*กลยุทธ์ที่ 1.3 
*2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.3 ร้อยละของผู้วิจยัมีผลงานวจิัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม : 
*4. โครงการสนับสนุนงานวจิัยคณะเศรษฐศาสตร์ 
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หมายเหต ุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวช้ีวัดของคณะ 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวชิา 
เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 

1. มหาวิทยาลยัมีประสิทธภิาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
1.1 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม : 
*1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตร)ี 
*2. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตโท) 

*กลยุทธ์ที่ 1.2 
*1.2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*2.2 ระดับผลการตรวจประเมินในระบบ QA ของคณะฯ 

โครงการ/กิจกรรม : 
*3. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของคณะฯ 
 
 

1. มีการสร้างเสริมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพและเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
2. ยกระดับคุณภาพและทกัษะของบุคลากรให้เป็นชุมชนทางวิชาการที่สังคมยอมรับ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรรที่ได้รับกรพัฒนาตามสายงาน 
      3.1.1 สายวิชาการ 
      3.1.2 สายสนบัสนุน  

โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 
*3.2 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

โครงการ/กิจกรรม : 
*2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
*3. โครงการจัดการ (KM) ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเด็น
ยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕
๖6

 

๒๕
๖7

 

๒๕
๖8

 

๒๕
๖9

 

๒๕
70

 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 

1. มีการจัด
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
(Lifelong Learning) 
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานและ
ยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมกับก าลัง
ของทุก ๆ    กลุ่มวัย 
(Enhancing 
Curriculum for 
desired learning 
outcomes) 
 

 
๑. โครงพฒันา
ระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit 
Bank) 

 
1 

ระดับ 

 
2 

ระดับ 

 
3 

ระดับ 

 
4 

ระดบั 

 
5 

ระดับ 

 
ม.ร. 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 
จัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

 
๑. โครงการพัฒนา
ระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit 
Bank) 

                     
1. กก.วิชาการ
และสื่อการสอน 
2. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 
3. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร  
มหาบัณฑิต 
4. กก.จัดท า
แผนปฏิบัติ        
ราชการฯ 
5. งานบริการ
การศึกษา 
6. บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
1. ก าลังคนได้รบั
การพัฒนาทักษะ
ชีวิต (Soft Skill) 
และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 
ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ 
2. ก าลังคนได้รบั
การเสรมิสร้าง
ศักยภาพและ
สามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรง
กับสาขาวิชา 
 
 
 
 
 

 
1. จ านวน
หลักสูตรใหมเ่ชิง
บูรณาการ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

หลักสูตร 

 
- 

 
ม.ร. 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 
พัฒนาระบบ
การก ากบั
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
 

 
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรใหมท่ี่มี
การบรูณาการ
ระหว่างสาขาต่าง ๆ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 
2. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร  
มหาบัณฑิต 
3. งานบริการ
การศึกษา 
4. บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

2. จ านวน
โครงการวิจัย
หลักสูตรที่แล้ว
เสร็จ 
 

- - 2 
 

- - ศศ *2. โครงการวิจัย
หลักสูตรหรือจัดท า
รายงานเชิงส ารวจ 

- - - - - - - - - - 0.04 0.04 - - - - - - - - 1. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 
2. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร  
มหาบัณฑิต 

3. ร้อยละจ านวน
หลักสูตรที่ได้รับ
การวิพากษ์ 

- - - ร้อยละ 
100 

- ศศ. *3. โครงการวิพากษ์
หลักสูตร 

- - - - - - - - - - - - - - 0.10 0.10 - - - - 1. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 
2. กก.หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร  
มหาบัณฑิต 
3. งานบริการ
การศึกษา 
4. บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

ของจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 

ใช้งบประมาณร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕
๖6

 

๒๕
๖7

 

๒๕
๖8

 

๒๕
๖9

 

๒๕
70

 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม 

       4. โครงการ
ติดตามผลลัพธ์
ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

                     

4. ร้อยละของ
ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ได้งานท าหรอื
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ
75 
 

ร้อยละ
75 

 

ร้อยละ
75 

 

ร้อยละ
75 

 

ร้อยละ
75 

 

อว. 4.1 ผู้ส าเรจ็
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ได้งานท าหรอื
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 

                    งานบรกิาร
การศึกษา 
(หน่วยกิจการ
นักศึกษา) 

5. ระดับความพึง
พอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.65 

อว. 4.2 ความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

                    1. งานบริการ
การศึกษา 
(หน่วยกิจการ
นักศึกษา) 
2. บัณฑิต   
ศึกษาคณะฯ 
 
 

 
1. หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

 
ร้อยละ
100 

 
ร้อยละ
100 

 
ร้อยละ
100 

 
ร้อยละ
100 

 
ร้อยละ
100 

 
 

 
ศศ. 

*กลยุทธ์ท่ี 2.2 
พัฒนา
หลักสูตรได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรและ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
*1. โครงการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
 

 
- 

 
- 

 
0.015 

 
0.015 

 
- 

 
- 

 
0.015 

 
0.015 

 
- 

 
- 

 
0.015 

 
0.015 

 
- 

 
- 

 
0.015 

 
0.015 

 
- 

 
- 

 
0.015 

 
0.015 

 
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ของจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 
2. ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย
ที่มีต่อหลักสูตร 

ระดับ 
3.75 

ระดับ 
3.75 

ระดับ 
3.75 

ระดับ 
3.75 

ระดับ 
3.75 

ศศ. *2. โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย
ที่มีต่อหลักสูตร 
 

                    งานบรกิาร
การศึกษา 

(หน่วยสง่เสริมฯ) 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
1. ก าลังคนได้รบัการ
สร้างเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
SME 
2. ก าลังคนได้รบัการ
สร้างเสริมทักษะและ
สภาพแวดล้อม
พื้นฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพของการ
เรียนรู ้
 

 
1. ร้อยละ
นักศึกษาที่ร่วม
โครงการมีความรู้
เพิ่มข้ึนและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จรงิ 

 

 
ร้อยละ 

76 

 
ร้อยละ 

77 

 
ร้อยละ 

78 

 
ร้อยละ 

79 

 
ร้อยละ 

80 

 
ม.ร. 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 
พัฒนาทักษะ
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมใน
การใช้ชีวิต
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

 
1. โครงการพัฒนา
และสง่เสรมิ
กิจการนักศึกษา
ระดับปรญิญาตร ี

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
งานบรกิาร
การศึกษา 
(หน่วยกิจการ
นักศึกษา) 

*2. โครงการ
พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา
ระดับปรญิญาโท 
 

- - 0.045 0.045 - - 0.045 0.045 - - 0.045 0.045 - - 0.045 0.045 - - 0.045 0.045 บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

       *3. โครงการ
ฝึกงานเสริมสร้าง
ทักษะทางอาชีพ 

                    งานบรกิาร
การศึกษา 
(หน่วยกิจการ
นักศึกษา) 

เงินทุนคณะฯ (ใช้งบประมาณร่วมกบัโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA) 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕
๖6

 

๒๕
๖7

 

๒๕
๖8

 

๒๕
๖9

 

๒๕
70

 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม 

2.ร้อยละของ
จ านวนโครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมกจิการ
นักศึกษาที่มีศิษย์
เก่าเข้าร่วมระดบั
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ศศ. *4. โครงการให้
ข้อมูลความรูท้ี่เป็น
ประโยชน์และสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 

                    1. งานบริการ
การศึกษา 
(หน่วยกิจการ
นักศึกษา) 
2. บัณฑิต 
ศึกษาคณะฯ 

3. ค่าเฉลี่ยระดบั
ความคิดเห็นของ
การน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.60 

ศศ. 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
1. ก าลังคนและ
ผู้รบับริการจาก
ผลการบรูณาการ 
การอนุรกัษ์
เสริมสร้าง ทกัษะ 
ต่อยอดศิลปะ
และวัฒนธรรมมี
ความตระหนัก
ต่อการด ารงชีวิต
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
1.ร้อยละโครงการ
ท านุบ ารงุและ
วัฒนธรรมที่มีการบรู
ณาการด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 

85 

 
ร้อยละ 

90 

 
ร้อยละ 

95 

 
ร้อยละ 

95 

 
อว. 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 
ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
บูรณาการการ
เรียนการสอน
เพื่อเสรมิสร้าง
เป็นพลเมือง
ให้แก่ผูเ้รียน 
 

 
1. โครงการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
บูรณาการร่วมกบั
การเรียนการสอน
การวิจัยหรือการ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
กก.ด าเนินงานฯ 

 
*1. โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 
ร้อยละ 

85 

 
ร้อยละ 

86 

 
ร้อยละ 

87 

 
ร้อยละ 

88 

 
ร้อยละ 

89 

 
ศศ. 

* กลยุทธ์ท่ี 4.2  
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
เห็นประโยชน์
ของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
และเชิดชู
สถาบันหลัก
ของชาติ 

 
*1. โครงการ
เทิดพระเกียรติ
ส่งเสริมศาสนาและ
ประเพณี 

 
- 

 
- 

 
0.2 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
0.2 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
0.2 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
0.2 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
0.2 

 
0.2 

 
กก.สวัสดิการ
คณะฯ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
มีการขยายโอกาส
เข้าถึงบรกิาร
วิชาการของ
หน่วยงานโดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง ทัง้
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของคนในพื้นที่เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิต
หรือต่อยอดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 
1. จ านวน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นตามความ
ต้องการของ
ท้องถ่ินหรือชุมชน 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
ม.ร. 

กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างโอกาส
การเข้าถึง
บริการทาง
วิชาการ 
การศึกษา
อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง 

 
1. หลักสูตร
ให้บรกิารวิชาการ
สัญจรตามความ
ต้องการท้องถ่ินหรือ
ชุมชนในรูปแบบ
จัดหารายได้ทัง้
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
กก.บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
สังคมและ
ชุมชน 

2. จ านวนโครงการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนของคณะใน
รูปแบบใหเ้ปล่าโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย 
- ด้านสังคมศาสตร์และ    
  มนุษยศาสตร์ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

ม.ร. 2. โครงการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนของคณะใน
รูปแบบใหเ้ปล่า
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   
- ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

- 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 กก.บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
สังคมและ
ชุมชน 

ใช้งบประมาณร่วมกบัโครงการพัฒนาและส่งเสริมกจิการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี และเงินทุนคณะฯ 

เงินสวัสดิการคณะฯ 

เก็บเงินจากผูเ้ข้าร่วม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕
๖6

 

๒๕
๖7

 

๒๕
๖8

 

๒๕
๖9

 

๒๕
70

 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
1. ชุมชนและ
ผู้รบับริการได้
ยกระดับทักษะ
ความรู้ผลิตภัณฑ์ 
สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ สังคม 
หรือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

 
1. มูลค่า
ผลกระทบทาง
สังคมชุมชน และ
คุณภาพชีวิต 
 

 
0.027 
(บาท) 

 
0.027 
(บาท) 

 
0.027 
(บาท) 

 
0.027 
(บาท) 

 
0.027 
(บาท) 

 
อว. 

กลยุทธ์ท่ี 2 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และความ
ยั่งยืนของ
ชุมชนและ
ท้องถ่ินจาก
ผลการ
ให้บรกิารทาง
วิชาการ 
 

 
1. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมทกัษะ
ความรู้ผลิตภัณฑ์
เพื่อชุมชน (Local 
Product Art & 
Culture Space) 
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

                     
กก.บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
สังคมและ
ชุมชน 

2. จ านวนชุมชน/
ท้องถ่ินที่คณะฯ 
เข้าไปช่วยพัฒนา 
 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

อว. 

3. จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
ที่เผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินหรือของ
ชาติ หรือ
ให้บรกิารวิชาการ
เพื่อพฒันาชุมชน
และสงัคม 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

อว. 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
1. มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยสร้างองค์
ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ถูก
เผยแพร่ถ่ายทอดและ
ถูกน าไปประยกุต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ 

 

 
1. จ านวนบทความ
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
1 

เรื่อง 

 
2 

เรื่อง 

 
2 

เรื่อง 

 
2 

เรื่อง 

 
2 

เรื่อง 

 
อว. 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 
ส่งเสริมการ
วิจัยและการ
สร้างความ
ร่วมมือและ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้
เพื่อการ
พัฒนาสงัคม
เศรษฐกจิและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. โครงการวิจัย
สร้างองค์ความรู้
และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่แล้ว
เสร็จ 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
- 

 
0.12 

 
กก.สง่เสรมิ
การวิจัยของ
คณะฯ 

 
๑. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมด้าน
การวิจัยทีท่ าวิจัย 

 
ร้อยละ 

24 

 
ร้อยละ 

25 

 
ร้อยละ 

26 

 
ร้อยละ 

27 

 
ร้อยละ 

28 

 
ศศ. 

*กลยุทธ์ท่ี 1.2 
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
การวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

 
*๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

 
- 

 
- 

 
0.0035 

 
0.0035 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
1. กก.สง่เสรมิ
การวิจัยของ
คณะฯ 
2. กก.จัดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 

*2. โครงการแนะน า
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 

- - 0.016 0.016 - - 0.016 0.016 - - 0.016 0.016 - - 0.016 0.016 - - 0.016 0.016 บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

งบบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๒๕ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
                  หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕
๖6

 

๒๕
๖7

 

๒๕
๖8

 

๒๕
๖9

 

๒๕
70

 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ รวม 

๑. ร้อยละของ
ผู้วิจัยมผีลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ศศ. 

*กลยุทธ์ท่ี 1.3 
ส่งเสริมและ
สนับสนนุการ
ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

 
*1. โครงการ
สนับสนุนงานวิจัย   
คณะเศรษฐศาสตร ์

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
- 

 
0.01 

 
0.01 

 
กก.สง่เสรมิการ
วิจัยของคณะฯ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ        
มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ  
มีผลสัมฤทธ์ิและเกิด
ความคุ้มค่าในการ
จัดการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 

 
1. ร้อยละของ
จ านวนโครงการ
ประชาสมัพันธ์รบั
สมัครนกัศึกษา
ใหม ่

 
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 

50 
 

 
ร้อยละ 

50 

 
ศศ. 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 
การพัฒนาการ
บรหิารจัด
การศึกษาเชิง
ธรรมมาภิบาล 
 
 

 

 
*1. โครงการ
ประชาสมัพันธ์รบั
สมัครนกัศึกษาใหม่
คณะเศรษฐศาสตร ์
(ปรญิญาตรี) 
 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
- 

 
0.03 

 
งานบรกิาร
การศึกษา 

*2. โครงการ
ประชาสมัพันธ์รบั
สมัครนกัศึกษาใหม่
คณะเศรษฐศาสตร ์
(ปรญิญาโท) 
 

- - - - - - 0.02 0.02 - - 0.02 0.02 - - 0.02 0.02 - - 0.02 0.02 บัณฑิตศึกษา
คณะฯ 

ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

 
1. ระดับผลการ
ตรวจประเมินใน
ระบบ QA ของ
คณะฯ 

 
ระดับ 
3.75 

 
ระดับ 
3.75 

 
ระดับ 
3.75 

 
ระดับ 
3.75 

 
ระดับ 
3.75 

 
ศศ. 

*กลยุทธ์ท่ี 1.2 
ส่งเสริมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

 
*๑. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA  ของ
คณะฯ 

                     
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
มีการสร้างเสริม
อาจารย์และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย     
ให้มีศักยภาพ
และเช่ียวชาญ
เฉพาะศาสตร ์

 
1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาตามสายงาน 
   1.1 สายวิชาการ 
    
  1.2 สายสนับสนุน 

 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
50 

 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
55 

 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
55 

 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
60 

 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
65 

 
ม.ร. 

กลยุทธ์ท่ี 2 
ยกระดับ
คุณภาพและ
ทักษะของ
บุคลากรให้
เป็นชุมชนทาง
วิชาการที่
สังคมยอมรบั 
 

 

 
1. โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ 

 
- 

 
0.10 

 
0.10 
(เงินทุน
พัฒนา

บุคลากร
คณะฯ) 

 
0.20 

 
- 

 
0.10 

 
0.10 
(เงินทุน
พัฒนา

บุคลากร
คณะฯ) 

 
0.20 

 
- 

 
0.10 

 
0.10 
(เงินทุน
พัฒนา

บุคลากร
คณะฯ) 

 
0.20 

 
- 

 
0.10 

 
0.10 
(เงินทุน
พัฒนา

บุคลากร
คณะฯ) 

 
0.20 

 
- 

 
0.10 

 
0.10 
(เงินทุน
พัฒนา

บุคลากร
คณะฯ) 

 
0.20 

 
กก.บริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 

2. บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มข้ึนและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 
75 

 

ร้อยละ 
75 

 

ร้อยละ 
75 

 

ร้อยละ 
75 

 

ร้อยละ 
75 

 

ศศ. *2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน 

- - 0.005 0.005 - - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 กก.จัดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 

*3. โครงการจัดการ
ความรู้ (KM) ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน         
คณะเศรษฐศาสตร ์

- - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 กก.บริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 

ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม 

 
หมายเหต ุ * เป็นกลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และตัวช้ีวัดของคณะ 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ (ใช้งบประมาณร่วมกบัโครงการประเมินคุณภาพหลกัสูตร) 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 

เงินทุนคณะฯ 
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1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน) 21.99 22.65 23.33 24.03 24.75 116.75 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับ 4.20 4.29 4.37 4.46 4.55 21.87 
งบประมาณอ่ืน ๆ (เงินทุนคณะฯ, เงินสวัสดิการคณะฯ, เงินทุนพัฒนา
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์, เก็บเงินจากผู้เข้าร่วม) 

0.4345 0.471 0.511 0.561 0.451 2.4285 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทุกประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ 

     • แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจะเน้นที่การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจความร่วมมือในการ  
                                                    น าแผนไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ในการ 

ขับเคลื่อน 
1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
2. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการของคณะเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

     • ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
และกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดต่อคณะกรรมการ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิจารณาตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

» การบริหารจัดการ 

» การติดตามประเมินผล 
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ผังการบริหารจัดการ 

1.  แผนบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

(แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) 

2.  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ       

พ.ศ. 2561 - 2580 

3. แผนปฏิรูปประเทศ 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

ฉบับที่ 13 

5.  แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม 

6. แผนด้านการ
อุดมศึกษา เพื่อผลิตและ

พัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 - 2570 

7. แผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม     

พ.ศ. 2566 - 2570 

8. นโยบายมหาวิทยาลัย 

 

   

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง     
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   
  
 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หน่วยงาน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 คณะกรรมการบริหารงาน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....  

 
 

 คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   
   
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. .... หน่วยงาน 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

หรือชื่ออ่ืนของหน่วยงาน   

 

 

 

ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ผังความเชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
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ค าอธบิายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วดั (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ของแผนปฏิบตัิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) 
ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. ระดับโครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
2. จ านวนหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
3. จ านวนโครงการวิจัยหลักสตูรที่แล้วเสร็จ 
4. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์ 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
6. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
7. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
8. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร 
9. ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
10. ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาท่ีมีศิษย์เก่าเข้าร่วมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
11. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
12. ร้อยละโครงการท านุบ ารุงและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคม 
13. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
14. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน 
15. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
16. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 
17. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ีคณะฯ เข้าไปช่วยพัฒนา 
18. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือของชาติ หรือให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
19. จ านวนบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
20. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยที่ท าวิจัย 
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21. ร้อยละของผู้วิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 
22. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 
23. ระดับผลการตรวจประเมินในระบบ QA ของคณะฯ 
24. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
 1.1 สายวชิาการ 
 1.2 สายสนับสนุน 
25. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) 
ของแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รหัสตัวชี้วัด  :  01 
 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.วิชาการและสื่อการสอน                      4. กก.จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 
                    2. กก.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต               5. งานบริการการศึกษา 
                    3. กก.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต          6. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    โครงการพัฒนาระบบธนาคารหนว่ยกิต (Credit Bank) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 

- ระบบธนาคารหน่วยกิต คือระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และจากประสบการณ์ของบุคคลมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหนว่ยกจิของมหาวิทยาลัย มีระบบทะเบยีนสะสมหนว่ยกิต ส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายกระบวนวิชา               
ชุดกระบวนวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทีจ่ัดไว้ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต 
โดยจัดให้มีหลกัฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหนว่ยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลลัพธก์ารเรียนรู้ คือผลที่เกิดขึ้นแก่ผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกดิขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จรงิที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลกัสูตรสถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก ประกอบดว้ยอย่างน้อย 4 ดา้น 
ได้แก่ 
1. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสตูร ซ่ึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัต ิ
หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชพี ด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมและพัฒนาอยา่งยั่งยืน ส าหรับการด ารงชีวิตในยคุดิจิทัล 
2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝกึฝนปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่ว ว่องไว และช านาญเพื่อพัฒนางาน พัฒนาอาชีพหรอืวิชาการ พัฒนาตน 
และพัฒนาสังคมส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 
3. จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์สว่นรวมและส่วนตน ทั้งต่อ
หน้าและลับหลังผู้อื่น 
4. ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วชิาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึก
ประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
- โครงการธนาคารหน่วยกิต คือจ านวนโครงการที่คณะเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูตรฯ รวมถึงรายกระบวนวิชา    
ชุดกระบวนวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ 
 

ระดับที่ 1  จัดท าระเบียบวา่ด้วยระบบธนาคารหนว่ยกิตของมหาวิทยาลัย และจัดท าฐานข้อมูลธนาคารหนว่ยกิต 
ระดับที่ 2  ด าเนินการตามระดบัที่ 1 และทดลองใช้งานระบบธนาคารหนว่ยกติ 
ระดับที่ 3  ด าเนินการตามระดบัที่ 1,2 และเตรียมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลธนาคารหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยอื่น และระบบฐานข้อมูลธนาคารหนว่ยกิตของ สป.อว. 
ระดับที่ 4  ด าเนินการตามระดบัที่ 1,2,3 และเตรียมเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูลธนาคารหนว่ยกิตกับมหาวิทยาลัยอื่น และระบบฐานข้อมูลธนาคารหนว่ยกิตของ สป.อว. 
ระดับที่ 5  ด าเนินการตามระดบัที่ 1,2,3,4 และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด   ระดับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
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รหัสตัวชี้วัด  :  02 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ม.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต              3. งานบรกิารการศึกษา 
                    2. กก.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต         4. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนหลกัสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหลกัสูตรใหม่ คือ จ านวนหลักสตูรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ไดร้ับความเห็นชอบ/อนุมัติของสภามหาวทิยาลัยรามค าแหง 
         -  หลักสูตรเชิงบูรณาการ เป็นการจัดหลักสูตรที่เชื่อมโยงสาระส าคัญของวิชาที่สัมพันธก์ันและมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นเนื้อหาใหม่ที่เป็นองค์รวมเป็นหลักสูตรที่มี
การบูรณาการศาสตร์ หรือ อนุศาสตร์ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาเขา้ด้วยกัน อยา่งสอดคล้องและเป็นระบบทั้งสาระและกิจกรรม การเรียนการสอน การปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยง
อย่างสมบูรณ์ โดยมปีระเด็นการเรียนรู้แนวคิดหลักการของหลักสูตรข้ามศาสตร์ การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการขา้มศาสตร์ รวมทั้งการแปลงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้บูรณา
การ (Integration) ม ี4 ลกัษณะ ดังนี ้
         1. บูรณาการภายในสาขาวิชา (Intradisciplinary) การผสมผสานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
         2. บูรณาการระหวา่งสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การผสมผสานเน้ือหาสาระระหวา่ง  2 สาขาวิชา โดยยดึสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นแกนหลัก 
         3. บูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Mutidisciplinary) การผสมผสานเนื้อหาสาระตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป โดยยึดสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นแกนหลัก 
         4. บูรณาการแบบขา้มสาขาวิชา (Transdisciplinary) การผสมผสานเนือ้หาสาระหลายสาขาวิชา หลอมรวมเปน็หนึ่งเดียวโดยไม่ยึดสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นแกนหลัก 
ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
         1. เตรียมความพร้อม/ประชาสมัพันธ์ให้จัดท าหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
         2. จัดท ารา่งระเบียบที่เกีย่วขอ้งหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
         3. พิจารณาหลักสูตรอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ โดยเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมัติ 
         4. ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาและประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 

หน่วยวัด   จ านวนหลกัสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

- - - 1 - 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  03 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
                    2. กก.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนโครงการวิจัยหลักสูตรที่แล้วเสรจ็ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลรายงานการวิจัยหลักสูตรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลกัสูตรเชิงบูรณาการ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด   รายงานผลการวิจัย 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

- - 2  - - 
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รหัสตัวชี้วัด  :  04 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต                 3. งานบริการการศึกษา 
                    2. กก.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต            4. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละจ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการวิพากษ์ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือจ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการวิพากษห์ลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรบัปรุงหลักสูตร 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล จัดเก็บปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนหลกัสูตรท่ีได้รับการวพิากษห์ลักสูตร ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ 
หน่วยวัด   ร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการวพิากษห์ลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

- - - 100 - 
      
รหัสตัวชี้วัด  :  05 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  งานบริการการศึกษา (หน่วยกิจการนักศึกษา) 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
**การนับการมีงานท า ให้นับกรณีบัณฑิตท างานแล้วหรือมีรายได้จากการท างานอิสระหรือท างานกับครอบครัว รวมถึงกรณีบัณฑิตท างานแล้วก าลังศึกษาต่อ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม 
สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 

ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
           ** การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีไม่มีงานท ามาพจิารณา 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

หน่วยวัด   ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

75 75 75 75 75 

 

 

 

 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี     X 100 
                                จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
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รหัสตัวชี้วัด  :  06 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. งานบริการการศึกษา (หนว่ยกจิการนักศึกษา) 
                    2. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 

การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
โดยประเมินจาก   1. คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ TQF 5 ด้าน 
                       2. ดา้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 

จ าแนกความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดบั ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
                       4.51 – 5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
                       3.51 – 4.50   หมายถึง   มาก 
                       2.51 – 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
                       1.51 – 2.50   หมายถึง   น้อย 
                       1.00 – 1.50   หมายถึง   น้อยที่สุด 

หน่วยวัด   ค่าเฉลี่ย 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 

      
รหัสตัวชี้วัด  :  07 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด    หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาจากหลกัสูตรที่สป.อว. รับทราบหลักสูตรตามกรอบ TQF อยา่งเป็นทางการและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปกีารศึกษา 2565 จาก สป.อว. 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง จากหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2565 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่ผ่านการประเมินต่อหลักสูตรทั้งหมด 

หน่วยวัด   
คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จาก สป.อว. จากจ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน                 
ปีการศึกษา 2565 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

100 100 100 100 100 
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รหัสตัวชี้วัด  :  08 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  งานบริการการศึกษา (หน่วยส่งเสริมฯ) 

ชื่อตัวชี้วัด    ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่มีต่อหลกัสูตร 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่มีต่อหลกัสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล จัดเก็บปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 

จ าแนกความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดบั ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
                       4.51 – 5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
                       3.51 – 4.50   หมายถึง   มาก 
                       2.51 – 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
                       1.51 – 2.50   หมายถึง   น้อย 
                       1.00 – 1.50   หมายถึง   น้อยที่สุด 

หน่วยวัด   จ านวนรวมจากความถีข่องแต่ละระดับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  09 ที่มาตัวชี้วัด  :  ม.ร. 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. งานบริการการศึกษา (หนว่ยกจิการนักศึกษา) 
                    2. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้ารว่มโครงการเสร็จสิ้น (Pre – Test, Post – Test) มีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะตามวัตถปุระสงค์ของ
โครงการเพิ่มขึ้น 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ร้อยละนักศึกษาที่ร่วมโครงการท าแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หน่วยวัด   ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

76 77 78 79 80 
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รหัสตัวชี้วัด  :  10 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. งานบริการการศึกษา (หนว่ยกจิการนักศึกษา) 
                    2. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาและสง่เสริมกิจการนักศึกษาที่มีศิษย์เก่าเขา้ร่วมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนศิษย์เก่าที่เข้ารว่มโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสร็จสิ้นมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น (ควรจัดประเมินก่อนและ
หลังการอบรม) 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนศิษย์เก่าที่ร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หน่วยวัด   ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทกุโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

70 70 70 70 70 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  11 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. งานบริการการศึกษา (หนว่ยกจิการนักศึกษา) 
                    2. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการน าใช้ประโยชน์ได้จริง 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด การประเมินระดับความคิดเห็นของการน าใช้ประโยชน์ได้จริงตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ จ าแนกเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด   จ านวนรวมจากความถีข่องแต่ละระดับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 
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รหัสตัวชี้วัด  :  12 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.ด าเนินงานฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน หรอืการวจิัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะน าศาสตร์การเรียนการสอนและมีนักศึกษาเข้ารว่มด าเนินการใหบ้ริการด้วยและน าผลที่ได้จากโครงการมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนหรือการวจิัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ 
 
 

             จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
             ร่วมกับการเรียนการสอน หรอืการววิจยั หรือการบริการวิชาการแก่สงัคม                         x 100 

                                          จ านวนโครงการทั้งหมด 

หน่วยวัด   ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

80 85 90 95 95 
ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  13 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.สวัสดิการคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะได้จัดท าโครงการและมีการบรรลตุามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนผู้ที่ร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
หน่วยวัด   ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทกุโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

85 86 87 88 89 
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รหัสตัวชี้วัด  :  14 ที่มาตัวชี้วัด  :  ม.ร. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด การบริการวิชาการที่คณะกรรมการด าเนินการจากการใช้ศาสตร์ของหลักสูตร/สาขาวิชาหรือบูรณาการระหว่างหลักสูตร/สาขาวิชามาให้บริการแกก่ลุ่มบุคคลท้องถิ่นหรือชุมชน 

โดยเก็บเงินจากผู้เขา้ร่วม 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ผลรวมของจ านวนหลักสูตรหรือโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ 
หน่วยวัด   จ านวนหลกัสูตร/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 1 1 1 1 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  15 ที่มาตัวชี้วัด  :  ม.ร. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนของคณะในรูปแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด การบริการวิชาการที่คณะด าเนินการจากการใช้ศาสตร์ของหลักสูตร/สาขาวิชา หรือบูรณาการระหว่างหลกัสูตร/สาขาวชิามาให้บริการแกก่ลุ่มบุคคลท้องถิ่นหรือชุมชน        

โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย  
-  ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ผลรวมของจ านวนโครงการ 
หน่วยวัด   จ านวนโครงการ  

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 1 1 1 1 
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รหัสตัวชี้วัด  :  16 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
1. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั หมายถึง บุคคลหรือองค์การที่เกิด “การเปลี่ยนแปลง” อะไรสักอย่างจากการด าเนินงานของโครงการเพื่อสังคม ซ่ึงอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละกิจการ เช่น คนในชุมชน พนกังาน ลูกค้า องค์การบริหารสว่นต าบล(อบต.) จังหวัดเป็นต้น 
    1.1 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบรกิาร/สังคม/ชุมชน = นับเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง โดยอาจสุ่มตัวอย่างในชุมชนหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบ 
 
 
 
 
 
    1.2 มูลค่าของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น การเจ็บปว่ยลดนอ้ยลง ค านวณได้จากการลดจ านวนการรักษาพยาบาลโดยการที่มีคุณภาพชวีิตดขีึ้นต้องมีผลมา 
          จากโครงการวิจัยและพัฒนาเทา่นั้น โดยสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
 
 
 

    1.3 การลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง เช่น ลดค่าเดินทางออกไปท างานต่างถิ่น หรือเมื่อมีโครงการวิจัยและพัฒนาแล้วชว่ยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้านต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
    1.4 หนี้สินครัวเรือนลดลง (เฉพาะกรณีที่ไม่ซ้ าซ้อนกับรายได้เพิ่ม) 
 
 
 

    1.5 ลดค่าใช้จ่าย ประหยัด 
 
 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อมต่อโครงการวิจยัและพัฒนา เช่น ชาวบ้านในชุมชนอื่น ๆ /หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น 
     2.1 ลดการจ่ายสวัสดกิารจากภาครัฐ = งบประมาณที่ต้องน ามาพัฒนาชุมชนเฉลี่ยต่อไป 
     2.2 อื่น ๆ  
 
 

(ต่อ) 

รายได้สุทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = รายได้สุทธิต่อวันโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 
                                            X จ านวนวันต่อป ี
                                            X จ านวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล = การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตอ่ปี 
                                                 X จ านวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง = ค่าใชจ้่ายในการเดินทางที่ลดลงเฉลี่ยต่อวัน 
                                         X จ านวนวันต่อป ี
                                         X จ านวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หนี้สินครัวเรือนลดลง = หนี้สินครัวเรือนที่ลดลง 
                              X จ านวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ราคาสินค้า = ราคาสินค้า X จ านวนครัง้ X ป ี

รายได้สุทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = รายได้สุทธิต่อวันโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 
                                            X จ านวนวันต่อป ี
                                            X จ านวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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รหัสตัวชี้วัด  :  16 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ผลรวมของมูลค่าผลกระทบทางสังคม/ชุมชน 
หน่วยวัด   บาท  

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลยัรามค าแหงเข้าไปช่วยพัฒนา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 

1. พิจารณาจากจ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่น ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง เขา้ไปถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสังคมศาสตร์ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม 
2. ชุมชน/ท้องถิ่น หมายถึง กลุ่มคนในระดับหมู่บ้านขึ้นไป และมีจ านวนลกูบ้านหรือจ านวนคนในกลุ่ม 10 คนขึ้นไป 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ นับจ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่น ที่มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขา้ไปช่วยพัฒนา 
หน่วยวัด   จ านวนชุมชน/ท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 1 1 1 1 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  18 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือของชาติ หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ผลผลติ : ผลงานการให้บริการของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยวัด   โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๔๓ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  19 ที่มาตัวชี้วัด  :  อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.ส่งเสริมการวิจยัของคณะฯ 
ชื่อตัวชี้วัด    จ านวนบทความตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ (ที่ได้รับอนุมัติทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ) 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรือสังคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซึ่ง 
1. ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2. ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและตา่งประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review/ Peer Review/ Journal/ Proceedind Paper   
ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
    2.1 Paper review หมายถึง บทความวิชาการ 
    2.2 Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้คณะผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อา่นบทความ 
และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นทีย่อมรับ (accepted) หรือปฏิเสธ (rejected) หรอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนัน้ได้ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการควบคุมคุณภาพของบทความและรับประกันวา่ผลงานวิจยัที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่นั้นเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผา่นการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ 
(Referees) เพื่อท าให้วารสารวิชาการมีลักษณะที่เรียกวา่ Peer – reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้น ๆ  
    2.3 Journals หมายถึง วารสารวิชาการจัดการเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการ       
ซ่ึงผู้เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซ่ึงเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง    
อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านดว้ยภาพและส ี
    2.4 Proceedings paper หมายถึง ชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ที่ใช้ประกอบในการประชุมหรือการสัมมนา ซ่ึงจะอยู่ในรูปของหนังสือ หรือบางครั้งเป็น ซีดี หรือ ดวีีดี ซึ่งรายงาน
การประชุมมักจะเผยแพร่หลังจากการสมัมนาจบสิ้น 
    2.5 Invite paper หมายถึง วารสารที่จัดงานประชุมววิชาการ ถ้าเคยส่งผลงานไปแล้วได้รับการตอบรับและไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการนั้น ๆ แล้ว ถา้น่าสนใจจะ
ได้รับการเชิญ (invite) ให้เขียนเพิ่ม ลงในวารสารนั้น ๆ ต่อไป 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ นับจ านวนบทความด้านสังคมศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ 
หน่วยวัด   จ านวนเร่ือง 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๔๔ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  20 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.ส่งเสริมการวิจยัของคณะฯ 
                    2. กก.จัดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM) 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจยัที่ท าวิจยั 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมด้านการวจิัยที่ท าวิจัย 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล จัดเก็บการประเมินผลทุกครั้งที่จัดและสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจยัที่ท าวิจยั 
หน่วยวัด   ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

24 25 26 27 28 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  21 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.ส่งเสริมการวิจยัของคณะฯ 
ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของผู้วจิัยมีผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนผูว้ิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนผู้วจิัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพร์ะดับชาติ/นานาชาติ ต่อค่าเปา้หมายในปีนั้น 
หน่วยวัด   ร้อยละ คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนผู้วิจยัมีผลงานวิจยัที่ได้รับเชิดชู หรือการสนับสนุนการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ จากค่าเปา้หมาย 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

100 100 100 100 100 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  22 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. งานบริการการศึกษา 
                    2. บัณฑิตศึกษาคณะฯ 

ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของจ านวนโครงการประชาสัมพนัธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนโครงการประชาสัมพนัธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หน่วยวัด   ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

50 50 50 50 50 

ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๔๕ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  23 ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. ผู้รับผิดชอบ  :  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อตัวชี้วัด    ระดับผลการตรวจประเมินในระบบ QA ของคณะฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
 
 
 
 

การแปลความหมายคะแนนการประเมนิ ระดับคะแนน 
               < หรือ = 1.5     หมายถงึ   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
                 1.51 – 2.50   หมายถงึ   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
                 2.51 – 3.50   หมายถงึ   การด าเนินงานระดับพอใช ้
                 3.51 – 4.50   หมายถงึ   การด าเนินงานระดับดี 
                 4.51 – 5.00   หมายถงึ   การด าเนินงานระดับดีมาก 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรในการค านวณ ระดับ จ านวนเป็น 5 ระดับ 
หน่วยวัด   ระดับผลการประเมินระดับคณะฯ  

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  24 ที่มาตัวชี้วัด  :  ม.ร. ผู้รับผิดชอบ  :  กก.บริหารและพัฒนาบุคลากร 
ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน (สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด บุคลากรได้รบัการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถตามสายงาน โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในองค์การภายนอกหรือจัดการความรู้ภายในหน่วยงานตา่ง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์สายวิชาการ ร้อยละ 100 และเกณฑ์สายสนับสนุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เพื่อให้สามารถน าความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและการพฒันางาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 6 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ                 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน        X 100 
                           บุคลากรทั้งหมด 

หน่วยวัด   ร้อยละ  

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

80 80 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                                             หน้า ๔๖ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  25 
 

ที่มาตัวชี้วัด  :  ศศ. 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  1. กก.จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
                    2. กก.บริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชื่อตัวชี้วัด    บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ และติดตามผลน าไปปฏิบัติ ดา้นความรู้ ทกัษะ (ควรประเมินก่อนและหลังการอบรม) และติดตามผลน าไปปฏบิัติ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ของแต่ละโครงการ แล้วหาค่าเฉลีย่จากทุกโครงการ 
หน่วยวัด   ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการอบรม และติดตามผลน าไปปฏิบัติ  

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

75 75 75 75 75 

 


