
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ  
 

Mind Map แสดงความเช่ือมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง  แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ  กลยุทธ ตัวช้ีวัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม  พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 5 
ประการ ตามพระราชบญัญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การจัดการศึกษา 
 
 
 
2. การวิจัยและการสราง
นวัตกรรม 
 
 
3. การบริการวิชาการแกสงัคม 
 
 
 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
5. การบริหารจัดการตาม
อํานาจและหนาที่ทีก่ฎหมาย
กําหนด 
 

1. สงเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิต และพัฒนาคนทุกชวง
วัยอยางย่ังยืน  

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
(Lifelong Learning) อยางมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุนตามความเหมาะสมกบักําลงัของทกุ ๆ กลุมวัย 
(Enhancing Curriculum for desired learning outcomes)  

1. การจัดการศึกษาเพือ่การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

  
 
 

  
 
 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล 
 
2. บริการและประสานงานกับคณาจารยและหนวยงาน
ตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัด
สอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 
 
3. บริการและประสานงานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการตางประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยใน
ตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ 
และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
 
4. บริการและประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการรบั
สมัครและลงทะเบียน การจัดสงตําราและสื่อการสอน 
รวมทั้งการจัดสอบและการใหคําแนะนําปรกึษาเบื้องตน
แกนักศึกษา 
 
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนไดรบัการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 
6. ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ 
ของสํานักงานฯ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ใหความสําคัญ
การพัฒนาบุคลากรซึง่เปรียบเสมือนพลงัของการพัฒนา
องคกร ใชทรัพยากรทีม่ีอยูอยางคุมคา นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิด
ประสิทธิผล 
 
7. สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอทีส่อดคลองกบั
พันธกิจ เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการชวยการ
ตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
 
8. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดกจิกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากรใหรูจักคุณคา 
อนุรักษ ทํานุบํารุงและสบืทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและอื่น ๆ 
 
9. การประชาสมัพันธในตางประเทศ 

2.1 กําลังคนไดรับการพฒันาทักษะชีวิต (Soft Skill) 
และทักษะศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ 
2.2 กําลังคนไดรับการเสริมสรางศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรงกบัสาขาวิชา 

2. พัฒนาระบบการกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร สอดคลองกับความ
ตองการตลาดแรงงาน 

3.1 กําลังคนไดรับการสรางเสริมความเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
3.2 กําลังคนไดรับการสรางเสริมทักษะและ
สภาพแวดลอมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู 

3. พฒันาทักษะพื้นฐานและ
สิ่งแวดลอมในการใชชีวิต เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 

4. กําลังคนและผูรับบรกิารจากผลการบรูณาการการ
อนุรักษ เสริมสราง ทักษะ ตอยอดศิลปะและวัฒนธรรม 
มีความตระหนักตอการดํารงชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบรูณา
การการเรียนการสอนเพื่อเสรมิสราง
เปนพลเมืองใหแกผูเรียน 

2. สรางความเสมอภาคทาง
สังคม สรางและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1. มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการวิชาการของ
หนวยงานโดยไมทิ้งใครไวขางหลงัทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคที่สอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตหรือตอยอดการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง 

 1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการประชาสมัพันธให
เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 
 

การประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 
(ตรงกบัพันธกจิ 1,2,3,4,9) 

2. ชุมชนและผูรับบริการ ไดยกระดับทักษะความรู 
ผลิตภัณฑ สรางมลูคาทางเศรษฐกจิ สังคม หรือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. เสริมสรางความเขมแข็งและความ
ย่ังยืนของชุมชนและทองถ่ินจากผล
การใหบริการทางวิชาการ 

    

3. มกีารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็ง มีเอกภาพ และเปนรปูธรรม สามารถขับเคลือ่น
ไดอยางคลองตัว 

3. สรางความเขมแข็ง ความเปน
เอกภาพและความคลองตัวดานบริการ
วิชาการ 

3. การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยมีความพรอมของปจจัยเกือ้หนุนเพื่อ
การวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา 

1. พัฒนาระบบการบรหิารการวิจัย
และผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสรางองคความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร ถายทอดและถูกนําไป
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศ 

2. สงเสริมการวิจัยและการสรางความ
รวมมือและการถายทอดองคความรูเพื่อการ
พัฒนาสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอม 

4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
แบบตลาดวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลกัษณและภาพลกัษณองคกรที่
ทันสมัย มุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทลั 

1. สรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยที่
ทันสมัยดวยการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและการบรหิารที่ทันสมัย 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการ
บรหิารจัดการ มผีลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุมคาในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาเชิง
ธรรมาภิบาล 

 1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
2. ปรับปรงุระบบบรหิารงานของ
หนวยงานใหเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและปรบัปรุงการบริหารจัดการ
ของหนวยงานที่ดีและมมีาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ของหนวยงาน 
 

การดําเนินงานของหนวยงานตามระบบ
และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
(ตรงกบัพันธกจิ 5,6,7) 

3. มกีารสรางเสรมิอาจารยและบคุลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหมีศักยภาพสงูและเช่ียวชาญเฉพาะ
ศาสตร 

3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของ
บุคลากรใหเปนชุมชนทางวิชาการที่
สังคมยอมรบั 

 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

1. รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาตามสาย
งาน 
 

การสงบุคลากรเขารบัการประชุม/
อบรมตรงตามตําแหนงหนาที่การงาน 
เพื่อเสรมิสรางศักยภาพ 
(ตรงกบัพันธกจิ 6) 

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 

การจัดโครงการพฒันาบุคลากร
สํานักงานสาขาวิทยบรกิารฯ 
ตางประเทศ 
(ตรงกบัพันธกจิ 6) 

4. มรีะบบนิเวศที่เอื้อตอการจัดการสถานที่การเรียนรู
ของทุกกลุม สามารถสรางศักยภาพ 

4. พฒันาระบบนิเวศและสราง
มูลคาเพิม่จากสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย 

    

 


