
บทที่ 1  

สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ขององคกร 

  

อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน และนโยบายปฏิรูประบบราชการ ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการบริหารงาน เพื่อใหสามารถปรับตัวได

ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการบริหารงานแนวใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์(Results Base Management: RBM) โดยใช

กลไกดานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB)  นั้น 

 เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการบริหารงานแนวใหม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยฯ  สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ตางประเทศ จึงปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการพัฒนากลยุทธ ให

สอดคลองกับปรัชญาการดําเนินการของสํานักงานฯ   เพื่อใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในกระบวนการสรางยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาใหหนวยงานดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวนั้น บุคลากรทุกระดับของสํานักงานฯ ไดรวมกันวิเคราะห

สภาพแวดลอมทั้งภายใน(จุดแข็ง จุดออน) และภายนอกองคกร(โอกาสและอุปสรรค)  เพื่อนําไปสรางยุทธศาสตรของสํานักงานฯ ดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (STRENGTHS) 

1. ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยกระจายอยูทั่วโลก 

4. สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจัดสอบ 
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5. ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

7. บุคลากรมีศักยภาพสูง  

8. มีเอกลักษณขององคกร  

9. Job Rotation  

10. รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  

11. นักศึกษาที่หมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES) 

1. บุคลากรมีภาระงานมาก 

2. ปญหาดานดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 

3. ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดับสูงในบางสายงาน 

บุคลากรบางสวนไมเขาใจคุณคารวมกัน (Share Valued) ของหนวยงานอยางแทจริง 4. 

5. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 

6. อัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 

7. กระบวนการดานการเรียนการสอนและการจัดสอบไมตรงตามความตองการของนักศึกษา  

8. ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบียน) 

9. ไมไดใช E – learning ใหเต็มศักยภาพ 

10. ระเบียบขอบังคับ 

11. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
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2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (OPPORTUNITIES)  

1. กระทรวงศึกษาธิการขยายศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพิ่มขึ้น  

2. นักศึกษาที่หมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศจํานวนมาก  

3. กระแสโลกาภิวัฒนและ WTO 

4. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

5. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS)  

1. WTO  

2. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

3. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้น 

4. ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา  

 

คําอธิบายสภาพแวดลอมที่มีผลตอองคกร 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 1. 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ( STRENGTHS ) 

1. ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 

คําอธิบาย :  ผูบริหารสูงสุดมีความรูความสามารถ  และศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

การบริหารงานของผูบริหาร  ตามคุณลักษณะผูบริหารตั้งแตเดือนเมษายน 2552 – กันยายน 2552 ปรากฏวา ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
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2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

คําอธิบาย :    มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในตางประเทศรุนแรกในภาค 

2  ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิตและเพิ่มเปน 4 สาขาวิชา 

ในภาค 1 ปการศึกษา 2547 คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 2548 ไดเริ่มรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ในระดับปริญญา

โทเปดสอนหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือก

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ นั้น จะเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหสําหรับชาวไทยที่อยูใน

ตางประเทศ พนักงานสายการบินตาง ๆ ชาวไทยที่ทํางานระหวางประเทศ และไดขยายโอกาสใหกลุมบุคคลที่ทํางานในหนวยงานการเดินเรือและหนวยงานประจํา

กลางทะเลเรียนในโครงการนี้ไดเชนกัน เปนการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนที่มีขอจํากัดเรื่องหนาที่การงาน และถิ่นพํานัก ที่อาศัยใน

ตางประเทศ มีระบบการเรียนการสอนผาน E – learning / Distance Learning 

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูทั่วโลก 

คําอธิบาย :     มีศูนยสอบกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของโลก ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด ศูนย

สอบของแตละประเทศตาง ๆ รวม 29 ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบในประเทศเหลานั้น 38 แหง  โดยนักศึกษาสามารถเลือกศูนยสอบไดทุกศูนยสอบที่มี เปนการเพิ่ม

ทางเลือก และลดขอจํากัดของนักศึกษาที่ตองเดินทางไปทํางานระหวางประเทศ 

4. สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจัดสอบ 

คําอธิบาย :     การที่มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย  และสถานกงสุลใหญ   
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(ไทย) ในตางประเทศ ในการใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจัดสอบใหกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวยดีมาตลอด ตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนของ

สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ โดยประสานงานผานทางกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ ไดใหความรวมมือดวยดีเชนกันทําใหไดรับความเชื่อมั่นใน

กระบวนการจัดสอบ 

5. ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

  คําอธิบาย :     มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ติดตั้งเปนโครงขายฐานขอมูลความรูครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลกมีความ

เหมาะสมและสะดวกสําหรับผูเรียนที่อยูตางประเทศ    

6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

คําอธิบาย :     สํานักงานฯ มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)อยูระดับดี  และอยูในอันดับตนๆ ของมหาวิทยาลัย 

7. บุคลากรมีศักยภาพสูง  

คําอธิบาย :     บุคลากร (Staff) จํานวนมากมีความรูความสามารถเฉพาะตัวสูง (Core Competency)  

8. มีเอกลักษณขององคกร  

คําอธิบาย :    มี Share Valued หรือเอกลักษณขององคกรรวมกันในการทํางานเปนทีม (Teamwork) และการทุมเทการใหบริการ (Service Mind) 

ซึ่งเปนจุดเดนและเปนสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

9. Job Rotation  

คําอธิบาย :     มีการหมุนเวียนบุคลากรที่เขาใหมไปตามฝายตางๆ (Job Rotation) เพื่อเรียนรูงานทุกอยางในสํานักงานฯ กอนจะมอบหมายภารกิจ

หลักให ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจระบบงานโดยรวมและสามารถทํางานแทนกันได 

10. รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  

คําอธิบาย :    Matrix  Organization มีลักษณะรวมระหวาง Divisional and Functional มีจุดเดนที่สามารถเพิ่มความยืดหยุน (Flexibility) ในการ

ทํางานของหนวยงานไดเปนอยางดี ที่เอื้อใหทุกคนไดทํางานตามศักยภาพของตน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฝายตางๆ ของสํานักงาน และทุกคนมีโอกาสพัฒนา
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11. นักศึกษาที่หมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

คําอธิบาย :    นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบกับมหาวิทยาลัยฯ ที่หมดสภาพนักศึกษา สามารถนําผลการศึกษากระบวนวิชาที่สอบผาน

แลวมาเทียบโอนหนวยกิตได ถือเปนจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ที่ทําใหนักศึกษาตัดสินใจศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES)  

1. บุคลากรมีภาระงานมาก 

คําอธิบาย :    ขอเสียของรูปแบบการทํางานแบบ Matrix  คือ อาจเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะตองทําหลายๆ งานพรอมๆ กัน 

ผูปฏิบัติงานจะเกิดความกดดัน และจะเกิดกระบวนการทํางานที่คลายกันในแตละหนวยงานยอย ณ จุดตัดของ matrix  อีกทั้งบุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้นจากการ

มอบหมายใหปฏิบัติงานพิเศษตามนโยบายมาก ทําใหงานประจําไมคลองตัว ไมสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ปญหาดานดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 

คําอธิบาย :    ลักษณะโครงสรางองคกร(Structure) แบบภาครัฐ เปนอุปสรรคตอความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงานกับ

หนวยงานอื่นติดขัดและลาชา พนักงานหรือเจาหนาที่ไมสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทําใหบางครั้งไมสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3. ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดับสูงในบางสายงาน 

 คําอธิบาย :      ความรู ความสามารถ (Skill) ดานงานอาชีพ (Occupational Skills) ของบุคลากรบางสายงานยังไมตรงกับพื้นฐานการศึกษา 

บุคลากรบางสวนขาดทักษะ ขาดความรูความชํานาญระดับสูง เชน การวางแผนกลยุทธ   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารความเสี่ยง 
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4. บุคลากรบางสวนไมเขาใจคุณคารวมกัน (Share Valued) ของหนวยงานอยางแทจริง 

 คําอธิบาย :   การที่บุคลากรบางสวนไมไดตระหนักถึงเอกลักษณหรือคุณคารวมกัน (Share Valued) ขาดการทุมเทในเรื่องการทํางานเปนทีม 

ใหกับงานในบางครั้ง และเกิดความบกพรองในการใหบริการ  ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

5. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 

 คําอธิบาย :   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ เชน บางกระบวนวิชาไมมีตํารา หรือเอกสารประกอบการเรียน ไมมีจําหนาย 

หรือยังไมไดจัดทําเนื่องจากเปนกระบวนวิชาใหม ซีดีประกอบคําบรรยายบางกระบวนวิชายังไมมีคุณภาพของภาพและเสียง และความทันสมัยของเนื้อหา 

การปรับปรุงเรื่องสื่อการเรียนการสอนเปนไปไดยาก อาทิ การบันทึกคําบรรยายการเรียนการสอนใหมใหทันสมัย นั้น จะตองดําเนินการหลายขั้นตอนและกวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จใชเวลานาน ไมทันสงใหนักศึกษาที่เรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จึงไดรับสื่อที่ไมทันไดปรับปรุงคุณภาพ 

6. อัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 

คําอธิบาย :   จากสถิตินักศึกษาใหมแตละภาคการศึกษาที่ผานมา จะเห็นวาอัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมี

แนวโนมที่ลดลง  จากหลายๆ สาเหตุ อาทิ สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลก ทําใหเกิดผลกระทบตอรายไดของผูที่สนใจจะศึกษาตอได เปนตน 

7. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนไมตรงตามความตองการของนักศึกษา  

        คําอธิบาย :    จากงานวิจัยสถาบัน ของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปการศึกษา 2551 (เก็บขอมูลในชวงการสอบภาค 2/2551ใช

งบประมาณ พ.ศ.2552) เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูตางประเทศ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และโดยรวมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สรุปภาพรวมในแตละดาน  จากทั้ง 7 ดาน ไดแก (1) ประโยชนที่

นักศึกษาไดรับ (2) อาจารยผูสอนและออกขอสอบ (3) สื่อการเรียนการสอน (4) เว็บไซต (5) การรับสมัครและการลงทะเบียนทางอินเตอรเน็ต (6) การจัดสอบ ณ ศูนย

สอบ (7) เจาหนาที่ ปรากฏวาจาก 4 ใน 7  ดาน คือ (1) ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ (5) การรับสมัครและการลงทะเบียนทาง (7) เจาหนาที่  ความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก  3 ดานที่เหลือ ไดแก  ดานอาจารยผูสอนและออกขอสอบ  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานเว็บไซต ผลความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งถือเปนจุดออน

ของสํานักงานฯ  ที่ตองไดรับการปรับปรุง  
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8. ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบียน) 

คําอธิบาย :   ความเสี่ยงดานสารสนเทศ ซึ่งจะตองประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอรโดยเฉพาะระบบสารสนเทศนักศึกษา เกี่ยวกับการรับสมัครและ

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเนต ที่ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากการการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จะตอง

อาศัยระบบสารสนเทศเปนอันมาก เชน การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะตองประสบปญหาในการจายเงินทางออนไลน โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในตางประเทศ เปน

ความเสี่ยงหลักที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงานฯ โดยตรง ทั้งในดานการใหบริการแกนักศึกษา และกระบวนการทํางานภายใน   ทําใหขาดความ

นาเชื่อถือ และเพิ่มภาระงาน และระยะเวลาการทํางาน 

9. ไมไดใช E – learning ใหเต็มศักยภาพ 

คําอธิบาย :   จากปจจัยหลายอยางทั้งจากขอจํากัดของนักศึกษา เชน สมรรถภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรที่มี  ดานความบกพรองจากเทคโนโลยี

การผลิต  ความคมชัดของสื่อ และความสะดวกในการเขาถึงสื่อทางอินเทอรเนต  แตกตางกันและความคลาดเคลื่อนของขอมูล ซึ่งเปนความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

10. ระเบียบขอบังคับ 

คําอธิบาย :   ระเบียบขอบังคับบางอยางไมเอื้อตอนักศึกษา เชน ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียน  เปนตน  

11. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 

คําอธิบาย :   การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน  สงผลใหกระบวนวิชาเพิ่มมากขึ้น ขอมูลมากขึ้น  ไดรับปญหาจากการเตรียมตําราและสื่อที่

เกี่ยวของจากความไมพรอมในดานตางๆ  และสรางภาระงานใหบุคลากรมากขึ้น 

 

2.  คําอธิบายผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (OPPORTUNITIES)  

1. กระทรวงศึกษาธิการขยายศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพิ่มขึ้น  

       คําอธิบาย :    การที่กระทรวงศึกษาธิการไดเปดศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในประเทศตางๆ เพิ่มขึ้น ถือวาเปนโอกาส  
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เนื่องจากจะสงผลใหชาวไทยที่จบระดับมัธยมปลาย  ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น   

2. นักศึกษาที่หมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศจํานวนมาก  

        คําอธิบาย :    การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ยังไมสําเร็จการศึกษา เดินทางไปทํางานและพํานักตางประเทศจํานวนมาก  และ

ตองการศึกษาตอใหสําเร็จ และยังสามารถเทียบโอนหนวยกิตที่เคยเรียนเดิมไดและทําใหความตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น 

3. กระแสโลกาภิวัฒนและ WTO 

 คําอธิบาย :    จากการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูกระแสโลกาภิวัตน และการเขาเปนสมาชิกในกลุม WTO ทําใหมีการตกลงทางการคาและการ

บริการ ซึ่งสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและการลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงบริการดานการศึกษา ขอผูกพันทางการศึกษาในกลุมประเทศสมาชิกที่มีการเปดเสรี

ทางการศึกษา ผลักดันใหคนไทยกาวสูเวทีโลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และการศึกษาที่มีเสรีภาพ ภายใตขอตกลงระหวางกัน 

4. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

คําอธิบาย :    การที่ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  ถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ 

ประชาชนสนใจเลือกเขาศึกษา 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  

คําอธิบาย :    การที่รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  ทําใหเปนโอกาสในการขยายการศึกษาเพิ่มขึ้น   

 

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS)  

1.  กระแสโลกาภิวัฒนและ WTO 

         คําอธิบาย :    จากนโยบายการเปดการคาเสรี ซึ่งรวมไปถึงดานการศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยจากตางประเทศเขามาเปดในประเทศไทยมากขึ้น 

เกิดภาวะการแขงขันสูง ถือเปนภัยคุกคาม  

2. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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คําอธิบาย :     ทําใหเกิดการแขงขันเพิ่มขึ้น  นักศึกษาหรือกลุมเปาหมายมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการขยายการสอน

สูตางประเทศของมหาวิทยาลัย เชนกัน 

3. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้น 

       คําอธิบาย :    การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันตางๆ ผานระบบอินเทอรเนต ของสถาบันและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศในรูปแบบตางๆ ที่มีแนวโนมยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของตลาดมากขึ้น   นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้น ถือเปนอุปสรรคตอการ

ขยายตัวของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สูตางประเทศ เชนกัน 

4. ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา  

        คําอธิบาย :     ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา ทําใหเปนนอุปสรรคในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง 
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บทที่ 2  

การจัดวางทิศทางองคกร 

 

 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มีการจัดวางทิศทางองคกรโดยกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค

หลัก (ผลลัพธ)ไดดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 

 พัฒนาบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 

พันธกิจ 

1. สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย โดยประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสามารถตอบสนองตอการพัฒนาหนวยงาน นําผลการวิจัยและขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานของหนวยงานใหสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาล  
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

4. การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานโดยใชความรูเปนฐาน 

5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

เปาประสงคหลัก 

1. สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชาวไทยในตางประเทศ พนักงานสายการบิน ชาวไทยที่ทํางานระหวางประเทศ กลุมคนที่ทํางาน

หนวยงานการเดินเรือและหนวยงานประจํากลางทะเล ใหมีความเสมอภาคทางการศึกษาเชนเดียวกับคนไทยในประเทศ  

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพรสูทั่วโลก 

3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานสังคมศาสตร 

5. พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

6. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และผูประสานงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการศึกษา 

7. ระบบการบริหารของสํานักงานฯ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาล 



บทที่ 3 

ยุทธศาสตร กลยุทธ และผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน 

  

จากการระดมสมองของบุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด/ภัยคุกคาม คณะกรรมการ

วางแผนกลยุทธ ไดนําผลการวิเคราะหดังกลาวมากําหนดคาน้ําหนัก และคาคะแนนเพื่อคัดเลือกสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกรมากที่สุด และนํามาวิเคราะหเพื่อ

สรางยุทธศาสตรโดยใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT Matrix Analysis ไดยุทธศาสตรพัฒนาองคกร และผลผลิตของหนวยงาน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ กลยุทธ (กลวิธี/มาตรการ) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่แตกตาง 

จากองคกรอื่น (กรณีสามารถระบุได) 

1.1 ประสานงานการเรียนการสอน

ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

 

-ไมมี- 1 .ก ารสร า ง โ อก าสทา ง

การศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 

พนักงานสายการบิน  ชาวไทยที่

ทํางานระหวางประเทศ กลุมบุคคล

ที่ทํางานหนวยงานการเดินเรือ และ

หนวยงานประจํากลางทะเล 1.2  ประสานความร วมมือกั บ

กระทรวงการตางประเทศ สถาน

ทูตฯ และสถานกงสุลฯ ในการ

จัดสอบ 

-ไมมี- 

 

2 .การปลูกจิตสํา นึกและ

กระตุนให เกิดการทํานุ

บํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย สงเสริมการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 

จัดโครงการ/กจิกรรมสงเสริม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

-ไมมี- 
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ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ กลยุทธ (กลวิธี/มาตรการ) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่แตกตาง

จากองคกรอื่น (กรณีสามารถระบุได) 

3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมที่มี

นั ก ศึ ก ษ า เ ป น ผู ร ว ม

โครงการ 

-ไมมี- 3. การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย เรงพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงาน 

3.2 ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

-ไมมี-  

3.3 สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย 

-ไมมี- 

3.4 สํ ารวจจํ านวนผู สํ า เร็ จ

การศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุ กต ใ ช ในก าร

ปฏิบัติงาน 

-ไมมี- 

ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

สังคมศาสตร 

ประสานงานการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร 

-ไมมี- 4. การพัฒนาขีดความสามารถ

ของหนวยงานโดยใชความรู

เปนฐาน 

แ ผ น ง า น บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย 

มีการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

จัดการของหนวยงานที่ดีและมี

มาตรฐาน 

ดํ า เ นิ นงานวิ จั ยสถาบั นของ

หนวยงาน 

-

 

ไมมี- 
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ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ กลยุทธ (กลวิธี/มาตรการ) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ลักษณะผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่แตกตางจาก

องคกรอื่น (กรณีสามารถระบุได) 

5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ

ความมั่นคงของรัฐ 

แผนงานบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู

ประสานงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

สงเสริมการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ประสานความรวมมือกับ  

กระทรวงการตางประเทศ 

สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ 

ในการจัดสอบ และขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธการ

รับสมัครนักศึกษาใหมของ

สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

ไปยังสถานทูตฯ และสถาน

กงสุลฯ บริษัทสายการบิน 

-ไมมี- 

6.1 สํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ การบริการดาน

งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

-ไมมี- 

 

6.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู 

-ไมมี- 

 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

หนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

-ไมมี- 6.3 สงบุคลากรเขารวมประชุม/ 

อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาระบบ

การเรียนรู 
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บทที่ 4  

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และคาเปาหมาย 

 

 การจัดวางทิศทางองคกรโดยการกําหนดเปาประสงคหรือผลลัพธของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จะบรรลุผลสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่

จะตองกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธและคาเปาหมายที่เหมาะสม ตลอดจนการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและคาเปาหมายที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงนําไปสูการ

บรรลุผลลัพธ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลลัพธ              1. 

คาเปาหมาย 
ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค  ตัวชี้วัด  

2552 2553 2554 2555 

1. การสรางโอกาสทาง

การศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวติ 

สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชาวไทยใน

ตางประเทศ พนักงานสายการบิน ชาวไทยที่ทํางานระหวาง

ประเทศ  กลุมบุคคลที่ทํางานหนวยงานการเดินเรือ และ

หนวยงานประจํากลางทะเล ใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา

เชนเดียวกับคนไทยในประเทศ       

1. จํานวนนักศึกษาที่มีสภาพดานสังคมศาสตร * 

2. จํานวนศูนยสอบในตางประเทศ 

 

690 

38 

 

600 

38 

600 

38 

600 

38 

2. การปลูกจิตสํานึก

และกระตุนใหเกิดการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพรสู   

ทั่วโลก   

จํ านวนโครงการ /กิ จกรรมทางวิ ช าการด าน

ศิลปวัฒนธรรม * 

 

3 3 3 3 

3. การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 

 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศที่นักศึกษาเขามามีสวนรวม 

8 7 7 7 
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เปาหมาย 
ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค  ตัวชี้วัด  

2552 2553 2554 2555 

  2. ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน * 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

2.53 

 

3.90 

 

65.00 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 

4.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร * ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานสังคมศาสตร 70 50 50 50 4. การพัฒนาขีด

ความสามารถของ

หนวยงานโดยใช

ความรูเปนฐาน 

4.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองตอ

การพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

จํานวนงานวิจัยสถาบัน 1 1 1 1 

5. การพัฒนาการศึกษา

เพื่อความมั่นคงของรัฐ 

ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู

ประสานงานเพื่อสงเสริมการศึกษา 

จํานวนความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และชุมชนทองถิ่น * 

- 87 87 87 

6. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

ระบบบริหารงานของสํานักงานฯ สามารถอํานวยความสะดวก

และใหบริการแกนักศึกษา รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและ  

ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.00 

 

5 

 

80.00 

 

3.50 

 

1 

 

80.00 

3.50 

 

1 

 

80.00 

3.50 

 

1 

 

80.00 

2. ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามาจัดทํา

แผนการจัดการความรู * 

3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/   

ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป * 
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2. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

ขอม ย ูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 

คาเปาหมา

 
กลยุท ตัวชี้วัด

4 55
ยเหตุ ธ(กลวิธี/มาตรการ) ผลผลิ

ะสานงานการเร

ต/โครงการ/กิจกรรม  (KPI) 
2552 2553 255  2 5 

หมา

1.1 ปร

หล

ปริญญ

ประส

น

ั

464 

 

80 6  600 

 

 ียนการสอนทั้ง

ักสูตรระดับปริญญาตรีและ

าโทอยางตอเนื่องและมี

ธิภาพ 

จํานว

ดานส

 

ิท

ร

 

นักศึกษามีสถานภาพ

งคมศาสตร * 

5  42 690 

 

600

 

600 

 

1.   ขยา

การศ

พนักงา

ระหวาง

หนวยง

ประจําก 1.2 ป

กร

ฯ และส

 8 38 38  

ยโอกาสและความเสมอภาคทาง

ึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 

นสายการบิน  ชาวไทยที่ทํางาน

ประเทศ กลุมบุคคลที่ทํางาน

านการเดินเรือ และหนวยงาน

ลางทะเล ะสานความร วมมื อกั บ  

ะทรวงการตางประเทศ สถานทูต

ถานกงสุลฯ ในการจัดสอบ 

จํานวนศูนยสอบในตางประเทศ 29 32 37 38 

 

3

2. สงเ

ไทยสู

ร

ํา

านวน

ากา

1 3 3   สริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สากล 

จัดโค

การท

งการ/กจิกรรมสงเสริม

นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํ

วิช

จํา

โครงการ/กิจกรรมทาง

รดานศิลปวัฒนธรรม * 
3 3 3 3

3.1 จัด

นักศึก

นวน

สํานัก

ตางปร

สวนร

- - - 7 7   โครงการ/กิจกรรมที่มี

ษาเปนผูรวมโครงการ 

โครงการ/กิจกรรมของ

งานสาขาวิทยบริการฯ

ะเทศ ที่นักศึกษาเขามามี

วม  

8 7

  3.2  

การศ ั

ภายใน

4.42 66 0 6 2.60  ดําเนินงานประกันคุณภาพ

ึกษาภายใน 

ระดับ

ประก

คะแนนผลการตรวจ

นคุณภาพการศึกษา

 * 

2.  2.58 2.53 2.6 2. 0 

3. เรงพ

การศึก

 

3.3 สํา

นักศึก

ของอา

ะดับ

ึก

ข

- - - 0 0 3.5  

ัฒนางานประกันคุณภาพ

ษาของหนวยงาน 

รวจความพึงพอใจของ

ษาที่มีตอคุณภาพการสอน

จารย 

ร

นักศ

สอน

ความพึงพอใจของ

ษาที่มีตอคุณภาพการ

องอาจารย 

3.90 3.5 3.5  0 
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ขอม ย ูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 

คาเปาหมา

 
กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด

4 55
ายเหตุ (กลวิธี/มาตรการ) /โครงการ/กิจกรรม  (KPI) 

2552 2553 255  2 5 
หม

3.4 สํา

การศึก

ประยุก

รอยละ

าร

ยุก

- - 0 .0 85.00  รวจจํานวนผูสําเร็จ

ษาที่สามารถนําความรูไป

ตใชในการปฏิบัติงาน 

สาม

ประ

ของผูสําเร็จการศึกษาที่

ถนําความรูไป

ตใชในการปฏิบัติงาน  

 - 65.00 85.0 85 0 

4. ผลิต

สังคม

ประส

เพื่อผล

สังคม

นวน

คม

- 9 97 0   และพัฒนากําลังคนดาน

ศาสตร 

านงานการเรียนการสอน

ิตบัณฑิตดาน

ศาสตร 

จํา

สัง

ผูสําเร็จการศึกษาดาน

ศาสตร * 

 70 5 50 50

5. มีกา

พัฒนา

ของห

ิน

ย

นวน - 1 1 1   รวิจยัเพือ่สรางองคความรูเพือ่การ

และปรับปรุงการบริหารจัดการ

นวยงานที่ดีและมีมาตรฐาน 

ดําเน

หนว

การงานวิจัยสถาบันของ

งาน 

จํา

 

งานวิจยัสถาบัน 1 1 1

6. ประ

ภาครัฐ

ของม

และพั

 

ะส

ะท

 แ

อ

ประชา

นักศึก

บริการ

สถาน

บริษัท

เดินเรื

กลางท

ประส

 

จํานวน

ย

น

- 76 7   สานความรวมมือกับหนวยงาน

 ภาคเอกชน และผูประสานงาน

หาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการศึกษา 

ฒนาคุณภาพชีวิต 

ปร

กร

ทูตฯ

จัดส

านความรวมมือกับ  

รวงการตางประเทศ สถาน

ละสถานกงสุลฯ ในการ

บ และขอความอนุเคราะห

สัมพันธการรับสมัคร

ษาใหมของสาขาวิทย

ฯ ตางประเทศ ไปยัง

ทูตฯ และสถานกงสุลฯ 

สายการบินหนวยงานการ

อและหนวยงานประจํา

ะเล หนังสือพิมพ และผู

านงานของมหาวิทยาลัย 

หนว

ชุมช

ความรวมมือกับ

งานภาครัฐ เอกชน และ

ทองถิ่น * 

86 87 8 87 87
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ขอม ย ูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 

คาเปาหมา

 
กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด

4 55
ายเหตุ (กลวิธี/มาตรการ) /โครงการ/กิจกรรม  (KPI) 

2552 2553 255  2 5 
หม

7.1 สํา

ศึก

งานสน

ระดับ

กศึก

งา

สอ

- - 0 .5 3.50  - 4.00 3.5 3 0 

นัก

ปรุงระบบการบริหารงานของ

งานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ

รวจความพึงพอใจของ

ษาที่มีตอ การบริการดาน

ับสนุนการเรียนการสอน 

นั

ดาน

การ

ความพึงพอใจของ

ษาที่มีตอการใหบริการ

นสนับสนุนการเรียน

น 

7.2 ดํา

จัดการ

ผลสัม

นํามาจ

ความร

- 1 1   ฤทธิ์ของจํานวนความรูที่

ัดทําแผนการจัดการ

ู * 

- - 5 1เนินการเกี่ยวกับการ

ความรู 

7. ปรับ

หนวย

บาล 

7.3 สง

อบรม/

การเรีย

ละ

อบ

อยกว

 

- 100 75 0 .0 80.00  .00 80.00 80.0 80 0 บุคลากรเขารวมประชุม/ 

สัมมนา เพื่อพัฒนาระบบ

นรู 

รอย

การ

น

ของบุคลากรที่ไดรับ

รม/สัมมนา/ดูงาน ไม

า 2 ครั้งตอป * 
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บทที่ 5  

ประมาณการงบประมาณรายจายของหนวยงาน 

1. งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร             หนวย : ลานบาท 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด วงเงินงบประมาณ (ปงบประมาณ) ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แผน

งบประมาณ 
กลยุทธ ผลผลติ/โครงการ/

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

52 53 54 55 52-55 52 53 54 55 52-55 (กลวิธ/ีมาตรการ) 
แหลง

งบประมาณ 
1.1 ประสานงานการ
เรียนการสอนดาน
สังคมศาสตรทั้ง
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทอยาง
ตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 จํานวนนักศึกษามี
ส ถ า น ภ า พ ด า น
สังคมศาสตร * 

 
 

 

690 600 600 600 *** *** *** *** *** *** งานสนับสนุน
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

งบรายได 1. การสราง
โอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

1. การสราง
โอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

1. ขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาแกคนไทย
ในตางประเทศ 
พนักงานสายการ
บิน  ชาวไทยที่
ทํางานระหวาง
ประเทศ กลุมบุคคล
ที่ทํางานหนวยงาน
การเดินเรือ และ
หนวยงานประจํา
กลางทะเล 

1.2 ประสานความ
รวมมือกับ  กระทรวง
การตางประเทศ สถาน
ทูตฯ และสถานกงสุลฯ 
ในการจัดสอบ 

จํานวนศูนยสอบใน
ตางประเทศ 

38 38 38 38       - งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
และงานสารนิเทศ 

งบรายได 

2. การปลูก
จิตสํานึกและ
กระตุนให  
เกิดการทํานุ
บํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม
ไทย 

2. การปลูก
จิตสํานึกและ
กระตุนให
เกิดการทํานุ
บํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม
ไทย 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
สูสากล 

จัดโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทางวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรม *

3 3 3 3       งานสารนิเทศ - 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

3. เรงพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หนวยงาน 
 

3.1 จัดโครงการ/
กิจกรรมที่มีนักศึกษา
เปนผูรวมโครงการ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมของ
สํานักงานสาขาวิทย
บริการฯตางประเทศ 
ที่นักศึกษาเขามามี
สวนรวม  

8 7 7 7       - งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
และงานสารนิเทศ 

งบรายได 
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หนวย : ลานบาท 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด วงเงินงบประมาณ (ปงบประมาณ) ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แผน

งบประมาณ 
กลยุทธ ผลผลติ/โครงการ/

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 52 53 54 55 52-55 52 53 54 55 52-55 (กลวิธ/ีมาตรการ) 

แหลง
งบประมาณ 

  3.2  ดําเนินงานประกัน
คุ ณภ าพก า รศึ กษ า
ภายใน 

ระดับคะแนนผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน * 

2.53 2.60 2.60 2.60       งานสารนิเทศ งบรายได 

3.3 สํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอ
คุณภาพการสอนของ
อาจารย 

3.90 3.50 3.50 3.50       งานสารนิเทศ - 

    

3.4 สํารวจจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาที่
สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่สามารถ
นําความรูไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน  

65.00 85.00 85.00 85.00       งานสารนิเทศ - 

4. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนดาน
สังคมศาสตร 

ประสานงานการเรียน   
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
ดานสังคมศาสตร 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร * 

70 50 50 50       งานสนับสนุน
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

งบรายได 4. การพัฒนา
ขีดความ 
สามารถของ
หนวยงานโดย
ใชความรูเปน
ฐาน 
 

4. การพัฒนา
ขีดความ 
สามารถของ
หนวยงานโดย
ใชความรูเปน
ฐาน 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

5. มีการวิจัยเพื่อสราง
องคความรูเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการของ
หนวยงาน ที่ดีและมี
มาตรฐาน 

ดําเนินการงานวิจัย
สถาบันของหนวยงาน 

จํานวนงานวิจัย
สถาบัน 
 

1 1 1 1       งานสารนิเทศ 
 

งบรายได 

5. การพัฒนา
การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ 

5. การพัฒนา
การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

6. ประสานความ
รวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู
ประสานงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
สงเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประสานความรวมมือ
กับกระทรวงการ
ตางประเทศ สถานทูตฯ 
และสถานกงสุลฯ ใน
การจัดสอบ และขอ
ความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษาใหม
ของสาขาวิทยบริการฯ  

จํานวนความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน
ทองถิ่น * 

- 87 87 87       - งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
และงานสารนิเทศ 

งบรายได 

หนวย : ลานบาท 

   

 



 23 

คาเปาหมายของตัวชี้วัด วงเงินงบประมาณ (ปงบประมาณ) ประเด็น

ยุทธศาสตร 

แผน

งบประมาณ 

กลยุทธ ผลผลติ/โครงการ/

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

52 53 54 55 52-55 52 53 54 55 52-55 (กลวิธ/ีมาตรการ) 

แหลง

งบประมาณ 

ตางประเทศ ไปยัง
สถานทูตฯ และสถาน
กงสุลฯ บริษัทสายการ
บิน หนวยงานการ
เดินเรือและหนวยงาน
ประจํากลางทะเล 
หนังสือพิมพ และผู
ประสานงานของ
มหาวิทยาลัย 

                 

7.1 สํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ตอ การบริการดานงาน
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอ
การใหบริการดาน
งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

4.00 3.50 3.50 3.50       งานสารนิเทศ - 

7.2 ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการความรู 

ผลสัมฤทธิ์ของ
จํานวนความรูที่
นํามาจัดทําแผนการ
จัดการความรู * 

5 1 1 1       คณะกรรมการ

จัดการความรู 

- 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ 

แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

7. ปรับปรุงระบบ
การบริหารงานของ
หนวยงานให
เปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

7.3 สงบุคลากรเขารวม
ประชุม/ อบรม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนรู 

รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ไมนอย
กวา 2 ครั้งตอป * 
 

80.00 80.00 80.00 80.00       งานบริหารและ

ธุรการ 

- 

 
 
 
งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน             หนวย : ลานบาท 2. 

วงเงินงบประมาณ (ปงบประมาณ) 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน 

2552 2553 2554 2555 2552-2555 
ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 
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งบบุคลากร การเงิน 0.640     งบคลัง 
งบบุคลากร การเงิน 0.933 1.052 1.136   งบรายได 
งบดําเนินงาน        
- คาตอบแทน การเงิน 0.280 0.350 0.400   งบรายได 
- คาใชสอย การเงิน 0.050 0.050 0.030   งบรายได 
- คาวัสดุ การเงิน 0.350 0.350 0.300   งบรายได 
- คาสาธารณูปโภค การเงิน 2.000 1.500 1.000   งบรายได 
งบเงินอุดหนุน การเงิน 0.886 1.028 1.028   งบรายได 
งบรายจายอื่น        
- โครงการบริหารการเรียนการสอน  การเงิน 10.000 10.500 10.500   งบรายได 
กองทุนสินทรัพยถาวร การเงิน 0.182 0.070 0.275   งบรายได 

รวม 14.682 14.900 14.670     
 
ยอดรวมงบประมาณรายจายทั้งหมด             หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณ (ปงบประมาณ) 
ประเภทภารกิจ 

2552 2553 2554 2555 2552-2555 
หมายเหตุ 

 งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร       
- - -    งบคลัง 
- - -    งบรายได 

งบอื่นๆ - - -    
 งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน       

0.640 - -    งบคลัง 
14.682 14.900 14.670    งบรายได 

งบอื่นๆ - - -    
ยอดรวมทั้งหมด 15.322 14.900 14.670    

บทที่ 6  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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แผนปฏิบตัิงานการติดตามและประเมินผลลัพธ (เปาประสงค) 

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค 
หมายเหตุ 

 การติดตามและประเมินผลลัพธ 

1. สํารวจจํานวนระดับปริญญาตรี ที่มี

สถานภาพ  
 - ลงทะเบียน นศ.ใหม ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 

และ ภาคเรียนที่ 2 

 - ลงทะเบียน นศ.เกา ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 

และ ภาคเรียนที่ 2 

            งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 

2. สํารวจจํานวนระดับปริญญาโท ที่มี

สถานภาพ ปการศึกษา 2552 
 - ลงทะเบียน นศ.ใหม ป.โท ภาคเรียนที่1 

และ ภาคเรียนที่ 2 

 - ลงทะเบียน นศ.เกา ป.โท ภาคเรียนที่ 1 

และ ภาคเรียนที่ 2 

            งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

 

3. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

              

1. จํานวนนักศึกษาที่มี

สถานภาพดานสังคมศาสตร* 

 

4. ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล               

การดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

 การติดตามและประเมินผลลัพธ 
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1. สํารวจจํานวนศูนยสอบของสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศ 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

              

2. จํานวนศูนยสอบใน

ตางประเทศ 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

              

1. จัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

              

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม* 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

              

1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่มีนักศึกษาเปน

ผูรวมโครงการ 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

               

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ของสํานักงานสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศที่

นักศึกษาเขามามีสวนรวม 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

 

              

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

 การติดตามและประเมินผลลัพธ 
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1. ดําเนินการประกันคุณภาพ             งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

               

5. ระดับคะแนนผลการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน* 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

              

1. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

               

6. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

              

1. สํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล

การดําเนินงาน 

              

7. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 

การดําเนินงาน 

 

 

              

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

 การติดตามและประเมินผลลัพธ 
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             งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1. สํารวจจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  
และ ภาคเรียนที่ 2 
2. สํารวจจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 
และ ภาคเรียนที่ 2 

            งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

 

3. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

              

8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร* 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 4. 
การดําเนินงาน 

              

1. ดําเนินงานวิจัยสถาบันของสํานักงานฯ             งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

              

9. จํานวนงานวิจัยสถาบัน 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 
การดําเนินงาน 

               

1.             งานสารนิเทศ ดําเนินการดานประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษาใหมและประสานงานการ
จัดสอบ 

 

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

               

10. จํานวนความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนทองถิ่น * 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 
การดําเนินงาน 
 
 

              

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

 การติดตามและประเมินผลลัพธ 
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1. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการใหบริการดานงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

            งานสารนิเทศ  

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

               

11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการใหบริการ
ดานงานสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 
การดําเนินงาน 

              

1. สํานักงานฯ ดําเนินการจัดการความรู             คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

               

12. ผลสัมฤทธิ์ของจํานวน
ความรูที่นํามาจัดทําแผนการ
จัดการความรู*   

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล 3. 
การดําเนินงาน 

             
 
 

 

1. สํารวจบุคลากรที่ไดรับการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

            งานบริหารและ
ธุรการ 

 

2. ติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินงาน 

              

13. รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการอบรม/สัมมนา/ดู
งาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป* 

ประเมินผลตัวชี้วัดและรายงานผล               3. 
การดําเนินงาน 

 

 

แผนปฏิบตัิงานการติดตามและประเมินผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
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 การติดตามและประเมินผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

1.   จํานวนนักศึกษามีสภาพดาน
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร * 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

            งานสนับสนุน
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี / โท 

 

2.  จํานวนศูนยสอบใน
ตางประเทศ 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

              งานสารนิเทศ  

3.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม * 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

            คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ
สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประทศที่นักศึกษาเขามา
มีสวนรวม 

             งานสารนิเทศ ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

 

5. ระดับคะแนนผลการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน* 

            งานสารนิเทศ ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

 

6. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ
สอนของอาจารย 

            งานสารนิเทศ ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
สามารถนําความรูไปประ ยุกต
ใชในการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
 
 

            
 

งานสารนิเทศ  

ปงบประมาณ 2552-2555 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

      
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
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 การติดตามและประเมินผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

8.   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร * 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

            งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี / โท 

 

9. จํานวนงานวิจัยสถาบัน             งานสารนิเทศ ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

 

10. จํานวนความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และชุมชนทองถิ่น 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

            งานสารนิเทศ  

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานงานสนับสนุน

การเรียนการสอน  

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 
    

 

        งานสารนิเทศ  

12. ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรู

ที่นํามาจัดทําแผนการจัดการ

ความรู * 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 
            คณะกรรมการ

การจัดการความรู 

 

 

 

13. รอยละของบุคคลากรที่ไดรับ

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไม

นอยกวา 2 ครั้งตอป * 

ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา 
            งานบริหารและ

ธุรการ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายหรือรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary)  

ตัวชี้วัดระดบัผลลัพธ 
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รหัสตัวชี้วัด : 001 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษามีสถานภาพดานสังคมศาสตร * ผูรับผดิชอบ :  งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

โทร               :  8196-7 , 8664-5 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนนักศึกษามีสถานภาพดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

• ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนนักศึกษาใหม ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  

                                                         และลงทะเบียนนักศึกษาเกา ภาคเรียนที่ 1 

• ระดับปริญญาโท ลงทะเบียนนักศึกษาใหม ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

    และลงทะเบียนนักศึกษาเกา ภาคเรียนที่ 1 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : คน การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี / โท 

โทร               :  8196-7 , 8664-5 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

464 580 642 600  690  600  600  600  

 

รหัสตัวชี้วัด : 002 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนศูนยสอบในตางประเทศ ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนศูนยสอบในตางประเทศ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : ศูนยสอบ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

29 32 37 38  38  38  38  38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด : 003 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนโครงการ/กิจกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม * ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในรอบปงบประมาณ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : โครงการ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

1 3 3 3  3  3  3  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด : 004 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรม/โครงการของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ 

ตางประเทศที่นักศึกษาเขามามีสวนรวม 

ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนกิจกรรม/โครงการที่มีนักศึกษาเปนผูรวมโครงการ ในรอบปงบประมาณ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : โครงการ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- - - 7  8  7  7  7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด : 005 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน *  ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : คะแนน การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

4.42 2.66 2.58 2.60  2.53  2.60  2.60  2.60  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 006 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย 

ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารย  

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : ระดับ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- - - 3.50  3.90  3.50  3.50  3.50  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 007 ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน * 

ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : รอยละ การตีความ : ไมมี 

สูตรการคํานวณ :                       จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

                                                                                               จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด                                                                              

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2521-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- - - รอยละ 

85.00 

 รอยละ

65.00 

  รอยละ

85.00 

  รอยละ

85.00 

 รอยละ

85.00 

 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด : 008 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร * ผูรับผดิชอบ :  งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

X 100 
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โทร               :  8196-7 , 8664-5 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : คน การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี / โท 

โทร               :  8196-7 , 8664-5 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- 9 97 220  70  50  50  50  

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 009 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนงานวิจัยสถาบัน ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนเรื่องของงานวิจัยสถาบันในรอบปงบประมาณ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : เรื่อง การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- 1 1 4  1  1  1  1  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 010 ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ทองถิ่น 

ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ ในการจัดสอบ และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัคร

นักศึกษาใหมของสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไปยังสถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ บริษัทสายการบินหนวยงานการเดินเรือและหนวยงานประจํากลางทะเล หนังสือพิมพ และผูประสานงาน

ของมหาวิทยาลัย  ในรอบปงบประมาณ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 2 ครั้ง หนวยวัด : แหง การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- 76 86 87  87  87  87  87  

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 011 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานงาน

สนับสนุนการเรียนการสอน * 

ผูรับผดิชอบ :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

   

 



 43 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน  

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : ระดับ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : งานสารนิเทศ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานสารนิเทศ 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- - - 3.50  4.00  3.50  3.50  3.50  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 012 ชื่อตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามาจัดทําแผนการจัดการความรู * ผูรับผดิชอบ :  คณะกรรมการการจัดการความรู 

โทร               :  8664 
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คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนเรื่องที่นํามาจัดทําแผนการจัดการความรู  

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : เรื่อง การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :  - ไมมี - 

แหลงที่มาของขอมูล : คณะกรรมการการจัดการความรู ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  คณะกรรมการการจัดการความรู 

โทร               :  8664 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

- - - 8  5  1  1  1  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด : 013 ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไมนอยกวา 2 

ครั้งตอป * 

ผูรับผดิชอบ :  งานบริหารและธุรการ 

โทร               :  8197 
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- 100 75.00 80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  

คําจํากัดความของตัวชี้วัด : พิจารณาจากจํานวนรอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอปในรอบปงบประมาณ 

 

ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง หนวยวัด : รอยละ การตีความ : - ไมมี - 

สูตรการคํานวณ :                                จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

                                                                                               จํานวนบุคลากรทั้งหมด                                                                              

แหลงที่มาของขอมูล : งานบริหารและธุรการ ผูรับผดิชอบเกบ็ขอมูล :  งานบริหารและธุรการ 

โทร               :  8197 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) คาเปาหมาย (Target) และผลการดําเนินงาน 

พ.ศ.2552-2555 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

 

 X 100


