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 หนา 2 

 
 

ความเปนมา 
 

 
 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี ตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินเพ่ือเปนกรอบแนวทาง 
ในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ป ขณะนี้ไดมีการประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕9 และแผนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา พรอมท้ังไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละ
ปงบประมาณ โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรอ่ืนท่ีตองใชเสนอตอรัฐมนตรี 
เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏบิัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ แนวทางของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน  
  คณะเศรษฐศาสตรเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูใฝเรียนทุกระดับ  มุงเนนคุณภาพดานวิชาการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  และพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 คานยิมองคการ 
 
   ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและทํางานเปนทีม  โดยมุงเนนการพัฒนาองคกร 

 
ปรชัญา  
   เปดโอกาสทางการศึกษา  พฒันาคุณภาพบณัฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 

ปณธิาน  
 
   พัฒนาวิชาการ  สบืสานวฒันธรรมไทย  สงเสริมงานวิจยั  กาวไกลดวยเทคโนโลย ี

 
อัตลักษณ 
 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 

เอกลักษณ 
 
  การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 

 
 
 

 



แผนปฏบิตัริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 

 หนา 4 

 
พันธกิจ 
  คณะเศรษฐศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาท่ีผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหหรือจะมาเขาชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให  ท้ังนี ้     
มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวนราชการเพ่ือการบริหารเปน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และท่ี
เทียบเทา โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 

  ๑)  สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน รวมถึง
ประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม  
   ๒)  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนท่ี
ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน  
  ๓)  พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
  ๔)  สนับสนนุการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ  
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 5 ประเด็น โดยใหแตละประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของคณะฯ สามารถบรรลุผลตามเปาประสงคของหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตแกปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ใหไดมาตรฐาน 

 
   
 

 
 
 



แผนปฏบิตัริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 

 หนา 5 

เปาประสงค  
 
  จากประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดท่ีกลาวมา เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนด คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดกําหนดเปาประสงคท้ังหมด 5 เปาประสงค 
ดังนี้ 

  เปาประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  เปาประสงคที่ ๒  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เปาประสงคที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 
  เปาประสงคที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

   
  

กลยุทธ 
  กลยุทธที่ ๑   สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธที่ ๒   สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
  กลยุทธที่ ๓   สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ (ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม) 
  กลยุทธที่ ๕   พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ ๗   สงเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา 
  กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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สรปุรายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๑          
การสรางและกระจายโอกาสความ         
เสมอภาคและความเปนธรรมทาง         
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต         
แกปวงชนในภูมิภาคอาเซยีน         
เปาประสงค         
๑. ผูรบับริการทุกกลุมไดรับการศกึษา         
และการเรียนรูตลอดชีวิต         
กลยทุธ         
๑. สรางและกระจายโอกาสความ ๑. รอยละของจํานวนนักศึกษา 90 ๑. จัดการเรยีนการสอน ๑. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 500 - 15.27 งานบริการการศึกษา,  
เสมอภาคและความเปนธรรมทาง เขาใหมและผูสําเร็จการศกึษา  เพ่ือผลิตผูสําเรจ็การศึกษา ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 350   บัณฑิตศึกษา, โครงการพิเศษ 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา ตามแผนระดับอุดมศึกษา  ดานสังคมศาสตร 3.  คาเฉลี่ยประเมินคุณภาพของบัณฑิต 3.51    
    ตามกรอบ TQF     

   ๒. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนนักศึกษาเขาใหม - - - - 
   เพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา     
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.  คาเฉลี่ยประเมินคุณภาพของบัณฑิต     
    ตามกรอบ TQF     
   ๓. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนนักศึกษาเขาใหม - - - - 
   ผลิตผูสําเร็จการศึกษา ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา     
   ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 3.  คาเฉลี่ยประเมินคุณภาพของบัณฑิต     
    ตามกรอบ TQF     
 2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จ - ๔. จัดการเรียนการสอน ๑. จํานวนนักศึกษาเขาใหม (ป.1, ม.1) - - - - 
 การศึกษาตามแผนระดับข้ันพ้ืนฐาน  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ป.6, ม.3, ม.6)     
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูปกครอง     
    นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา     
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 หนา 7 

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
กลยทุธ         
๒. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 20 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑. จํานวนโครงการ 2 - 0.07 คณะกรรมการใหบริการ 
แกชุมชนและสังคม การใหบริการทางวิชาการมาใชพัฒนา  แกชุมชนหรือสังคม 2.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51   วิชาการแกสังคม 
 การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   ผูรับบริการ     
    3. คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธ์ิของการนํา 3.51    
    ไปใชประโยชน     
๓. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ๑. รอยละของการบรรลุเปาหมายการ 20 โครงการอนุรักษและสงเสริม ๑. จํานวนโครงการ 1 - 0.05 คณะกรรมการสวัสดิการ 
ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณศลิปวัฒนธรรม 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51    
 กับการเรียนการสอน (20) และ   ของผูรับบริการ     
 กิจกรรมนักศึกษา (20)        
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 หนา 8 

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๒         
การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของ         
ผลผลติใหเปนท่ียอมรับในภูมภิาคอาเซียน         
เปาประสงค         
๒. ผูรบับริการทุกกลุมไดรับการศกึษา         
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธ         
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๑. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีได ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม 1. จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 3 - เบิกจาย  งานบริการการศึกษา 
ของผลผลิตตามอัตลักษณ มาตรฐาน TQF ตอจํานวนหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีได 100  งปม.ปกต ิ (หนวยสงเสริม), 
(ผลิตบัณฑติท่ีมีความรูคูคณุธรรม) ท้ังหมด   แหงชาติ (TQF) มาตรฐานตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด   ของคณะฯ บัณฑิตศึกษา, โครงการเศรษฐ- 
     

 
  ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมือง 

และการบริหาร 
 ๒. รอยละของการบรรลุเปาหมาย 80 ๒. โครงการพัฒนาวิชาการสู ๑. จํานวนโครงการ 1 - 0.08 รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั 
 ของแผนเตรียมความพรอมสูการเปน  ความเปนอาเซียน ๒. รอยละของการบรรลุเปาหมาย 100    
 ประชาคมอาเซียน   ของแผนเตรียมความพรอมสูการเปน     
    ประชาคมอาเซียน     
         
 ๓. รอยละของบัณฑิตปริญญาตร ี 70 ๓. โครงการสํารวจภาวะการ ๑. รอยละของบัณฑติปรญิญาตร ี 70 - เบิกจาย  รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา, 
 ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ทํางานของบัณฑิตระดับ ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ   งปม.ปกต ิ งานบริการการศึกษา 
 ภายใน ๑ ป  ปริญญาตร ี อิสระภายใน ๑ ป  

 
ของคณะฯ (หนวยกิจการนักศกึษา) 

    ๒. รอยละของบัณฑติปรญิญาตร ี 70  
    ท่ีทํางานตรงกับสาขาวิชาท่ี     
    สําเรจ็การศึกษา     
 ๔. รอยละความสําเร็จของแผนการจัด 80 ๔. โครงการพัฒนานักศึกษาและ ๑. จํานวนโครงการ 5 - 0.06 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา, 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ  ศิษยเกาตามอัตลักษณ และ TQF ๒. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51   งานบริการการศึกษา 
 และ TQF   ผูเขารวมโครงการ    (หนวยกิจการนักศกึษา) 
    3. คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธ์ิของการ 3.51    
    นําไปใชประโยชน     
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 หนา 9 

 
หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 ๕. คาเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจของ 70 ๕. โครงการสํารวจความพึงพอใจ ๑. คาเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจ 70 - เบิกจาย  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา, 
 ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตตามอัตลักษณ  ของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณ ของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต   งปม.ปกต ิ งานบริการการศึกษา 
    ตามอัตลักษณ   ของคณะฯ (หนวยกิจการนักศกึษา) 

*ขอขอมูลจากกองกิจการ 
นักศึกษา 

 6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 3.51 6. โครงการประกันคุณภาพ 1.ผลการประเมินการประกัน  4.00 - 0.017 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในของคณะเศรษฐศาสตร  การศึกษาภายในของ คุณภาพภายในของหนวยงาน (QA)                              
   คณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2556                                  

2.จํานวนหนวยงานท่ีไดคณุภาพ 
  

- 
 
- 

 
- 

 

    ISO    
    3.รอยละของจํานวนหนวยงานท่ีผาน - - -  
    การประเมินในระบบ QA      
         
๕. พัฒนาอาจารยและบุคลากรทาง ๑. รอยละการบรรลุเปาหมายของแผน 80 ๑.  โครงการพัฒนาอาจารยและ ๑. จํานวนโครงการ 2 - 0.10 รองคณบดีฝายบริหาร, 
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณ พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม  บุคลากรสายสนับสนุน ๒. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 

  
งานบริหารและธุรการ 

และอัตลักษณ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย      ผูเขารวมโครงการ  (หนวยการเจาหนาท่ี) 
    3. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51    
    การนําไปใชประโยชน     
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 หนา 10 

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓         
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลย ี         
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา         
เปาประสงค         
๓. ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึง         
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน         
เพ่ือการศึกษา         
กลยุทธ         
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. รอยละของความสาํเรจ็ของแผน 80 ๑. โครงการดานเทคโนโลย ี ๑. จํานวนโครงการ - - - - 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณ ปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารสนเทศและการสื่อสาร ๒. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ -    
และอัตลักษณ (มหาวิทยาลัยตลาดวิชา และการสือ่สาร   ของผูเขารวมโครงการ     

และผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม) ๒. รอยละของกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี  35 ๒. โครงการผลิตกระบวนวิชา ๑. จํานวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน   
 - 

 
- 

    
 

 จัดทํา e-Learning แลวเสร็จตอกระบวน  ศึกษาท่ัวไป ในระดับปริญญาตรี 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
 

- - 
 วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนท้ังหมด  โดยใชสื่อการสอน e-Learning ผูรับบรกิาร   
 ๓. รอยละของกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป 30 ๓. โครงการผลิตกระบวนวิชา ๑. จํานวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน    

- 
 
-  ท่ีจัดทําขอสอบ e-Testing แลวเสร็จ  ศึกษาท่ัวไป ในระดับปริญญาตรี 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ - - 

 ตอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน  ท่ีจัดขอสอบ e-Testing ผูรับบริการ   
 ท้ังหมด      
 4. รอยละของจํานวนนักเรียน - 4. โครงการจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนนักเรยีน - - - - 
 ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปท่ี ๑   โดยใชคอมพิวเตอร (แทปเล็ต) 2. รอยละของจํานวนนักเรยีน     
 ท่ีใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาตอ   ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปท่ี ๑       
 จํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาและ   ท่ีใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา     
 มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ท้ังหมด        
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 หนา 11 

 หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๔         
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั         
งานสรางสรรคและพัฒนา         
เปาประสงค         
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ         
การเผยแพรและนําไปใชประโยชน         
กลยทุธ ๑. รอยละของจํานวนบทความ 10 ๑. โครงการผลิตผลงานวิจัย 1. จํานวนผลงานวิจัย 4 - 0.3 คณะกรรมการวิจัย 
๗. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  หรืองานสรางสรรคของ 2. รอยละของจํานวนบทความ 10    
งานสรางสรรคและพัฒนา ท่ีแลวเสร็จและตีพิมพ หรือเผยแพร  อาจารยและนักวิจัยท่ีตีพิมพ ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค     
(สรางนวัตกรรม) ตอจํานวนอาจารยและนักวิจยั  หรือเผยแพร ท่ีแลวเสร็จท่ีตีพิมพหรือเผยแพร     
    ตอจํานวนอาจารยและนักวิจยั     
 2. รอยละของจํานวนบทความวิจัย 10 2. โครงการสนับสนุนบทความ 1. จํานวนวิทยานิพนธ หรือ 50 

ทุน ม.ร. 

บัณฑิตศึกษา, โครงการพิเศษ 
 ของผลงานระดับปริญญาโทของ  วิจัยของวิทยานิพนธ หรือ ศิลปนิพนธ ท่ีแลวเสร็จ   
 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดตีพิมพหรือ  ศิลปนิพนธ ของผูสําเร็จ 2. รอยละของจํานวนบทความวิจัยของ 10  

 เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  การศึกษาระดับปรญิญาโท ผลงานระดับปริญญาโทของผูสําเร็จ   

 ระดับปริญญาโท  ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (แผน ก) การศึกษาท่ีไดตีพิมพหรือเผยแพรตอ   

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
 3. รอยละของจํานวนบทความจาก - 3. โครงการสนับสนุนบทความ 1. จํานวนผลงานดุษฎีนิพนธท่ีแลวเสรจ็ - - - - 
 ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของ  จากผลงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ 2. รอยละของจํานวนบทความจาก     
 ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของผูสาํเรจ็     
 ท่ีไดรับการตีพิมพ  ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดรบั     
   (แผน ก)ระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพ     
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 หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณป 
๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยทุธศาสตร ที่ ๕         
การสงเสริมการศึกษาเพ่ือความมั่นคง         
ของประเทศ         
เปาประสงค         
๕. ผูรบับริการในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตไดรับ         
บริการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต         
กลยทุธ         
๘. สนับสนุนการบริการการศึกษา ๑. รอยละของการบรรลุเปาหมาย - ๑. โครงการความรวมมือหรือให ๑. จํานวนโครงการความรวมมือ - - - - 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ของแผนการใหบริการสูจังหวัด  บริการกับองคกรประชาชน หรือใหบริการ     
จังหวัดชายแดนภาคใต ชายแดนภาคใต  หรือนักศึกษาในเขตจังหวัด    ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต     
   ชายแดนภาคใต ๒. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ     
    ของรับบริการ     
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 หนา 13 

 
หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณป 
๒๕๕7 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๖          
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา         
ใหไดมาตรฐาน         
เปาประสงค         
๖. ระบบบริหารงานมีคณุภาพและมาตรฐาน         
เปนท่ียอมรับของผูรับบริการ         
กลยทุธ         
๙. สงเสริมการมสีวนรวมในการจดั ๑. รอยละของการบรรลเุปาหมาย - ๑. โครงการความรวมมือจดั ๑. จํานวนโครงการความรวมมือ - - - - 
การศึกษา ของแผนความรวมมือดานการเรียน  การเรยีนการสอนกับองคกร  จัดการเรียนการสอน     
 การสอนกับองคกรทองถ่ินหรือ  ทองถ่ิน หรือภาครัฐ/เอกชน  ๒. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ     
 ภาครัฐ/เอกชนและตางประเทศ  และตางประเทศ ผูใชบริการ     
 2. รอยละความสําเร็จในการใหความ - 2. โครงการเปดโอกาสใหผูรับการ 1. จํานวนกิจกรรมรบัผิดชอบตอสงัคม - - - - 
 สําคัญกับผูรับบริการและเปดโอกาส  บริการและประชาชนแสดงความ 2. คาเฉลี่ยระดับของความคดิเห็นตอ     
 ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น และ  คิดเห็นและรวมติดตามผลการ การจัดโครงการ     
 รวมติดตามผลการรับผิดชอบตอสงัคม  รับผิดชอบตอสังคม (USR)      
กลยทุธ         
๑๐. พัฒนาระบบบรหิารการศึกษา ๑. รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ - ๑. โครงการรักษามาตรฐานและ ๑. จํานวนกิจกรรม - - - - 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล รักษามาตรฐานและระยะเวลาการให  ระยะเวลาการใหบริการตาม ๒. รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ     
 บริการมีผลสําเร็จรอยละ ๑๐๐  ประกาศมหาวิทยาลยั รักษามาตรฐานและระยะเวลาการ     
    ใหบริการมผีลสําเร็จรอยละ ๑๐๐     
 2. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน 4.00 2. โครงการบริหารและ 1. จํานวนเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง 4 - เบิกจาย  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ระบบบริหารความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงของ 2. ระดับความสําเร็จของผลการ 4.00  งปม.ปกต ิ และการควบคุมภายใน 
   มหาวิทยาลยั ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง   ของคณะฯ คณะเศรษฐศาสตร 
 3.ระดับความสําเร็จของโครงการ/ - 3. โครงการอนุรักษ 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม - - - - 
 กิจกรรม เพ่ือแกไขและลดปญหา  สิ่งแวดลอมและลดการใช 2. ระดับความสําเร็จของโครงการ/     
 สิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน  พลังงาน กิจกรรมเพ่ือแกไขและลดปญหา     
    สิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน     

 รวมทั้งสิน้     15.857  
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 2. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 
    หนวย : ลานบาท 

ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกสวนราชการ   - งบแผนดิน 
  - 15.857 - งบรายได 
    - งบหนวยงานในกํากับ 

รวม  15.857  

 
 

๓. งบประมาณตามภารกจิเฉพาะกจิ 
    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/โครงการพิเศษ - - รายไดจากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม - - - - 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ - - - 
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การตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 

    แผนปฏบิัตงิานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการ 

ตวัชีว้ดั งาน/กิจกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 

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

๑. จัดประชุมกลุมงานวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือวางแนวทางการ             กก.จัดทําแผนฯ  

ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕7               

๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผนแตละตัวชี้วัด             กก.จัดทําแผนฯ  

               

๓. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ             งานนโยบายและแผน  

สภามหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก               

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ป ๒๕๕7) 

(ป ๒๕๕6) 

(ป ๒๕๕6) 

(ป ๒๕๕7) (ป ๒๕๕7) 
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ภาคผนวก 
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศกัยภาพของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (SWOT Analysis) 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

  1.  กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรมีความหลากหลาย 
  2.  คณาจารยมีความรู  ความสามารถ  และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา 
  3.  มีการกระจายโอกาส  ความเสมอภาค  และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 
 จุดออน (Weaknesses) 

 1.  สื่อการศึกษาประเภทตําราบางวิชาไมมีจําหนายใหกับนักศึกษา 
 2.  คณาจารยและบุคลากรขาดแรงจูงใจในการการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 

๒. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 โอกาส (Opportunities) 
 ๑. ผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร 
 ๒. สังคมฐานความรูเปดโอกาสใหคนในวัยศึกษา และวัยทํางาน ตลอดจนผูสูงอายุมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและวุฒิการศึกษาอันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
 ๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 ขอจํากดั/ภยัคุกคาม (Threats) 
 1.  สถาบันการศึกษามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการแขงขันสูงในปจจุบัน 
 2.  จํานวนผูสนใจศึกษาดานเศรษฐศาสตรมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากนักศึกษาเขาใจวาเปนสาขาวิชาท่ียาก 
 3.  วิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีนํามาใชกับระบบการบริหารและการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคกร  เนื่องจากปรับตัวไมทันตอ 

     การเปลี่ยนแปลง 
 4.  ตลาดแรงงานท่ีรองรับผูจบดานเศรษฐศาสตรมีนอย  และแนวโนมตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะหลากหลายมากข้ึน 

ทีม่าขอมลู :  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕8 ของคณะเศรษฐศาสตร มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
 และผูบริหารระดับทุกของคณะเศรษฐศาสตร รวมท้ังการรวบรวมและวิเคราะหขอมลู ของหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตรท่ีจัดสงมาใหงานนโยบายและแผน 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕58  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 
 

ปจจยัภายใน 
 

 
 
ปจจยัภายนอก 

จดุแข็ง   (STRENGTHS)   จดุออน   (WEAKNESSES) 
1.  กระบวนการเรยีนการสอนและหลักสูตรมีความหลากหลาย 
2.  คณาจารยมีความรู  ความสามารถ  และเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชา 
3.  มีการกระจายโอกาส  ความเสมอภาค  และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 
 

1.  สื่อการศึกษาประเภทตําราบางวิชาไมมีจําหนายใหกับนักศึกษา 
2.  คณาจารยและบุคลากรขาดแรงจูงใจในการการพัฒนางานวิจัยและงาน 
     วิชาการ      
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยทุธ  ( S + O ) กลยทุธ  (  W + O ) 
 

๑.  ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทน 
และความรับผดิชอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒.  สังคมฐานความรูเปดโอกาสใหคนในวัยศึกษา และวัยทํางาน ตลอดจน
ผูสูงอายุมโีอกาสเพ่ิมพูนความรูและวุฒิการศึกษาอันเปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต 

๓.  นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ี
เก่ียวของ สงเสรมิใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการ
จัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

๑.  สรางและการกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา  
 ทุกระดับการศึกษา 

9.  สงเสริมการมสีวนรวมในการจดัการศึกษา 

 

๒.    สงเสรมิการจดับริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
๓.    สงเสรมิการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
7.    สงเสรมิ สนับสนุนการวิจยัและพัฒนา 
10.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

ภยัคุกคาม หรือ ขอจํากัด   (THREATS)  กลยทุธ  ( S + T ) กลยทุธ  ( W + T ) 
1.  สถาบันการศึกษามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการแขงขันสูงในปจจุบัน 
2.  จํานวนผูสนใจศึกษาดานเศรษฐศาสตรมีแนวโนมลดลง  เน่ืองจาก 
     นักศึกษาเขาใจวาเปนสาขาวิชาท่ียาก 
3.  วิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีนํามาใชกับระบบการบริหารและการ 
     เรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเปนอุปสรรคตอ 
     การพัฒนาองคกร  เน่ืองจากปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 
4.  ตลาดแรงงานท่ีรองรับผูจบดานเศรษฐศาสตรมีนอย  และแนวโนม 
     ตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะหลากหลาย 
     มากข้ึน 

 
4. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ 
6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 
5.  พัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 

เอกลักษณ และอัตลักษณ 
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คํานยิามของวสิยัทศันคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
 

 

  พันธกิจ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 
๑. ความพอดี  พอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล   
๓. การมีภูมิคุมกัน 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง (Strategy Map) 

การสรางและกระจายโอกาสความเสมอ
ภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา
และการเรยีนรูตลอดชีวติ แกปวงชนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิต ใหเปนทีย่อมรับในภมูภาคอาเซียน 

  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนา 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา     
ใหไดมาตรฐาน 

 

๑. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ 
 

 ๒. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มคุีณภาพและมาตรฐาน  ๓. ผลงานวจิัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชน 

 

    ๖.ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
 

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 
 
 
เปาประสงค 

 

ดานประสิทธิผล 
 

 ๑. สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 ๒.  สงเสริมการจดับริการทางวิชาการแกชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  สงเสริมการทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

ดานคุณภาพ  ๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ 
    (ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม) 

 ๗.  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (สรางนวัตกรรม)   

        

ดานประสิทธิภาพ  -      

        

ดานการพัฒนาองคกร      10.  พฒันาระบบบรหิารการศกึษาตามแนวทางหลกัธรรมาภบิาล  

 

๕.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณและอัตลักษณ 

 

คณะเศรษฐศาสตรเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูใฝเรียนรูทุกระดับ มุงเนนคณุภาพดานวิชาการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบตัริาชการประจาํปคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน  คณะเศรษฐศาสตรเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูใฝเรยีนทุกระดบั  มุงเนนคุณภาพดานวิชาการรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  และพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
๑. สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน  

รวมถึงประชากรในภมูิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคณุธรรม 
๒. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลมุดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 

เปนท่ียอมรับในภมูิภาคอาเซียน 
๓. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคณุภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
๔. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ  
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

คานิยมองคการ ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและทํางานเปนทีม โดยมุงเนนการพัฒนาองคกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การสรางและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
แกปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานของผลผลิตใหเปนท่ี
ยอมรับในภูมภิาคอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 

 เปาประสงค 
 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต  

 เปาประสงค 
 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ
ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน 
 

 เปาประสงค 
 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ได รับการเผยแพรและนําไปใช
ประโยชน 
 

 เปาประสงค 
 ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปน ท่ียอมรับของ
ผูรับบริการ 
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 ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 
 ๑. ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น
นักศึกษาเขาใหมและผูสําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ ผ น ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษา 
 2. รอยละของการบรรลุ
วัตถุประสงคการใหบริการทาง
วิชาการมาใชพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 
 3. รอยละของการบรรลุ
เปาหมายการบูรณาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เ รี ย นกา รสอน  (20 )  แล ะ
กิจกรรมนักศึกษา (20) 
 

 ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
 ๑. ร อ ย ละ ข อง จํ า น ว น
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน TQF 
ตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
 ๒. รอยละของการบรรล ุ
เปาหมายของแผนเตรียมความ
พร อมสู ก า ร เป นประชาคม
อาเซียน 
 ๓. ร อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรี ท่ี ได งานทํ าหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
 ๔. รอยละความสําเร็จของ
แผนการจั ด กิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณและ TQF  
 ๕. คาเฉลี่ยรอยละความพึง
พอ ใ จ ข อ ง ผู ใ ช บัณ ฑิ ต ต า ม 
อัตลักษณ 
 ๖. ผลการประ เมินการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ
เสรษฐศาสตร 
 ๗. ร อ ย ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ
เ ป า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 
 

 ตัวชีวั้ดและเปาหมาย 
 ๑. ร อ ย ละ ข อง จํ า น ว น
บทความ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร า งสรรค ท่ี แล ว เสร็ จและ
ตีพิมพ หรือเผยแพรตอจํานวน
อาจารยและนักวิจัย 
 ๒. ร อ ย ละ ข อง จํ า น ว น
บทความวิจัยของผลงานระดับ
ป ริ ญ ญ า โ ท ข อ ง ผู สํ า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด ตี พิ มพ ห รื อ
เผยแพรต อจํ านวนผู สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 
 

 ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 
 1. ระดับความสําเร็จของ
ผลการประเมินระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
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 กลยุทธ 
 ๑. ส ร า ง แล ะก ระ จ า ย
โอกาสความเสมอภาคและความ
เปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับ
การศกึษา 
 ๒. สงเสริมการจัดบริการ
ทางวิชาการแกชุมชนและสังคม  
 ๓. สงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ 
 ๑. พัฒนามาตรฐานหรือ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต ต า ม 
อัตลักษณ (ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
คูคุณธรรม) 
 ๒. พัฒนาอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น เ อ ก ลั ก ษ ณ แ ล ะ 
อัตลักษณ 
 

 กลยุทธ 
 ๑. สงเสริม สนับสนุนการ
วิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา  
(สรางนวัตกรรม) 
  
 

 โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 ๑. จัดการเรียนการสอน 
เ พ่ือผลิตผูสํ า เร็ จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 
 2. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคม 
 3. โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ 
แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม เ อ ก ลั ก ษ ณ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 ๒. โครงการพัฒนาวิชาการ
สูความเปนอาเซียน 
 ๓. โครงการสํารวจภาวะ 
การทํางานของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตร ี
 ๔. โครงการพัฒนานักศึกษา 
และศิ ษย เก าตามอั ตลั กษณ  
และ TQF 
 ๕. โครงการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู ใช บัณฑิตตาม 
อัตลักษณ 
 ๖. โครงการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในของคณะ
เศรษฐศาสตร 
 ๗. โครงการพัฒนาอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
  
 
 

 โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 ๑. โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต ผ ล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารย และ นัก วิจั ย ท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพร 
 2. โ คร งการส นับส นุน
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ 
หรือศิลปนิพนธ ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท  
ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (แผน ก) 
   
 
 

 โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 1. โครงการบริหารและ
การจั ดการความ เสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย 
  
   
 
 


