
ประเด็นยุทธศาสตร ม.ร. เปาประสงค ม.ร. กลยุทธ ม.ร. 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

5. การพัฒนาการบริหารเพ่ือ
ความม่ันคง 

 

4. สงเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน 

 

 
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

     

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.การสรางความเปนธรรม
ลดความเหล่ือมลํ้าของ

ภาครัฐ 

1.เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง

เสมอภาค 

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกาบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

๑. การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 
 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จ

การศึกษาแลวมีงานทําตรงตาม

ความตองการของผูใช สามารถสราง

งานดวยตนเอง 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

๑. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซ่ือสัตยและภักดีตององคกร 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการ
วิจัยและงานสรางสรรค 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค
ความรู และงานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

3. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

4. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2. สงเสริมการช้ีนํา ปองกันและแกปญหา
ของสังคม 

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ กับมหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  

กลยุทธ สนง.วก.ตปท. 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต (ม.ร.) 
ตัวช้ีวัด (ม.ร.) 

๑. ขยายโอกาสและความ 

เสมอภาคทางการศึกษา 

แกคนไทยในตางประเทศ  

๒. สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

สูสากล  

๕. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

๖. มีการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารจัดการของหนวยงานท่ีดี

และมีมาตรฐาน 

๓. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา 

 

๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

พันธกิจ ม.ร. 

๑. สนับสนุนและสงเสริมกระจาย

โอกาส ความเสมอภาคและความ 

เปนธรรมทางการศึกษา 

หลากหลายรูปแบบ  

ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน 

ใหมีความรูคูคุณธรรม 

 
๒. สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
และพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือ

นําไปใชประโยชน 
 

 
๓. สนับสนุนและสงเสริมการ

บริการทางวิชาการแกสังคม แก
ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีย่ังยืน 
 

พันธกิจ สนง.วก.ตปท. 

๑. สงเสริมสนับสนุนการสรางและ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงสูสากล  

๕. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   

๒. บริการและประสานงานกับคณาจารย 
และหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๓. บริการและประสานงานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและ 
สถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 
 ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ  
และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 

๔. บริการและประสานงานกับนักศึกษา 
รามคําแหงสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ  
ในการรับสมัครและลงทะเบียน การจัดสงตํารา 
และส่ือการสอน รวมท้ังการจัดสอบและการ 
ใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษา 

๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซ่ึง
เปรียบเสมือนพลังของการพัฒนาองคกร  
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา นําเทคโนโยลี
สารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางานใหกอ
เกิดประสิทธิผล 

๗.  สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอ 

ท่ีสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปน 

แนวทางในการชวยการตัดสินใจและ 

พัฒนาการดําเนินงาน 

๘.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา 
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษา
และบุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุงและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  

๙.  การประชาสัมพันธในตางประเทศ 

 

๔. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

๕. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในประชาคม

อาเซียน 

6. สงเสริม และพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชน (สรางองคความรู
ถายทอดเทคโนโลยี) 

1. เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถและความ
รวมมือในประชาคมอาเซียน 

1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

1. โครงการประชาสัมพันธ 
การรับสมัครนักศึกษาใหมทุก

ระดับการศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาใหม 

1.การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ระดับ
คณะและหนวยงานสนับสนุน 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ

หนวยงาน 

ตรงกับพันธกิจ  
สนง.วก.ตปท.  
1,2,3,4,9 

ตรงกับพันธกิจ 
สนง.วก.ตปท. 5 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม
ทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหมีสมรรถนะและ

ทักษะสูงข้ึน 

2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงคโครงการ 

1. จํานวนโครงการ 

2. รอยละของจํานวน
นักศึกษาใหมตามแผน 

(ระดับอุดมศึกษา) 

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง
หลักธรรมภิบาล 

2. เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา

และวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
1. การพัฒนาดานสาธารณสุขและสราง
เสริมสุขภาพเชิงรุก 

2. พัฒนาทักษะและการบริการดาน
ภาษาตางประเทศ 

ตรงกับพันธกิจ 
สนง.วก.ตปท.6 
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