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ตัวทึบคือ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของมร. ที่สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ต้องทําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

Mind Map 2555-2558 สํานักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ / กลยุทธ์-เป้าประสงค์-พันธกิจ ตปท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ มร. เป้าประสงค์ มร. กลยุทธ์ มร.

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

๕. การส่งเสริมการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของประเทศ

 (มร.)

๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

๔. การพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนา(มร.)

    ๕.  ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ
ของผลผลิต

๒ .การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของผลผลิต

(มร.)

๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

๓. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม

๑. การสร้างและกระจาย
โอกาสความเสมอภาค และ

ความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  (มร.)

๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม

๑. สร้างและประกันโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา

๓. การพัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา (มร.)

๔.  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น

 ๘. สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ

๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

๓.  ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้

มาตรฐานเพื่อการศึกษา

๕. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

 ๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

๖. ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

 ๑๐. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาล

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคําแหงกับสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

กลยุทธ์ สนง.วก.ตปท. เป้าประสงค์ สนง.วก.ตปท. ประเด็นยุทธศาสตร์ มร.

๑. ขยายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่คนไทยในต่างประเทศ
 พนักงานสายการบินชาวไทยที่ทํางาน
ระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลที่ทํางาน
หน่วยงานการเดินเรือ และหน่วยงาน

ประจํากลางทะเล

๒. ส่งเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

๕. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

๖. มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่ดีและมี

มาตรฐาน

๓. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา

๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

๑. สร้างโอกาสและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับชาวไทยในต่างประเทศ
 พนักงานสายการบิน ชาวไทยที่ทํางาน
ระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลที่ทํางาน
หน่วยงานการเดินเรือ และหน่วยงาน
ประจํากลางทะเลให้มีความเสมอภาค
ทางการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยใน

ประเทศ

๓. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

๖. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษา 
(มร.)  (พันธกิจ ตปท.ที่ 

๕, ๖, ๗)

๑. การสร้างและ
กระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความ

เป็นธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  (มร.)  (พันธกิจ
ตปท.ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๘,

 ๙)

๒. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของ

ผลผลิต (มร.) (พันธกิจ
ตปท.ที่ ๕, ๖, ๗)

๔. ระบบการบริหารงานของ
สํานักงานฯ มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

พันธกิจ มร.

๑. สร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน
ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน 

รวมถึงประชากรในภูมิภาค
อาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่าย
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  (มร.)

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน

ภูมิภาคอาเซียน  (มร.)

๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็น
เครื่องมือยกระดับคุณภาพและ

การกระจายโอกาสทางการศึกษา
 (มร.)

พันธกิจ สนง.วก.ตปท.

๑.   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่สากล 

๕.   สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

๒.  บริการและประสานงานกับคณาจารย์และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน

ต่างประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.   บริการและประสานงานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการต่างประเทศ
 สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยใน
ต่างประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบต่างประเทศ 

และการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล

๔.   บริการและประสานงานกับนักศึกษารามคําแหง
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ในการรับสมัครและ
ลงทะเบียน การจัดส่งตําราและสื่อการสอน รวมทั้ง
การจัดสอบและการให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้นแก่

นักศึกษา

๖.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้
ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือนพลัง
ของการพัฒนาองค์กร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
นําเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้ในการ

ทํางานให้ก่อเกิดประสิทธิผล

๗.   ส่งเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ เพื่อนําผลมาเป็นแนวทางในการช่วยการ

ตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน

๘.   ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษาและบุคลากรให้

รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ

สังคมและอื่น ๆ

๙.   การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

๒. ส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่สู่ทั่วโลก

๔. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

 และพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย (มร.)

๕. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามแนวทางหลักธรร

มาภิบาลของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (มร.)

๖. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษา

(มร.)

๓. การพัฒนาศักยภาพ
ของเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา (มร.) (พันธ
กิจ ตปท.ที่ ๔, ๖)


