
Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัรามคําแหง  แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต (ม.ร.) ตัวช้ีวัด (ม.ร.) กลยุทธ พันธกิจ 

1. สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาวิชาในลักษณะ
การศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคู
คุณธรรม 
 
2. สนับสนุนและสงเสริมการใหความรู
และบริการทางดานสุขภาพแกสังคม 
 
3. สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใช
ประโยชน  
 
4. สนับสนุนและสงเสริมการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  แกประชาชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
 
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 
7. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย  

1. ผูรับบริการทางการศึกษามี
คุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา
ตรงความตองการของผูใช สามารถ
สรางงานดวยตนเอง  

1. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

1. ขยายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาแกคนไทยใน
ตางประเทศ 
 
2. พัฒนาและขยายการ
ประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น 
 
3. สงเสริมอาจารยผูสอน/
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา 
เก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียน 
 
4. สงเสริมการทํานุบํารุง/
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสู
สากล 
 
5. พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
 
6. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 
7. ปรับปรุงระบบบริหารงาน
ของหนวยงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
8. พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการของหนวยงานท่ี
ดีและมีมาตรฐาน 
 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล 
 
2. บริการและประสานงานกับคณาจารยและ
หนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในตางประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
3. บริการและประสานงานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัรามคําแหง กับกระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถาน
กงสุลใหญไทยในตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ 
ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทาง
การศึกษาสูสากล 
 
4. บริการและประสานงานกับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การ
จัดสงตําราและสื่อการสอน รวมท้ังการจัดสอบและ
การใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษา 
 
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง 
ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให
ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือน
พลังของการพัฒนาองคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
คุมคา นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและ
ประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 
 
7. สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลอง
กับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวย
การตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
 
8. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษา
และบุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุงและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ 
 
9. การประชาสัมพันธในตางประเทศ 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
และบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

   

     

 2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบ
สานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และเชิดชสูถาบันหลักของชาติ  

1. สงเสริมสนับสนุน คุณคาศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ 

   

     
 3. เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาดานสาธารณสขุและสราง
เสริมสขุภาพเชิงรุก 

   

      
2. การสรางความเปนธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง
เสมอภาค 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

 1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา 

นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา 

2. สงเสริมการจัดการวิชาการแก
สังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

  (ตรงกับกลยุทธ 1,2 
พันธกิจ 1,2,3,4,9) 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ระดับคณะและหนวยงาน
สนับสนุน 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(ตัวชี้วัดของม.ร.คือ ผลการ
ประเมินระดับสถาบัน) 

      
3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

1. ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู
และงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

1. สงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 

  (ตรงกับกลยุทธ 5,7,8 
พันธกิจ 5,6) 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชน (สรางองคความรู 
ถายทอดเทคโนโลยี) 

   

      
4. สงเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

1. เสริมสรางพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียน 

 1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน 

   

2. พัฒนาทักษะและการบริการดาน
ภาษาตางประเทศ 

   

      
5. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร  

 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัใหมีสมรรถนะและทักษะ 
สูงขึ้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพ่ิมขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

2. สงเสริมการชี้นําปองกันและ
แกปญหาของสังคม 

  (ตรงกับกลยุทธ 6 
พันธกิจ 6) 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

   

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

   

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาล 

   

 


