
                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัริาชการประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 



 
 

ความเปนมา 
 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของนั้น 

 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63)  ซ่ึงเปนแผนระยะกลาง  เพ่ือเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
และผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงาน 
มุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแลวนั้น  บัดนี้  ไดเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการประสานและติดตามแผน 
กลยุทธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการ  5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือใหการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศน  
  คณะเศรษฐศาสตรมีความเปนเลิศทางการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแบบตลาดวิชา สรรคสรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของสังคมไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูสูการปฏิบัติ เปนองคกร Digital- Based    

 
 คานิยมองคการ 
  ทํางานดวยจิตบริการ ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 
ปรัชญา (Philosophy) 
  เปดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม 
 
ปณิธาน (Ambition) 
  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  สงเสริมงานวิจัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา  
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน  

ใหมีความรูคูคุณธรรม  
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความสมานฉันทและปลูกฝงคานิยมไทยแกประชาชน 
 5) สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  
ยทุธศาสตรที ่1 การสรางศักยภาพการแขงขันโดยสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมในการศึกษา 
 เปาประสงคที ่1 ผูเรยีนทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 
  กลยทุธที ่1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
  กลยทุธที ่2 พัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
 
 เปาประสงคที ่2 ผูเรยีนทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
  กลยทุธที ่1 พัฒนาหลักสตูรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร  
  กลยทุธที ่2 พัฒนาหลักสตูรท่ีสอดคลองกับความตองการผูมีสวนไดสวนเสยี 
  กลยทุธที ่3 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ท่ีเนนความรูสูการปฏิบัต*ิ** 
 
ยทุธศาสตรที ่2 การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและสงเสริมการวิจยัเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 เปาประสงคที ่1 ผลการวิจัยและงานสรางสรรค มีความเขมแข็ง ไดรับการเผยแพรไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 
  กลยทุธที ่1 สงเสริมความแข็งแรงดานวิจัยของบุคลากร 
  กลยทุธที ่2 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
  กลยทุธที ่3 สงเสริมสนับสนุนการตพิีมพผลงานวิจัย ในระดับสากล*** 
 
ยทุธศาสตรที ่3 การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการวิชาการใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 
 เปาประสงคที ่1 เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความตองการของกลุมเปาหมายจนเกิดผลลัพธและความพึงพอใจ 
  ตอชุมชนและสังคม 
  กลยทุธที ่1 พัฒนาบริการวิชาการสูสังคมอยางหลากหลาย 
  กลยทุธที ่2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
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ยทุธศาสตรที ่4 การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลักของคนไทย 
 เปาประสงคที ่1  ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมไทย 
  กลยทุธที ่2 สงเสริมและสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 
 เปาประสงคที ่2  อนุรักษศิลปวัฒธรรมไทย สรางความสมานฉันท สามัคคีในองคกร*** 
  กลยทุธที ่1 สงเสริมและสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมในองคกร*** 
 
ยทุธศาสตรที ่5 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงคที ่1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มสีวนรวมเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค  
  กลยทุธที ่1 การสงเสริม และพัฒนาพันธกิจสูประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงคที ่2  เตรียมความพรอมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน*** 
  กลยทุธที ่1     เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน***    
 
ยทุธศาสตรที ่6 การพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร 
 เปาประสงคที ่1  ระบบบรหิารมคีุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ  
  กลยทุธที ่1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทเชิงรุก 
  กลยทุธที ่2 พัฒนาระบบกลไกลการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ***  
  กลยทุธที ่3 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประเดน็ยทุธที ่1 ประเดน็ยทุธที ่2 ประเดน็ยทุธที ่3 ประเดน็ยทุธที ่4 ประเดน็ยทุธที ่5 ประเดน็ยทุธที ่6 
การสรางศักยภาพการแขงขนัโดยสราง
ความเสมอภาคและความเปนธรรมการ
เขาถึงการศึกษา 

การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและสงเสริม
การวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการ
วิชาการใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 

การสงเสรมิศิลปะและวฒันธรรม สราง
ความสมานฉันท  สามคัคีปรองดอง และ
คานิยมหลัก 
ของคนไทย 

การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพดาน 
การบริหาร 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับ 
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ 
2. ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่ได
มาตรฐานและ 
มีคุณภาพ 

1. ผลการวิจัยและงานสรางสรรค มี
ความเขมแขง็ ไดรับการเผยแพรไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึน้ 

1. เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมา
ดําเนินการบริหารวิชาการตามความ
ตองการของกลุม 
เปาหมายจนเกิดผลลัพธความพึงพอใจตอ
ชุมชนและสังคม 
 

1. ประชาชนไดรับความรู 
ความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. อนรุักษศิลปวัฒธรรมไทย สราง

ความสมานฉันท สามัคคีในองคกร 

1. นกัเรียน นกัศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวม
เสรมิสรางความสัมพันธและพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
2. เตรียมความพรอมของนกัศึกษา 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

1. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
ของผูรับบริการ 

กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ 
1. การสรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 

1. สงเสรมิความเขมแขง็ 
ดานการวิจัยของบุคลากร 
2. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 
๓. สงเสรมิสนับสนนุการตีพิมพ

ผลงานวิจัย ในระดับสากล 

1. การพัฒนาบริการวิชาการ 
สูสังคมอยางหลากหลาย 
2. สงเสริมการจัดบริการวชิาการแกชุมชน
และสังคม 
 

2. สงเสริมและสนบัสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การสงเสริม และพัฒนา 
พันธกิจสูประชาคมอาเซียน 
 
 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ใหมีบทบาทเชิงรุก 
2. พัฒนาระบบกลไกลการดําเนินงาน
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมระบบประกนัคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา CUPT QA 

1.พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  
2. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ที่เนนความรูสูการปฏิบัติ 

1. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมในองคกร 

1. เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียน   
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พนัธกจิ ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพือ่ปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันทและปลูกฝงคานิยมไทยแกประชาชน 
 5) สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

 

    

คานยิมองคการ ทํางานดวยจิตบริการ ดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 

วสิยัทศัน    คณะเศรษฐศาสตรมีความเปนเลิศทางการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแบบตลาดวิชา สรรคสรางงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของสังคมไดรับการยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรูสูการปฏิบัติ เปนองคกร Digital- Based   

 

แผนปฏิบตัริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร 



 
 
 
 
 
 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 

1.  โครงการประชาสัมพันธรับนักศึกษา
ใหมคณะเศรษฐศาสตร 
2. โครงการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ 

Digital สําหรับนักศกึษาในระดับปริญญา

ตรี 
3. โครงการพัฒนานกัศึกษาตามอัต-
ลักษณของมหาวทิยาลัย 
4.  โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ 
TQF 
5. โครงการฝกงานเสริมสรางทักษะทาง

อาชีพสาขาเศรษฐศาสตร 

6.   โครงการประเมินคุณภาพการศกึษา

ระดับหลักสูตร 

7.   โครงการสรางความสัมพันธกับศิษย
เกา 
8. โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯจาก
ผูใชบัณฑิต 
9.  โครงการประเมินบัณฑติปริญญาตรี

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป 

10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เนนความรูสูการปฏิบัติ 
 

1.   โครงการพัฒนาศักยภาพดานดาร
วิจัยของอาจารยและนักวจิัย 
2.  โครงการวิจัยและสรางสรรคของ
บุคคลากร 
3.  โครงการสนับสนนุงานวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร 
 

1.  โครงการเสรมิสรางศักยภาพ
วิสาหกิจชมุชนดานการจัดการทาง
การเงิน 
2.  โครงการบริการวิชาการสูชุมชน  
จ. บุรีรมัยเรือ่ง " ผลิตมาแลวขายที่
ไหน" 
 

1.  โครงการวัฒนธรรมการดําเนินชวีิต 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  โครงการเทิดพระเกียรต ิ
3.  โครงการสงเสริมศาสนาและ

ประเพณี 

 

1. โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาตหิรือนานาชาติ 

2.  โครงการจัดประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ประจําป 
2558 ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1. โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะ

ใหมีสมรรถนะและทักษะสงูข้ึน 

2.  การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ
คณะ 
3.  การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ระดับคณะและหนวยงาน 
4.  โครงการพัฒนาศักยภาพดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของ 

บุคลากรในระบบ QA 
5. การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

6.  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในระบบบริหารงาน 
คุณภาพ ISO 
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  รายละเอียดแผนปฏบัิติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 

หนวย: ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย ท่ีมา

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ วงเงินงบประมาณ 

2559 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

  

คา

เปาหมาย

โครงการ

ป๕๙ 
2559 2560 2561 2562 2563 งปม. นอก 

งปม. 

อ่ืนๆ รวม 

1. การสรางศักยภาพการ
แขงขันโดยสรางความ
เสมอภาคและความเปน
ธรรมการเขาถึงการศึกษา 

1. ผูเรยีนทกุกลุม

ไดรับการศกึษาและ

การเรยีนรูตลอด

ชีวิต 

  

  

  

1. รอยละของนกัศกึษาใหม

ตามแผน(ระดับอุดมศกึษา) 

80 85 85 90 90 มร./

สงป. 

1. สรางความเสมอภาค

และความเปนธรรมทาง

การศกึษา 

  

1.โครงการประชาสัมพันธรับ

นักศกึษาใหมคณะเศรษฐศาสตร 

 -  - 0.045 0.045 หนวยกจิการ

นักศกึษา 

1. จํานวนนักศกึษาเขาใหม 

2. รอยละของจํานวนนกัศกึษาเขาใหม

ตามแผน 

*3. รอยละของจํานวนนกัศกึษาเขาใหม

ที่เพ่ิมข้ึนจากโครงการ 

500 

80 

 

5 

2. รอยละของกระบวนวชิาที่

ปรับเปนรปูแบบ Digtitalและ

ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบรกิาร 

80 80 80 80 80 ศศ. 2. โครงการพัฒนาสื่อการสอนใน

รูปแบบ Digital สําหรับนกัศกึษา

ในระดับปรญิญาตร ี

 -  - 0.03 0.03 หนวยวิจัยสถาบัน

และสารสนเทศ 

1. รอยละของจํานวนกระบวนวิชาที่

ไดรับการพัฒนาตามความตองการของ

ผูรับบรกิาร 

2.คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของ

ผูรับบรกิาร 

80  

 

 

3.51 

3. รอยละของจํานวนนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการพัฒนา

นักศกึษามีพัฒนาการตาม

วัตถุประสงคของโครงกร 

50 

 

50 

 

55 

 

55 

 

60 

 

มร./   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศศ.  

2. พัฒนาและสงเสริม

กจิการนักศกึษาและศษิย

เกา 

  

1. โครงการพัฒนานกัศกึษา

ตามอัตลักษณของมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0.06 

 

 

 

 

 

- 

  

  

 

 

 

0.06 

 

 

 

 

 

หนวยกจิการ

นักศกึษา 

 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของการ

นําไปใชประโยชนไดจรงิ 

2. รอยละของจํานวนนกัศกึษาที่เขารวม

โครงการพัฒนานกัศกึษาที่มีพัฒนาการ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

3.51 

 

50 

2. โครงการพัฒนานกัศกึษาตาม

กรอบ TQF 

    1. รอยละของจําวนโครงการที่บรรลุ

วัตถุประสงค 

2. รอยละของจํานวนนกัศกึษาที่เขารวม

โครงการพัฒนานกัศกึษาที่มีพัฒนาการ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

* 3. รอยละของจํานวนนักศกึษาที่เขา

รวมโครงการที่มีการแสดงผลการเรยีนรู

ดานคุณธรรมจรยิธรรม ดานความรู 

ดานทักษะ ทางปญญา และดานตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

80 

 

50 

 

50 

3. โครงการฝกงานเสรมิสราง

ทักษะทางอาชีพสาขา

เศรษฐศาสตร 

- 

 

 

- 0.01 0.01 หนวยกจิการ

นักศกึษา 

 

 

 

 

1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษาที่เขารวมโครงการ 

2. คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของ

นายจาง 

3. รอยละของจํานวนนักศกึษาที่เขารวม

โครงการที่มีความรูและความเขาใจ 

 

 

3.51 

 

3.51 

 

80 
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ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใหม ่



                                                                                                                                                                          หนวย: ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตวัช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย ท่ีมา

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ วงเงินงบประมาณ 

2559 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ ตัวช้ีวัดโครงการ 

  

คาเปาหมาย

โครงการป๕๙ 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. นอก 

งปม. 

อ่ืนๆ รวม 

 2. ผูเรยีนทุกกลุม

ไดรับการศกึษาที่ได

มาตรฐานและมี

คุณภาพ 

  

1. รอยละของจํานวนหลักสูตร

ที่ผานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

60 70 80 90 100 สกอ. 1. พัฒนาหลักสูตรได

มาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

1.โครงการประเมินคุณภาพการศกึษา

ระดับหลักสูตร 

 -  - 0.01 0.01 งานประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

1. รอยละของจํานวน

หลักสูตรที่ผานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของสกอ.

ที่เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

*2. รอยละของจํานวน

หลักสูตรที่ผานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

10 

 

 

 

60 

2. คาเฉลี่ยคุณภาพบัณฑติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ตามแผน 

3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 สกอ./

สมส. 

2. โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพ

บัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

จากผูใชบัณฑติ 

        1. หนวยกจิการนกัศกึษา  

2. บัณฑติศกึษา 

1. คาเฉลี่ยคุณภาพบัณฑติ

ตามกรบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3.00 

3. รอยละของบัณฑติปรญิญา

ตรไีดงานทําประกอบอาชีพ

อิสระภายในหรอื 1 ป 

70 70 75 75 75 มร./ 2. พัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของผูมสีวนได

สวนเสยี 

3. โครงการประเมินบัณฑติปรญิญาตรี

ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

 

 

   หนวยกจิการนักศกึษา   1. รอยละของบัณฑติไดงาน

ทํา 

2. รอยละของบัณฑติไดงาน

ทําตรงสายงาน 

70 

 

70 

2. การเพ่ิมศกัยภาพการ

แขงขันสงเสรมิการวจิัย

เพื่อพัฒนาประเทศ 

  

1. ผลการวจิัยและ

งานสรางสรรค มี

ความเขมแข็ง ไดรบั

การเผยแพรไปใช

ประโยชนเพ่ิมข้ึน 

1. รอยละของผูเขารวมอบรม

ดานการวจิัยที่ทําวิจัย 

20 20 25 25 30 มร. 1. สงเสริมความเขมแข็ง

ดานการวจัิยของ

บคุคลากร 

 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพดานการ

วิจัยของอาจารยและนักวจิัย 

 -  - 

  

0.03 

  

0.03 

  

รองคคณบดฝีายวิชาการ

และวิจัย 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็

ของการนําไปใชประโยชนได

จรงิ 

2. รอยละของผูเขารวมอบรม

ดานการวจิัยที่ทําวิจัย 

3.51 

 

 

20 

  

2. รอยละของผลงานวจิัยใน

ระดับสากลตออาจารยประจํา 

5 5 10 10 20 ศศ. 

3. รอยละของจํานวน

ผลงานวจิัยและงานสรางสรรค

ที่แลวเสร็จตอจํานวนทุน 

 

20 20 25 25 30 มร./

สกอ. 

2. สงเสริมและสนับสนุน

การวจัิยและงาน

สรางสรรค 

1.โครงการวิจัยและสรางสรรคของ

บุคคลากร 

- 0.20   -  0.20 1. กก. วชิาการ 

2. กก.วิจัยคณะ ศศ. 

1. จํานวนโครงการวิจยัทีแ่ลว

เสร็จ 

2. รอยละของจํานวน

ผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรคทีล่าเสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

3. รอยละของเงนิวิจัยที่

เพ่ิมข้ึนตามแผน 

1 

 

20 

 

 

 

20 

4.  รอยละของจํานวนเงนิวจิยั 

และงานสรางสรรคเพ่ิมข้ึน  

ตามแผน 

20 20 25 25 30 มร./

สกอ. 

5. รอยละของจํานวนผลงาน 

วทิยานพินธ ดษุฎีนพินธ และ

งานสรางสรรคที่ไดรับทุนแลว

เสร็จ 

20 20 25 25 30 มร./

สกอ. 

1.โครงการทุนอุดหนนุการทํา 

วิทยานพินธ ดษุฎีนพินธ และ 

งานสรางสรรคของนกัศกึษา 

    บัณฑติวิทยาลัยคณะ

เศรษฐศาสตร 

1. จํานวนทุนที่ไดรับอนุมัติ 

2. รอยละของจํานวนผลงาน

วทิยานพินธดุษฎีนพินธ และงาน

สรางสรรคที่ไดรับทุนแลวเสร็จ 

2 

50 

6. รอยละของผูวจิัยที่มี

ผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพ

ระดับสากลและไดรับการยก

ยอง 

100 100 100 100 100 ศศ. 3. สงเสริมสนับสนนุการ

ตพิีมพผลงานวจัิย ใน

ระดับสากล 

 

2. โครงการสนบัสนนุงานวจิัยคณะ

เศรษฐศาสตร 

 -  - 0.01 0.01 1. กก. วชิาการ 

2. กก.วิจัยคณะ ศศ. 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็

ของผูรับบรกิาร 

2. รอยละของจํานวน

ผลงานวจิัยดเีดนที่ไดรับการ

สนับสนุน 

3.51 

 

100 
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ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

เงินทุน ม.ร. 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทนุคณะฯ 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                หนวย: ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย ท่ีมา

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ วงเงินงบประมาณ 

2559 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย

โครงการป๕๙ 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. นอก 

 งปม. 

อ่ืนๆ รวม 

3. การเพ่ิมและการ

กระจายโอกาสบรกิารทาง

วชิาการแกประชาชนอยาง

เทาเทยีม 

1. เพื่อนําศักยภาพ

ทางวชิาการมา

ดําเนนิการวชิาการ

ตามความตองการ

บรกิารของ

กลุมเปาหมายจน

เกดิผลลัพธและ

ความพึงพอใจตอ

ชุมชนและสังคม 

1. รอยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ตอบสนองความ

ตองการดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

20 25 30 35 40 มร. 1. พัฒนาบริการวชิาการ 

สูสังคมอยางหลากหลาย 

1. โครงการบรกิารวชิาการสูชุมชน 0.015 -  - 0.015 กก. บรกิารวชิาการของ

คณะฯ 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็

ของผูเขารวมโครงการที่มีตอ

ประโยชนที่ไดรับ 

2. รอยละของโครงการ

บรกิารวชิาการที่ตอบสนอง

ความตองการดานการ

พัฒนาและเสรมิสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.51 

 

 

 

20 

2. ระดับผลการประเมินการ

ดําเนนิงานบรกิารวชิาการแก

สังคม ตามแผน 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 สกอ. 1. สงเสริมการจัดบริการ

วชิาการแกชุมชนและ

สังคม 

1.โครงการบรกิารวิชาการแกสงัคม

รวมกับมหาวิทยาลัย 

- 0.05   - 0.05 กก. บรกิารวชิาการของ

คณะฯ 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็

ของผูเขารวมโครงการที่มีตอ

ประโยชน 

2. รอยละของจํานวน

ผูเขารวมโครงการทีส่ามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดข้ึีน 

3.51 

 

 

20 

4. การสงเสรมิศลิปะและ

วัฒนธรรม สรางความ

สมานฉันท สามัคคี

ปรองดอง และคานยิม

หลักของคนไทย 

  

  

1.ประชาชนไดรับ

ความรูความเขาใจ 

มีความตระหนักรวม

อนุรักษและทํานุ

บํารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

  

1. รอยละของโครงการ                  

ทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมที่อาจารยฃอง

บุคลากร และนักศึกษาเขา

รวมมีจติสํานกึและความเขาใจ

ในเรื่องศลิปะและวัฒนธรรม 

20 25 30 35 40 มร. 2. สงเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวฒันธรรม 

1.โครงการอนุรกัษและสงเสรมิ

เอกลกัษณศลิปวัฒนธรรม 

- 0.05 

 

  

 - 

  

0.05 

  

หนวยกจิการนักศกึษา 1. คาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ

2. รอยละของหลักสูตรที่มี

การบูรณาการดานศลิปวัฒ

ธรรมรวมกับการเรยีนการ

สอน 

3.51 

 

20 

  

2. ระดับผลการประเมินการ

ดําเนนิงานสงเสรมิสนับสนุน 

ศลิปวัฒนธรรม 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 สกอ. 

2. อนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรมไทย

สรางความ 

สมานฉันท สามัคคี

ในองคกร 

1. ระดับผลการประเมินการ

ดําเนนิงานสงเสรมิ สนับสนนุ 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

3.0 

  

3.0 

  

4.0 

  

4.0 

  

5.0 

  

ศศ. 

  

*1. สงเสริมและสนับสนนุ 

ศลิปวัฒนธรรมในองคกร 

1. โครงการเทดิพระเกยีรต ิ - - 0.01 0.01  

 

 

 

 

 

กก.สวัสดกิารคณะ 

  

1. คาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

2. รอยละของโครงการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรมที่

อาจารย บุคลากรและ

นักศกึษาเขารวมมีจติสํานกึ

และความเขาใจในเรื่อง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.51 

 

20 

2.โครงการสงเสรมิศาสนาและ

ประเพณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 0.05 0.05 1. คาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

2. ระดับผลการประเมินการ

ดําเนนิงานสงเสรมิ สนับสนนุ 

ศลิปวัฒนธรรม 

3.51 

 

4.00 
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ใชงบประมาณ 
สวัสดิการ คณะฯ 

ใชงบประมาณ 

สวัสดกิาร คณะฯ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  หนวย: ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย ท่ีมา

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ วงเงินงบประมาณ 

2559 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย

โครงการป๕๙ 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. นอก 

งปม. 

อ่ืนๆ รวม 

5. การดําเนนิงานตาม

กรอบขอตกลงประชาคม

อาเซียน 

  

1. นักเรยีน นกัศกึษา 

คณาจารย และ

บุคคลากรทางการ

ศกึษามีสวนรวม

เสรมิสราง

ความสัมพันธและ

พัฒนาความรวมมือ

กับประเทศใน

ภูมิภาค 

1. ระดับความสําเรจ็ของการ

จัดประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

หรอืนานาชาต ิ

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 มร./

สงป./

สกอ. 

1. สงเสริมและพัฒนาพันธ

กจิสูประชาคมอาเซยีน 

1. โครงการจดัประชุมวชิาการ

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

- 
 

- 
 

2.00 
 

2.00 
 

กก.วชิาการคณะฯ 1. คาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความสําเร็จของการ

จัดประชุมวชิาการระดบัชาติ

หรอืนานาชาต ิ

 

 

3.51 

 

20 

 

 

 

2. เตรยีมความ

พรอมของนักศกึษา 

คณาจารย และ

บุคคลากรทางการ

ศกึษาเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

1.ระดับความรูความความ

เขาใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ศศ. *2. เตรียมความพรอม

เพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซยีน 

1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

สาขาเศรษฐศาสตร  

- - 0.10 0.10 กก.วชิาการคณะฯ *1. คาเฉลี่ยระดบัความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ* 

*2. ระดับความสําเรจ็ของ

การจดัประชุมวชิาการ

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

*3. ระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3.51 

 

5.00 

 

 

3.51 

6.การพัฒนาศกัยภาพ 

ดานการบรหิาร 

1. ระบบบรหิารมี

คุณภาพและ

มาตรฐานเปนที่

ยอมรับของ

ผูรับบรกิาร 

1. รอยละของจํานวน

บุคคลากรทีเ่ขารวมโครงการ

พัฒนาบุคคลากรที่มี

ผลสัมฤทธิต์ามวัตถปุระสงค

ของโครงการ 

50 50 55 55 60 มร. 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมบีทบาทเชิงรุก 

1. โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะ

ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 

- 0.10 - 0.10 กก.สวัสดกิารคณะฯ 1.คาเฉลี่ยระดบัความคิดเห็น

ของการนําไปใชประโยชน

จากการนําไปใชประโยชน

จากผูเขารวมโครงการ 

2. รอยละของจํานวน

บุคลากรทีร่ับบรกิาร

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

อาจารยและสายสนับสนุนให

มีทักษะในการปฏิบัตงิาน

เพ่ิมข้ึน 

3.51 

 

 

 

50 

2. ระดับผลการประเมินดาน

ประสทิธภิาพใหกับองคกร 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ศศ./

สกอ. 

2. พัฒนาระบบกล ไกล

การดําเนนิงานขององคกร

ใหมปีระสทิธภิาพ 

 

 

1. การจดัทําแผนบรหิารความเสี่ยง

ของคณะ 
 

        กก. จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงของคณะ 

*1. รอยละของผลการ

ดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยง

บรรลุเปาหมายและมีความ

เสี่ยงลดลง 

*2. ผลการประเมินประกัน

คุณภาพดานการบรหิาร

ความเสี่ยง 

80 

 

 

 

1.00 
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ใชงบประมาณ ปกติของ คณะฯ 

ใชงบประมาณสวนกลาง ม.ร. 

(งบประมาณประมาณการ) 

ใชงบประมาณเงินทุนคณะฯ 



2. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 
     หนวย : ลานบาท 

ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. อื่นๆ 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกสวนราชการ 0.015 0.460 2.295 - งบแผนดิน 
     - งบรายได 
     - งบหนวยงานในกํากับ 

รวม 0.015 0.460 
 

2.295  

 
3. งบประมาณตามภารกจิเฉพาะกจิ 

    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี - - รายไดจากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม     

รวมงบประมาณทัง้สิน้    
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การตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

แผนปฏบิตังิานการตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิตัริาชการ 
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ตวัชี้วดั งาน/กจิกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

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

๑. จัดประชุมกลุมงานแผนเพ่ือถายทอดและ 
วางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน  
ปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 

            
คระกรรมการจัดทําแผน 
คณะเศรษฐศาสตร 

 
            
            

๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและ 
ประเมินผลแผนแตละตัวช้ีวัด 

            คระกรรมการจัดทําแผน 
คณะเศรษฐศาสตร 

 
            

๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
เสนอมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

            
คระกรรมการจัดทําแผน 
คณะเศรษฐศาสตร 

 
            
            
(12 เดือน) 
พ.ศ.2559 

(6 เดือน) 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศกัยภาพของคณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (SWOT Analysis) 

 
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
   1.หลักสูตรระดับปรญิญาตรมีีหลายสาขาใหเลือกเรยีน 
   2. มีอาคารและอุปกรณประกอบการเรยีนการสอนพรอม 
   3.อาจารยมีศักยภาพในการทําวิจยั 
   4.ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
  5.บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรมีความมานะอดทน ไมเก่ียงงาน พรอมท่ีเรียนรูสิ่งใหมและปรับตัวไดด ี  
 จดุออน (Weaknesses) 
    1. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    2.ขาดอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาฯ ในระดับบัณฑติศึกษา 
    3. ขาดการประชาสัมพันธคณะใหภายนอกไดรับรู 

 4.ตําราและสื่อการสอนมไีมครบถวนทุกวิชา 
 
 โอกาส (Opportunities) 
  1.ผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงานใหการยอมรับ โดยเฉพาะสวนภูมภิาค 
  2.ความเปนตลาดวิชาเอ้ือตอสังคมวัยทํางาน และสูงอายุ ไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู และวุฒิการศึกษา 
  3.ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานท่ีจบเศรษฐศาสตร 
  4.การเปด AEC ทําใหมีความตองการความรูทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ AEC 
 5.คาหนวยกิตถูก  
 ขอจาํกดั/ภยัคกุคาม (Threats) 
  1.จํานวนเด็กนักเรยีนลดลง 
  2.จบเศรษฐศาสตรแลวไมมีทิศทางในการเขาสูสายอาชีพท่ีชัดเจน (Career Path) 
  3.สถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
  4.ความตองการของผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะพรอมปฏบัิติงานได 
  5.มผีูสนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตรลดลง เน่ืองจากเห็นวาเปนวิชาท่ียาก  

ทีม่าขอมลู :  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕8 ของคณะเศรษฐศาสตร มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
 และผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร รวมท้ังการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ของหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตรท่ีจัดสงมาใหงานนโยบายและแผน 
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ปจจยัภายใน 
 
 

 
ปจจยัภายนอก 

จดุแขง็   (Strengths)   จดุออน   (Weaknesses) 
1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีมีหลายสาขาใหเลือกเรียน 
2. มีอาคารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนพรอม 
3. อาจารยมีศักยภาพในการทําวจิัย 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรมีความมานะอดทน ไมเกี่ยงงาน พรอมที ่  
   เรียนรูส่ิงใหมและปรับตัวไดด ี

1. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ขาดอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที ่
    ปรกึษาฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ขาดการประชาสัมพันธคณะใหภายนอกไดรับรู 
4. ตําราและส่ือการสอนมีไมครบถวนทุกวิชา 

โอกาส   (Opportunities) กลยทุธ  ( S + O ) กลยทุธ  (  W + O ) 
1. ผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงานใหการยอมรับ โดยเฉพาะสวนภูมิภาค 
2. ความเปนตลาดวิชาเอือ้ตอสังคมวัยทํางาน และสูงอายุ ไดมีโอกาสเพ่ิมพูน 
    ความรู และวุฒกิารศึกษา 
3. ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานที่จบเศรษฐศาสตร 
4. การเปด AEC ทําใหมีความตองการความรูทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ AEC 
5. คาหนวยกิตถูก 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา  
2. สงเสรมิ และสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สงเสรมิและสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมในองคกร 
4. สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
5. สงเสรมิความแข็งแรง ดานวจิัยของบุคลากร  
6. สงเสรมิสนับสนนุการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับสากล 
7. การสรางบรรยากาศในการทํางาน 

1. สงเสรมิการจัดบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. พัฒนาบรกิารวิชาการสูสังคมอยางหลากหลาย 
3. พัฒนาระบบกลไกลการดําเนนิงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานขององคกร 

ภัยคกุคาม หรอื ขอจาํกดั   (Threats)  กลยทุธ  ( S + T ) กลยทุธ  ( W + T ) 
1. จํานวนเดก็นักเรียนลดลง 
2. จบเศรษฐศาสตรแลวไมมทีิศทางในการเขาสูสายอาชีพที่ชัดเจน  
    (Career Path) 
3. สถาบันอดุมศึกษาในสวนภูมิภาคเพ่ิมขึน้ 
4. ความตองการของผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มทีักษะพรอมปฏิบัติงานได 
5. มีผูสนใจเรียนสาขาเศรษฐศาสตรลดลง เนื่องจากเห็นวาเปนวิชาที่ยาก 
 

1. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
2. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการผูม ี
    สวนไดสวนเสีย 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่เนนความรูสูการปฏิบัต ิ
4. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทเชิงรกุ 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ 5 ป พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63 ของคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลยัรามรามคาํแหง 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน   คณะเศรษฐศาสตรมคีวามเปนเลศิทางการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรแบบตลาดวชิา สรรคสรางงานวจิัยทีต่อบสนองความตองการของสงัคมไดรบัการยอมรบัในระดบัสากล ผลติบณัฑิตทีม่คีวามรูสูการปฏบิัต ิเปนองคกร Digital-  Based  

 
ประเด็น 
ยุทธศาสต
ร 

1. การสรางศกัยภาพการ 
แขงขนัโดยสรางความเสมอ
ภาคและความเปนธรรมการ
เขาถงึการศกึษา 

2. การเพิม่ศกัยภาพการ
แขงขนัและสงเสรมิการวจิยั
เพือ่พฒันาประเทศ 

3. การเพิม่และกระจายโอกาส
บรกิารวชิาการใหแกประชาชน
อยางเทาเทยีม 

4. การสงเสรมิศลิปะและ
วฒันธรรม สรางความสามคัคี
ปรองดองและคานยิมหลกั 
ของคนไทย 

5. การดาํเนนิงานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซยีน 

6. การพฒันาศกัยภาพดาน
การบรหิาร 

 

 

เปาประสงค 

 

- ผูเรยีนทุกกลุมไดรบัการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ 
- ผูเรยีนทุกกลุมไดรบัการศกึษาทีไ่ดมาตรฐานและ 
มคีุณภาพ                                                                    1 

-  ผลการวจิัยและงานสรางสรรค มคีวามเขมแขง็  
ไดรบัการเผยแพรไปใชประโยชนเพิม่ขึน้ 

2 

-  เพือ่นาํศักยภาพทางวชิาการมาดําเนนิการบรกิารวชิาการตามความตองการของกลุมเปาหมายจนเกิดผล
ลัพธและความพึงพอใจตอชมุชนและสังคม 

3 

-  ประชาชนไดรบัความรูความเขาใจ มคีวามตระหนกั 
รวมอนรุกัษและทาํนําบาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย 
- อนรุกัษศลิปวฒัธรรมไทย สรางความสมานฉนัท สามคัคใีนองคกร 

4 

-  นักเรยีน นกัศกึษา คณาจารย และบคุลากรทาง 
การศกึษา มสีวนรวมเสริมสรางความสมัพนัธและพัฒนาความ
รวมมอืประเทศภมูิภาค   
-  เตรยีมความพรอมของนกัศกึษา คณาจารย และบคุลากร
ทางการศกึษาเพือ่เขาสูประชาคมอาเซยีน                    5            

 

-  ระบบบรหิารมคีณุภาพและมาตรฐานเปนทีย่อมรบัของผูรบับรกิาร 
 

6 

 

 

ดาน
ประสทิธิผล 

กลยทุธ    การสรางความเสมอภาคและ 
              ความเปนธรรมทางการศึกษา            1 

กลยทุธ    สงเสรมิสนับสนนุการวจิัยและ 
             งานสรางสรรค                     2 

กลยทุธ    สงเสรมิสนับสนนุการตีพิมพผลงานวิจัย  
              ในระดับสากล                              2 

                                                              4 

ดานคณุภาพ 
 
 

กลยทุธ    พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย 
              เกา                                          1 

กลยทุธ    พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย                                    2 
กลยทุธ    สงเสรมิระบบประกนัคุณภาพใน 
             ระดับอุดมศึกษา CUPT QA                 6 

กลยทุธ    พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ 
              มาตรฐานหลักสูตร                        2 
 

กลยทุธ    พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทีเ่นนความรูสูการปฏิบัติ                               2  

ดาน
ประสทิธิภาพ 

กลยทุธ    การพัฒนาบรกิารวิชาการสูสังคม 
             อยางหลากหลาย                            3                              

กลยทุธ    สงเสรมิการจัดบรกิารวิชาการ 
              แกชุมชนและสังคม               3 

กลยทุธ     สงเสรมิและสนับสนนุศิลปะและ 
              วัฒนธรรม                                 4 

กลยทุธ   สงเสริมและสนับสนนุศิลปะและวฒันธรรม    
             ในองคกร                                      4 
              

ดานการ
พัฒนา
องคกร 

กลยทุธ    สงเสริมความเขมแข็งดานการวิจัย 
             ของบุคลากร                                 2 

กลยทุธ    การสงเสริม และพัฒนาพันธกิจ 
             สูประชาคมอาเซียน               5 

กลยทุธ    พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาท      
             เชิงรุก                                          6 

กลยทุธ พัฒนาระบบกลไกการดําเนนิงานขององคกรให
มีประสิทธิภาพ                                            6 

กลยทุธ    เตรียมความพรอมเขา 
             สูประชาคมอาเซียน               5 

   

 

แผนทีก่ลยทุธ (Strategy Map) 

หมายเหต*ุ  ตวัเลขหมายถงึประเดน็ยทุธศาสตร 


