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คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 หนา 2 

ความเปนมา 
 

 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี ตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ป ขณะนี้ไดมีการประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕9 และ
แผนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา พรอมท้ังไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละปงบประมาณ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรอื่นท่ีตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 
 ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดินกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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 หนา 3 

 
 

วิสัยทัศน    
     กาวทันการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน  ผลิตบัณฑิตคิดได ใชเคร่ืองมือเปน 
 
 คานยิมองคการ 
 
   ทํางานดวยจิตบริการ ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 
ปรชัญา  
  เปดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 
ปณธิาน  
  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  สงเสริมงานวิจัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ 
 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
 การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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 หนา 4 

พันธกิจ 
  คณะเศรษฐศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาท่ีผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหหรือจะมาเขาชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให  ท้ังนี้      มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวนราชการเพื่อการบริหารเปน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และท่ีเทียบเทา โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 

  ๑)  สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ใน
ลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม  
   ๒)  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับ  
  ๓)  พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเคร่ืองมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
  ๔)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ  
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  
  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 5 ประเด็น โดยใหแตละประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเปาประสงคของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตแกปวงชน 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตใหเปนท่ียอมรับ  
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ใหไดมาตรฐาน 
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เปาประสงค  
  จากประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดท่ีกลาวมา เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดกําหนดเปาประสงคท้ังหมด ๖ 
เปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  เปาประสงคที่ ๒  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เปาประสงคที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น 
  เปาประสงคที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
กลยุทธ 
  กลยุทธที่ ๑   สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธที่ ๒   สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
  กลยุทธที่ ๓   สงเสริมและสนับสนุน ศิลปะและวัฒนธรรม 
  กลยุทธที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
  กลยุทธที่ ๕   พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
  กลยุทธที่ ๗   สงเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา 
  กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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สรปุรายละเอยีดแผนปฏบิัตริาชการคณะเศรษฐศาสตร 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

๒๕๕8 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 

คา
เปาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕8 

หมายเหตแุละ 
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๑          

การสรางและกระจายโอกาสความ         
เสมอภาคและความเปนธรรมทาง         
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต         
แกปวงชน         
เปาประสงค         
๑. ผูรบับริการทุกกลุมไดรับการศกึษา         
และการเรียนรูตลอดชีวิต         
กลยทุธ         
๑. สรางและกระจายโอกาสความ ๑. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 90 ๑. โครงการประชาสัมพันธ ๑. จํานวนนักศึกษาใหม 500 - 0.03   
เสมอภาคและความเปนธรรมทาง ท่ีไดมาตรฐานตามแผนระดับอุดมศึกษา  นักศึกษาใหม      
การศึกษาทุกระดับการศึกษา        งานบริการการศึกษา,  
   2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนบัณฑิตท่ีไดมาตรฐาน 350 28.274 12.833 บัณฑิตศึกษา, โครงการพิเศษ 
   เพ่ือผลิตบัณฑติ      
 2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 95 3. โครงการประชาสัมพันธ 1. จํานวนนักเรยีนใหม   (ป.1 – ม.1) - - -  
 ท่ีไดมาตรฐานตามแผนการศึกษา  รับนักเรียนใหม     - 
 ข้ันพ้ืนฐาน  4. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนนักเรียนจบการศึกษาท่ีได - - -  
   เพ่ือผลิตนักเรียน มาตรฐาน (ป.6, ม.3, ม.6)     
๒. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 50 1.  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51   คณะกรรมการใหบริการ 
แกชุมชนและสังคม การใหบริการทางวิชาการมาใชพัฒนา  แกชุมชน      2       โครงการ ผูรับบริการ    วิชาการแกสังคม 
 การเรียนการสอน   2. คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธ์ิของการ 3.51 0.015 0.05  
    นําไปใชประโยชน  (งบคลัง 

มร.) 
 

 

    3. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 50    
    การใหบริการทางวิชาการมาใชพัฒนา     
    การเรียนการสอน     
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หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

๒๕๕8 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วดั 

คาเปาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงินงบประมาณ 
ป ๒๕๕8 

หมายเหตแุละ 
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
๓. สงเสริมและสนับสนุน ศิลปะและ ๑. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 80 1. โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของ 3.51   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา, 
วัฒนธรรม สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน  ศิลปะและวัฒนธรรม ผูรับบริการ    คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
 การสอน และกิจกรรมนักศึกษา   2. รอยละของหลักสูตรท่ีบรรลุวัตถุประสงค 80 - 0.05 นักศึกษาและศิษยเกา คณะเศรษฐ- 
    สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน    ศาสตร รวมกับรองคณบดีฝายบริหาร 
    การสอน และกิจกรรมนักศึกษา    ,คณะกรรมการสวัสดิการ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่๒         

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
ของผลผลิตใหเปนท่ียอมรับ         
เปาประสงค         
๒. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษา         
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธ         

๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 1. รอยละความสําเร็จของแผน 100 1. โครงการเตรียมความพรอม 1. รอยละความสําเร็จของแผนเตรียม 100 - 0.10 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ของผลผลิต เตรียมความพรอมสูการเปน  เขาสูประชาคมอาเซียน ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน     
 ประชาคมอาเซียน  .......1....... โครงการ      
 2.  ระดับความสําเร็จของกระบวน 4 2. โครงการพัฒนาสงเสริม 1. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของ 3.51   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา, 
 การกจิการพัฒนานักศึกษา  กิจการนักศึกษาท่ีสงเสริมผล ผูเขารวมโครงการ    งานบริการการศึกษา 

     การเรียนรูตามกรอบ TQF 2. คาเฉล่ียระดับผลสัมฤทธ์ิของการนํา 3.51 - 0.06 (หนวยกิจการนักศึกษา) 
   ........4........ โครงการ ไปใชประโยชน     
    3.  ระดับความสําเร็จของกระบวน 4    
    การกจิกรรมพัฒนานักศึกษา     
 ๓. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี 60 3. โครงการสํารวจภาวะการ 1. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือ 60   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา, 
 ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ทํางานของบัณฑิตระดับ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  - 0.01 งานบริการการศึกษา 
 ภายใน ๑ ป  ปริญญาตรี 2. รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรง 60   (หนวยกิจการนักศึกษา) 
    กับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา     
 4. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูเรียน 3.51 4. โครงการสํารวจประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ 
1. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
ของผูเรียน 

3.51 - 0.016 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
งานบริการการศึกษา 

   การจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

    (หนวยสงเสริมฯ) 
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 หนา 8 

หนวย : ลานบาท 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

๒๕๕8 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 

คา
เปาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕8 

หมายเหตแุละ 
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
๕. พัฒนาอาจารยและบุคลากรทาง ๑. รอยละการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผน 95 1. โครงการพัฒนาอาจารยและ 1. ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ 3.51   รองคณบดีฝายบริหาร, 
การศึกษา  พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม  บุคลากรสายสนับสนุน .....1....โครงการ 2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการ 3.51   งานบริหารและธุรการ 
 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   นําไปใชประโยชน  - 0.10 (หนวยการเจาหนาท่ี) 
    3. รอยละการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผน 95    
    พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม     
    จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย     
         

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓         
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี         
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา         
เปาประสงค         
๓. ผูรบับริการทุกกลุมสามารถเขาถึง         
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน         
เพ่ือการศึกษา         
กลยทุธ         
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. รอยละของผลสําเร็จของแผนดาน - 1. โครงการเทคโนโลย ี 1. รอยละของผลสําเร็จของแผนดาน -    
เพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  - - - 
     2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ -    
    ผูใชระบบสารสนเทศ     
 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ - 2. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชา 1. จํานวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน -    
 ผูรับบริการในทุกกระบวนวิชา  โดยใชสื่อการสอน e-Learning 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ - - - - 
 e-Learning  ในระดับปริญญาตรี ผูรับบริการในทุกกระบวนวิชา     

 3. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ - 3. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชาใน 1. จํานวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน -    
 ของผูรับบริการในทุกกระบวนวิชา   ระดับปริญญาตรีท่ี จัดสอบ  2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ - - - - 
 e-Testing  e-Testing ผูรับบริการในทุกกระบวนวิชา     
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 หนา 9 

 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

๒๕๕8 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 

คา
เปาหมาย 
๒๕๕7 

วงเงนิงบประมาณ 
ป ๒๕๕8 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๔         

การพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั         
งานสรางสรรคและพัฒนา         
เปาประสงค         
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ         
การเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน         
กลยทุธ ๑. รอยละของจํานวนบทความวิจยั 15 1. โครงการทุนวิจัยหรือ 1. รอยละของจํานวนบทความวิจยัและ   15 - 0.20 คณะกรรมการวิจัย 
๗. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ  งานสรางสรรค......1...... ทุน บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ     
งานสรางสรรคและพัฒนา เผยแพร (ในรายงานสืบเน่ืองจากการ   เผยแพร (ในรายงานสืบเน่ืองจากการ     
 ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาต ิ   ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ      
 หรือในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล   หรือในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล      
 TCI (กลุม 1 และ 2) ตอจํานวน   TCI กลุม 1 และ 2) ตอจาํนวนอาจารย     
 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   ประจําและนักวิจัยประจาํ     
 2. รอยละของจํานวนบทความวิจยั ป.โท 15 2. โครงการทุนวิทยานิพนธหรือ 1. รอยละของจํานวนบทความวิจยั ป.โท 15    
 ของผลงานระดับปรญิญาโทและเอก  ศิลปะนิพนธ     20    ทุน ของผลงานระดับปรญิญาโทและเอก    บัณฑิตศึกษา, โครงการพิเศษ 
 ของผูสําเรจ็การศึกษาท่ีไดตีพิมพหรือ   ของผูสําเรจ็การศึกษาท่ีไดตีพิมพหรือ    ทุน มร.   
 เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา   เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา     
 ระดับปริญญาโทและเอก   ระดับปริญญาโทและเอก     
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๕         

การสงเสริมการศึกษาเพ่ือความมั่นคง         
ของประเทศ         
เปาประสงค         
๕. ผูรบับริการในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตไดรับ         
บริการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต         
กลยทุธ         
๘. สนับสนุนการบริการการศึกษา ๑. รอยละของการบรรลุเปาหมายของ 100 ๑. โครงการความรวมมือหรือใหบริการ ๑. จํานวนโครงการความรวมมือหรือให -    
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แผนการใหบริการสูจังหวัดชายแดน  กับองคกร  ประชาชนหรือนักศึกษา บริการในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต  - - - 
จังหวัดชายแดนภาคใต ภาคใต 

 
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต   ๒. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ - 
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 หนา 10 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตวัชี้วดัเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงนิงบประมาณป ๒๕๕8 
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๖          

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา         
ใหไดมาตรฐาน         
เปาประสงค         
๖. ระบบบริหารงานมีคณุภาพและ         
มาตรฐานเปนท่ียอมรบัของผูรับบริการ         
กลยทุธ         
๙. สงเสริมการมสีวนรวมในการจดั ๑. รอยละของการบรรลเุปาหมาย - 1. โครงการมหาวิทยาลัย 1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม - - - - 
การศึกษา ของแผนการเปดโอกาสใหผูรับ  รับผิดชอบตอสังคม (USR) โครงการ     
 บริการและประชาชนแสดงความ   2. ระดับความคดิเห็นในประโยชนท่ีได - - - - 
 คิดเห็นและรวมติดตามผลการ   ตอสังคมและชุมชน     
 รับผิดชอบตอสังคม(USR)        
กลยทุธ         
๑๐. พัฒนาระบบบรหิารการศึกษา ๑. รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ - 1. กิจกรรมรักษามาตรฐาน 1. รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ - - - - 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล รักษามาตรฐานและระยะเวลาการให  และระยะเวลาการใหบริการ รักษามาตรฐานและระยะเวลาการ     
 บริการมผีลสําเร็จรอยละ ๑๐๐  ตามประกาศมหาวิทยาลัย ใหบริการมผีลสําเร็จรอยละ ๑๐๐     
         
 2. รอยละจํานวนรายการผูกพัน - 2. กิจกรรมกอหน้ีผูกพัน 1. จํานวนรายการ - - - - 
 งบประมาณ  งบประมาณแผนดิน 2. รอยละของจํานวนรายการผูกพัน - - - - 
   หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ     
   ระยะเวลา 1 ป       
   (ไมผูกพันงบประมาณ)      
 3. ระดับความสําเร็จของผลการ 

ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 4 
3. โครงการบริหารและการจัด 
การความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

1. ระดับความสําเร็จของผลการ 
ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 

4 
- 

เบิกจาย งปม.ปกต ิ
ของคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

 4.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ - 4. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 1. ระดับความสําเร็จของการอนุรกัษ - - - - 
 สิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน  และลดการใชพลังงาน  โครงการ สิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน     
   (ผูกพัน 3 ป)      

 รวมทั้งสิน้    28.289 13.449  
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2. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 

    หนวย : ลานบาท 

ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกสวนราชการ 28.289 13.449 - งบแผนดิน 
    - งบรายได 
    - งบหนวยงานในกํากับ 

รวม 28.289 13.449  

 
 
3. งบประมาณตามภารกจิเฉพาะกจิ 

    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/โครงการพิเศษ - - รายไดจากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม - -  - 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 28.289 13.449  
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การตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 

แผนปฏบิตังิานการตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิตัริาชการ 
 

ตวัชีว้ดั งาน/กิจกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 

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. จัดประชุมกลุมงานแผนเพ่ือถายทอดและวางแนวทาง             กก. จัดทําแผนฯ  
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป                
พ.ศ. ๒๕๕8               
๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน             กก. จัดทําแผนฯ  
แตละตัวชี้วัด               
๓. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป             กก. จัดทําแผนฯ  
เสนอสภามหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ป ๒๕๕8) (ป ๒๕๕8) 

(ป ๒๕๕7 - 2558) 

(ป ๒๕๕8) 

(ป ๒๕๕7 - 2558) 
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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  
 และผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร รวมท้ังการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 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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นิยามของวสิัยทศันคณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 
 

 

  พันธกิจ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 
๑. ความพอดี  พอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล   
๓. การมีภูมิคุมกัน 
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    แผนปฏบิัติราชการประจําปคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 
  

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง (Strategy Map) 

การสรางและกระจายโอกาสความเสมอ
ภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา
และการเรยีนรูตลอดชีวติ แกปวงชนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิต ใหเปนทีย่อมรับในภมูภาคอาเซียน 

  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนา 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา     
ใหไดมาตรฐาน 

 

๑. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ 
 

 ๒. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

 

๔. ผลงานวจิัยและงานสรางสรรคไดรบัการเผยแพรและนําไปใช    
    ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

     ๖.ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
 

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 
 
 
เปาประสงค 

 

ดานประสิทธิผล 
 

 ๑. สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 ๒.  สงเสริมการจดับริการทางวิชาการแกชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  สงเสริมการทํานุบาํรงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

ดานคุณภาพ  ๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ 
    (ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม) 

 ๗.  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (สรางนวัตกรรม) 

        

ดานประสิทธิภาพ  -      

        

ดานการพัฒนาองคกร  ๕. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา                         
เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณและอัตลักษณ 

   10.  พฒันาระบบบรหิารการศกึษาตามแนวทางหลกัธรรมาภบิาล  

 

 

  กาวทนัการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน  ผลติบณัฑติคดิได ใชเครือ่งมอืเปน 
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วิสัยทัศน  กาวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน  ผลิตบัณฑิตคิดได ใชเครื่องมือเปน 

คานิยมองคการ ทํางานดวยจิตบริการ  ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 

แผนปฏิบตัริาชการประจาํปคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 
     การพัฒนาศักยภาพดาน 
การวิจัยงานสรางสรรคและ
พัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ 
    การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ไ ด
มาตรฐาน 
 

 เปาประสงค 
 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต  

 เปาประสงค 
 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ
ก า รศึ กษา ท่ี มี คุ ณภ าพและ
มาตรฐาน 
 

 เปาประสงค 
 ผลงานวิจัยและงานสราง 
สรรคไดรับการเผยแพรและ
นําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาประสงค 
 ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปน ท่ียอมรับของ
ผูรับบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
    กา รส ร า ง แ ละกร ะจ า ย
โอกาสความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตแก
ปวงชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 
    การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิตใหเปนท่ี
ยอมรับ 

พันธกิจ  
     1. สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน  

   ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
       2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

   และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับ 
  3. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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 ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 
 ๑. ร อยละของจํ านวน
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน
ตามแผนระดับอุดมศึกษา 
 ๒.รอยละของการบรรลุ
วัตถุประสงคการใหบริการทาง
วิชาการมาใชพัฒนาการเรียน
การสอน 
     3. รอยละของการบรรลุ
วัตถุประสงคสอดแทรกศิลปะ 
วัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

 ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 
 ๑. รอยละความสํา เร็จ
ของแผนเตรียมความพรอมสู
การเปนประชาคมอาเซียน 
 ๒. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 ๓. ร อยละของบั ณฑิ ต
ปริญญาตรี ท่ี ได งานทําหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
 ๔. คาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของผูเรียน 
 5. รอยละการบรรลุผล
สั ม ฤ ท ธ์ิ ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 
 

 ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 
 ๑. ระดับความสําเร็จของ
ผลการประเมินระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
 
     
 

 ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
 ๑. ร อยละของจํ านวน
บทความ วิจัยหรือบทความ
วิชาการ ท่ี ได รับการตี พิมพ 
เผยแพรตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 
 ๒. ร อยละของจํ านวน
บทความวิจัยของผลงานระดับ
ปริญญาโทและเอกของผูสําเร็จ
การศึ กษา ท่ี ไ ด ตี พิ มพ หรื อ
เผยแพรตอจํานวนผูสํ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก 
  
 

 กลยุทธ 
 ๑. สร า งและกระจาย
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทางการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา 
 ๒. สงเสริมการจัดบริการ
ทาง วิชาการแก ชุมชนและ
สังคม  
 ๓. สงเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ 
 ๑. พัฒนามาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลผลิต 
 ๒. พัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 

 กลยุทธ 
 ๑. สงเสริม สนับสนุนการ
วิจัย งานสรางสรรคและพัฒนา  
  
 

 กลยุทธ 
 ๑. สงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหาร
การศึกษาตามแนวทางหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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 หนา 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการประชาสัมพันธ 
นักศึกษาใหม 
 ๒. กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต  
 ๓. โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ/วิชาชีพแกชุมชน 
 ๔. โครงการสงเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 

 โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 ๑. โครงการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. โครงการพัฒนาสงเสริม
กิจการนักศึกษาท่ีสงเสริมผล 
การเรียนรูตามกรอบ TQF 
 ๓. โครงการสํ ารวจการ
ทํ า ง า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ 
ปริญญาตร ี
 ๔. โครงการสํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสนับสนุนการเรียนรู 
 5. โครงการพัฒนาอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
  
 
 

 โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
 ๑. โครงการทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 2. โ ค ร ง ก า ร ทุ น วิ ท ย า 
นิพนธ หรือศิลปนิพนธ  
   
 
 

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


