
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สํานักงานสาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรติตางประเทศ  

 

 
(ฉบับแกไขตามคํารับรอง 22 มีนาคม 2553) 



 

 

วิสัยทัศน(VISION) 
 

 

สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศเปนหนวยงานที่มุง

พัฒนาการบริการการศึกษาใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 
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พันธกิจ(MISSION) 
 

1. สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย โดยประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาหนวยงาน นําผลการวิจัยและขอเสนอแนะมาเปน

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานของหนวยงาน ใหสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานและธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระยะ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)                     

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 ทั่ว

โลก   

 

จํ านวนโครงการ /กิ จกรรมทางวิ ช าการด าน

ศิลปวัฒนธรรม * 

3 3 3 3 

3. การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศที่นักศึกษาเขามามีสวนรวม 

2. ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน * 

3. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

8 

 

2.53 

 

3.90 

 

65.00 

7 

 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 

7 

 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 

7 

 

2.60 

 

3.50 

 

85.00 
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เปาหมาย 
ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค  ตัวชี้วัด  

2552 2553 2554 2555 

4.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานสังคมศาสตร 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร * 

 

70 

 

50 50 50 4. การพัฒนาขีด

ความสามารถของ

หนวยงานโดยใช

ความรูเปนฐาน 

 

4.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สามารถตอบสนอง

ต อการพัฒนาการบริห ารจั ดการของหน วยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

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. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามาจัดทํา

แผนการจัดการความรู * 

3. รอยละของบคุลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/   

ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป * 

4.00 

 

5 

 

80.00 

 

 

3.50 

 

1 

 

80.00 

3.50 

 

1 

 

80.00 

3.50 

 

1 

 

80.00 
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แผนงบประมาณ กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
2550 2551 2552  2553 

1.1 ประสานงานการเรียนการ

สอนด า นสั ง คม ศ าสต ร ทั้ ง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

 จํานวนนักศึกษามีสถานภาพดานสังคมศาสตร * 

 

 

 

คน 580 642 635 600 1. ขยายโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา

แกคนไทยในตางประเทศ 

พนักงานสายการบิน  ชาว

ไทยที่ทํางานระหวาง

ประเทศ กลุมบุคคลที่

ทํางานหนวยงานการ

เดินเรือ และหนวยงาน

ประจํากลางทะเล 

1.2 ประสานความรวมมือกับ  

กระทรวงการตางประเทศ 

สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ 

ในการจัดสอบ 

จํานวนศูนยสอบในตางประเทศ ศูนยสอบ 32 37 38 38 

2. สงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู

สากล 

จัดโครงการ/กจิกรรมสงเสริม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม * 
โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 4 3 

3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมที่มี

นักศึกษาเปนผูรวมโครงการ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสาขา

วิทยบริการฯตางประเทศ ที่นักศึกษาเขามามี

สวนรวม  

โครงการ/

กิจกรรม 

- - 8 7 

  3.2  ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน * 

คะแนน 
 

2.66 2.58 2.61 2.60 

3. เรงพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

หนวยงาน 

 

3.3 สํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการสอนของอาจารย 

ระดับ 
 

- - 3.72 3.50 
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ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552  2553 

 3.4 สํารวจจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

รอยละ - - 86.02 85.00 

4. ผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสังคมศาสตร 

ประสานงานการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร * คน 9 97 78 50 

5. มีการวิจัยเพือ่สรางองค

ความรูเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหาร

จัดการของหนวยงานที่ดี

และมีมาตรฐาน 

ดําเนินการงานวิจัยสถาบันของ

หนวยงาน 

จํานวนงานวิจยัสถาบัน 

 

เรื่อง 1 1 1 1 

6. ประสานความรวมมอื

กับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผู

ประสานงานของ

มหาวิทยาลัยเพือ่สงเสริม

การศึกษา และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ประสานความรวมมอืกับ  

กระทรวงการตางประเทศ 

สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ 

ในการจัดสอบ และขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธการ

รับสมัครนักศึกษาใหมของ

สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

ไปยังสถานทูตฯ และสถาน

กงสุลฯ บริษัทสายการบิน 

จํานวนความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนทองถิ่น * 

แหง 76 86 87 87 
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ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552  2553 

 หนวยงานการเดินเรือและ

หนวยงานประจํากลางทะเล 

หนังสือพิมพ และผูประสานงาน

ของมหาวิทยาลัย 

      

7.1 สํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ การบริการดาน

งานสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

ระดับ - - 3.94 3.50 

7.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการความรู 

ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามาจัดทํา

แผนการจัดการความรู * 

เรื่อง 

 

- - 6 1 

7. ปรับปรุงระบบการ

บริหารงานของหนวยงาน

ใหเปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล 

7.3 สงบุคลากรเขารวมประชุม/ 

อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา

ระบบการเรียนรู 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/

ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป * 

 

รอยละ 100 75.00 50.00 80.00 
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ประมาณการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1. งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร             หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

1.1 ประสานงานการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรทั้ง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

งานสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

งบรายจายอื่น

1.65 

งบรายได 1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

แกคนไทยในตางประเทศ พนักงานสายการบิน  

ชาวไทยที่ทํางานระหวางประเทศ กลุมบุคคลที่

ทํางานหนวยงานการเดินเรือ และหนวยงาน

ประจํากลางทะเล 1.2 ประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ 

สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯในการจัดสอบ 

- งานสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานสารนิเทศ 

งบรายจายอื่น

4.16 

งบรายได 

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู

สากล 

จัดโครงการ/กจิกรรมสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
งานสารนิเทศ 

 

- - 

3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมที่มีนักศึกษาเปนผูรวมโครงการ - งานสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานสารนิเทศ 

งบรายจายอื่น

0.15 

งบรายได 

3.2  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

งานสารนิเทศ 

 

งบดําเนินงาน

0.003 

งบรายได 

3.3 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย 

งานสารนิเทศ 

 

- - 

3. เรงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงาน 

 

3.4 สํารวจจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

งานสารนิเทศ - - 
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสังคมศาสตร ประสานงานการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร 

งานสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

งบรายจายอื่น

1.65 

งบรายได 

5. มีการวิจัยเพือ่สรางองคความรูเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานที่ดี

และมีมาตรฐาน 

ดําเนินการงานวิจัยสถาบันของหนวยงาน งานสารนิเทศ งบดําเนินงาน

0.002 

งบรายได 

6. ประสานความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผูประสานงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประสานความรวมมอืกับกระทรวงการตางประเทศ 

สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ ในการจัดสอบ และขอ

ความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา

ใหมของสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไปยังสถานทูตฯ 

และสถานกงสุลฯ บริษัทสายการบิน หนวยงานการ

เดินเรือและหนวยงานประจํากลางทะเล หนังสือพิมพ 

และผูประสานงานของมหาวทิยาลัย 

- งานสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานสารนิเทศ 

งบรายจายอื่น

0.40 

งบรายได 

7.1 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ

ดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

งานสารนิเทศ - - 

7.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู คณะกรรมการจดัการความรู - - 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของหนวยงาน

ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

7.3 สงบุคลากรเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา เพื่อ

พัฒนาระบบการเรียนรู 

งานบริหารและธุรการ - - 

รวม 
งบรายจายอื่น 6.36

งบดําเนินงาน 0.005 
งบรายได 
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน                หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรับผดิชอบ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

1. งบบุคลากร     

• คาจางชั่วคราว การเงิน 1.05 งบรายได 

2. งบดําเนินงาน    
• คาตอบแทน การเงิน 0.35 งบรายได 
• คาใชสอย การเงิน 0.05 งบรายได 
• คาวัสดุ การเงิน 0.35 งบรายได 
• คาสาธารณูปโภค การเงิน 1.50 งบรายได 

3. งบอุดหนุน การเงิน 1.02 งบรายได 
4. งบรายจายอื่น    
• การบริหารการเรียนการสอนและการจัดสอบ และการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม การเงิน 10.05 งบรายได 

กองทุนสินทรัพยถาวร    
1. งบลงทุน    
• คาครุภัณฑ การเงิน 0.07 งบรายได 

รวม 14.45 งบรายได 

 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ                    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

- - - - 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
แผนปฏิบตัิงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ 

พ.ศ.2552 พ.ศ 2553 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดาํเนินงาน 

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 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากล

ยุทธเพื่อวางแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ.2553 

            คณะกรรมการ

พัฒนากลยุทธ 
 

 2. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและ

ประเมินผลแผนแตละตัวชี้วัด 

            คณะกรรมการ

พัฒนากลยุทธ 
 

 3. จัดทํารายงานการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน สงใหกอง

แผนงาน  

            คณะกรรมการ

พัฒนากลยุทธ 
 

1.  จํานวนนักศึกษาที่มี

สภาพดานสังคมศาสตร * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

2.  จํานวนศูนยสอบใน

ตางประเทศ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            งานสารนิเทศ  
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พ.ศ.2552 พ.ศ 2553 
ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดาํเนินงาน 

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 

3. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมทางวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสารนิเทศ 

 

 

4. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมของสํานักงาน

สาขาวิทยบริการฯ 

ตางประเทศที่นักศึกษา

เปนผูรวมโครงการ  

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            - งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานสารนิเทศ 

 

5. ระดับคะแนนผลการ

ตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสารนิเทศ  

6. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารย 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสารนิเทศ  

7. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน  

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสารนิเทศ  

8. จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาดาน

สังคมศาสตร * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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พ.ศ.2552 พ.ศ 2553 
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 

9. จํานวนงานวจิัยสถาบัน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            งานสารนิเทศ  

10. จํานวนความรวมมอืกับ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และชุมชนทองถิ่น * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            - งานสนับสนุน

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานสารนิเทศ 

 

11. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานงาน

สนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            งานสารนิเทศ  

12. ผลสัมฤทธิข์อง

จํานวนความรูที่นํามา

จัดทําแผนการจัดการ

ความรู * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู 

 

13. รอยละของบุคลากรที่

ไดรับการอบรม/สัมมนา/

ดูงาน ไมนอยกวา 2 ครั้ง

ตอป * 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

และเขียนรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            งานบริหารและ

ธุรการ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ  
สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(SWOT Analysis) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

(SWOT Analysis) 

 

1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง (STRENGTHS) 

1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยีมกันทางการศึกษา มีศูนยกระจายอยูทัว่โลก 

4. สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจัดสอบ 

5. ระบบการเรียนการสอนที่ทนัสมัย  

6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ที่มีประสทิธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

7. บุคลากรมีศักยภาพสูง  

8. มีเอกลักษณขององคกร  

5. Job Rotation  

6. รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  

7. นักศึกษาที่หมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

 

จุดออน (WEAKNESSES) 

1. บุคลากรมีภาระงานมาก 

2. ปญหาดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 
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3. ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดบัสูงในบางสายงาน 

4. บุคลากรบางสวนไมเขาใจคุณคารวมกนั (Share Valued) ของหนวยงานอยางแทจริง 

5. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคณุภาพ 

6. อัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 

7. กระบวนการดานการเรียนการสอนและการจัดสอบไมตรงตามความตองการของนักศึกษา  

8. ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบยีน) 

9. ไมไดใช E – learning เต็มศักยภาพ 

10. ระเบียบขอบังคับ 

11. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. กระทรวงศกึษาธิการขยายศนูยการเรยีนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพิ่มขึน้  

2. นักศึกษาที่หมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศจํานวนมาก  

3. กระแสโลกาภวิัตนและ WTO 

4. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึน้ เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชพี  

5. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  
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 ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS) 

1. WTO  

2. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอืน่ๆ 

3. การขยายตวัของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้น 

4. ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกจิไทยตกต่ํา  

 

คําอธิบายสภาพแวดลอมที่มีผลตอองคกร 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแข็ง ( STRENGTHS ) 

1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 

คําอธิบาย :  ผูบริหารสูงสุดมีความรูความสามารถ  และศักยภาพสูง ในการบริหารจดัการ ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงานของผูบริหาร  ตามคุณลักษณะผูบริหารตั้งแตเดือนเมษายน 2552 – กันยายน 2552 ปรากฎวา ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงาน ของผูบริหาร 4 อันดับแรก ไดแก  วิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ  ความสามารถในการวางแผนกลยทุธเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

ความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน และนักศึกษา   และความสามารถในการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได 

บริหารงานบุคคล ของผูบริหารอยูในระดับมาก และมีคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงความมศีักยภาพของผูบริหารไดเปนอยางด ี

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

คําอธิบาย :    มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในตางประเทศรุนแรกในภาค 2  ป

การศึกษา 2546 เปดสอนหลกัสูตร 3 สาขาวิชา และเพิ่มเปน 4 สาขาในภาค 1 ปการศกึษา 2547  ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 2548 ไดเริ่มรับสมัครนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ในระดับปริญญาโทเปดสอนหลักสูตร 3 สาขาวิชา ซึ่งไดเปดโอกาสใหพนักงานสายการบินตาง ๆ และชาวไทยที่ทํางานระหวางประเทศ และไดขยาย
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โอกาสใหกลุมบุคคลที่ทํางานในหนวยงานการเดินเรือและหนวยงานประจํากลางทะเลเรียนในโครงการนี้ไดเชนกัน เปนการบูรณาการหลกัสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนที่มีขอจํากัดเรื่องหนาทีก่ารงาน และถิ่นพํานัก ที่อาศยัในตางประเทศ มีระบบการเรียนการสอนผาน E – learning / Distance Learning 

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยีมกันทางการศึกษา มีศูนยกระจายอยูทัว่โลก 

คําอธิบาย :     มีศูนยสอบกระจายอยูตามภมูิภาคตางๆ ของโลก ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวปีเอเชีย  ทวปีออสเตรเลียและนวิซีแลนด 

ประเทศตาง ๆ รวม 29 ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบในประเทศเหลานั้น 38 แหง  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกศูนยสอบไดทุกศนูยสอบที่มี เปนการเพิ่มทางเลือก และ

ลดขอจํากัดของนักศึกษาที่ตองเดินทางไปทํางานระหวางประเทศ 

          4.   สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจดัสอบ 

  คําอธิบาย :     การที่มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย  และสถานกงสุลใหญ 

ณ ตางประเทศ ในการใหความอนุเคราะหสถานที่สอบและดําเนินการจัดสอบใหกบัมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ทําใหไดรับความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดสอบ 

       5.    ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

  คําอธิบาย :     มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ติดตั้งเปนโครงขายฐานขอมูลความรูครอบคลุมทุกภูมภิาคของโลกมีความ

เหมาะสมและสะดวกสําหรบัผูเรียนที่อยูตางประเทศ    

6.    มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

คําอธิบาย :     สํานักงานฯ มผีลการประเมินตนเองอยูระดับดี  และอยูในลําดับตนๆ ในกลุมเดยีวกัน 

7. บุคลากรมีศักยภาพสูง  

คําอธิบาย :     บุคลากร (Staff) จํานวนมากมีความรูความสามารถเฉพาะตัวสูง (Core Competency)  

8.    มีเอกลักษณขององคกร  

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

ซึ่งเปนจุดเดนและเปนสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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9. Job Rotation  

คําอธิบาย :     มีการหมุนเวียนบุคลากรที่เขาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) เพื่อเรียนรูงานทุกอยางในสํานกังานฯ กอนจะมอบหมายภารกิจ

หลักให ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจระบบงานโดยรวมและสามารถทํางานแทนกันได 

10. รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  

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

ทํางานของหนวยงานไดเปนอยางด ีที่เอื้อใหทุกคนไดทํางานตามศักยภาพของตน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฝายตางๆ ของสํานักงาน และทุกคนมีโอกาสพัฒนา

ตนเองในการสรางภาวะผูนาํ  ซึ่งบุคลากรเกือบจะทกุทานไดมีโอกาสเปนทั้งผูนําและผูตาม ทุกคนไดเลือกปฏิบัตงิานตามความถนัด  ขอดีของการจัดโครงสรางการ

ปฏิบัติงานแบบ Matrix ก็คือ ใชคนอยางคุมคา และสรางองคความรู  (Knowledge  Based)  ในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหเกดิการสื่อสารภายในหนวยงานใหเพิ่ม

มากขึ้นทุกโครงการและคณะกรรมการทุกชุดสามารถประสานทํางาน ไปพรอมๆ กันดวยกนั  การประสานงานเปนแบบการประชุมหารือขอสรุปแลวจึงแบงงานกันทํา 

และมีการรวมศูนยอํานาจ มกีารชวยเหลือซึ่งกันและกันนับวาเปนกระบวนทัศนใหมในการทํางานเปนทีมอยางแทจริง  

11. นักศึกษาที่หมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

คําอธิบาย :    นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบกับมหาวิทยาลัยฯ ที่หมดสภาพนักศึกษา สามารถนําผลการศึกษากระบวนวิชาที่สอบผาน

แลวมาเทยีบโอนหนวยกิตได ถือเปนจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ที่ทําใหนักศึกษาตัดสนิใจศกึษาตอกบัมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

จุดออน (WEAKNESSES) 

1. บุคลากรมีภาระงานมาก 

คําอธิบาย :    ขอเสียของรูปแบบการทํางานแบบ Matrix  คือ อาจเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะตองทําหลายๆ งานพรอมๆ กัน 

ผูปฏิบัติงานจะเกดิความกดดัน และจะเกิดกระบวนการทาํงานที่คลายกนัในแตละหนวยงานยอย ณ จุดตัดของ matrix  อีกทั้งบุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้นจากการ

มอบหมายใหปฏิบัติงานพิเศษตามนโยบายมาก ทําใหงานประจําไมคลองตัว ไมสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ปญหาดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 

คําอธิบาย :    ลักษณะโครงสรางองคกร(Structure) แบบภาครัฐ เปนอปุสรรคตอความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงานกับ

หนวยงานอืน่ติดขัดและลาชา พนักงานหรอืเจาหนาทีไ่มสามารถตัดสินใจในการบรหิารจัดการ ทําใหบางครั้งไมสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3.    ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดบัสูงในบางสายงาน 

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

บุคลากรบางสวนขาดทกัษะ ขาดความรูความชํานาญระดบัสูง เชน การวางแผนกลยุทธ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารความเสี่ยง 

4.   บุคลากรบางสวนไมเขาใจคุณคารวมกนั (Share Valued) ของหนวยงานอยางแทจริง 

คําอธิบาย :   การที่บุคลากรบางสวนไมไดตระหนังถึงเอกลักษณหรือคุณคารวมกนั (Share Valued) ขาดการทุมเททั้งในเรื่องการทํางานเปนทีม 

และการใชบริการ  ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนนิงาน 

5.   ปญหาดานสือ่ประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 

คําอธิบาย :   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 

เชน บางกระบวนวิชาไมมีตํารา หรือเอกสารประกอบการเรียน ไมมจีําหนาย หรือยังไมไดจัดทําเนื่องจากเปนกระบวนวิชาใหม ซีดีประกอบคาํบรรยายบางกระบวนวิชา

ยังไมมีคุณภาพของภาพและเสียง และความทันสมัยของเนื้อหา 

6.  อัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 

คําอธิบาย :   จากสถิตินักศึกษาใหมแตละภาคการศึกษาที่ผานมา จะเหน็วาอัตราเพิ่มของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราทีล่ดลง  จากหลายๆ สาเหตุที่ยงัไมแนชัด 

7.   ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนไมตรงตามความตองการของนักศึกษา  
       คําอธิบาย :    จากผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสูตางประเทศ ในลักษณะเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และรวมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยสรุป

ภาพรวมในแตละดาน  จากทัง้ 5 ดาน ไดแก (1) ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ (2) อาจารยผูสอนและออกขอสอบ (3) สื่อการเรียนการสอน (4) เว็บไซต (5) การรับสมัคร
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และการลงทะเบียนทางอินเตอรเน็ต (6) การจัดสอบ ณ ศูนยสอบ (7) เจาหนาที่ ปรากฏวาจาก 4 ใน 7  ดาน (1) ประโยชนที่นกัศึกษาไดรับ (5) การรับสมคัรและการ

ลงทะเบียนทาง (7) เจาหนาที่  อยูในระดับมาก  3 ดานที่เหลือ ไดแก  ดานอาจารยผูสอนและออกขอสอบ  ดานสือ่การเรียนการสอน  ดานเว็บไซต ผลความพึงพอใจอยู

ในระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งถือเปนจุดออนของสํานักงานฯ  ซึ่งตองไดรับการปรับปรุง 

8.    ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบยีน) 

       คําอธิบาย :   ความเสี่ยงดานสารสนเทศ ซึ่งประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอรโดยเฉพาะระบบสารสนเทศนักศึกษา เกีย่วกับการสมัครและ

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตไมมีประสทิธิภาพเทาที่ควร เปนความเสี่ยงหลักที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสาํนักงานฯ โดยตรง ทั้งในดานนักศกึษา 

และกระบวนการทํางานภายใน   ทําใหขาดความนาเชื่อถือ และเพิ่มภาระงาน และระยะเวลาการทํางานออกไป 

9. ไมไดใช E – learning เต็มศกัยภาพ 

คําอธิบาย :   จากปจจยัหลายอยางทั้งจากขอจํากัดของนกัศึกษา เชน สมรรถถะภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรที่มี  ดานความบกพรองจาก

เทคโนโลยีการผลิต  ความคมชัดของสื่อ และความสะดวกในการเขาถึงสื่อทางอินเทอรเน็ต  แตกตางกันและความคลาดเคลื่อนของขอมูล ความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

10.  ระเบียบขอบังคับ 

คําอธิบาย :   ระเบียบขอบังคบับางอยางไมเอื้อตอนักศึกษา เชน ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียน  เปนตน  

11. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 

คําอธิบาย :   การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน  สงผลใหกระบวนวิชาเพิ่มมากขึ้น ขอมูลมากขึ้น  ไดรับปญหาจากการเตรียมตาํราและสื่อที่

เกี่ยวของจากความไมพรอมในดานตางๆ  และสรางภาระงานใหบุคลากรมากขึ้น 

 

2.  สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. กระทรวงศกึษาธิการขยายศนูยการเรยีนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพิ่มขึน้  
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 คําอธิบาย :    การที่กระทรวงศึกษาธิการไดเปดศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในประเทศตางๆ เพิ่มขึ้น ถือวาเปนโอกาส 

เนื่องจากจะสงผลใหชาวไทยที่จบระดับมธัยมปลาย  ตองการศึกษาตอในระดบัปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น   

2. นักศึกษาที่หมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศ

จํานวนมาก  

       คําอธิบาย :    การที่นักศกึษาของมหาวทิยาลัยรามคําแหงทีย่ังไมสําเร็จการศึกษา เดินทางไปทํางานและพํานักตางประเทศจํานวนมาก  และ

ตองการศึกษาตอใหสําเร็จ และยังสามารถเทียบโอนหนวยกิตที่เคยเรียนเดิมไดและทําใหความตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น 

3.    กระแสโลกาภิวัตน และ WTO 

 คําอธิบาย :    จากการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูกระแสโลกาภิวัตน และ WTO ซึ่งสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและการลงทุนระหวาง

ประเทศมากขึน้ ผลักดันใหคนไทยเขาสูระบบการทํางานในองคกรระหวางประเทศมากขึ้น  ทําใหปริมาณคนไทยที่ทํางานในตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ 

ตองการเรียนตอในระดับสูงเพิ่มขึ้น 

4. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึน้ เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชพี  

คําอธิบาย :    การที่ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวติและอาชีพ  ถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ 

ประชาชนสนใจเลือกเขาศกึษา 

5.    รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  
 คําอธิบาย :    การที่รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  ทําใหเปนโอกาสในการขยายการศึกษาเพิ่มขึ้น  

 

ขอจํากัด (THREATS) 

1.  กระแสโลกาภิวัฒนและ WTO 

       คําอธิบาย :    จากนโยบายการเปดการคาเสรี ซึ่งรวมไปถึงดานการศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยจากตางประเทศเขามาเปดในประเทศไทยมากขึ้น เกดิ

ภาวะการแขงขันสูง ถือเปนภัยคุกคาม  
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2. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอืน่ๆ 

คําอธิบาย :     ทําใหเกิดการแขงขันเพิ่มขึน้  นักศกึษาหรือกลุมเปาหมายมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการขยายการสอน

สูตางประเทศของมหาวิทยาลัย เชนกัน 

3.     การขยายตวัของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทัว่โลก เพิ่มขึ้น 

       คําอธิบาย :    การขยายตวัของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันตาง ผานระบบอินเทอรเนต็ ของสถาบันและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศในรูปแบบตางๆ ที่มีแนวโนมยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของตลาดมากขึ้น   นักศึกษามีทางเลือกเพิม่ขึ้น ถือเปนอุปสรรคตอการ

ขยายตวัของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สูตางประเทศ เชนกัน 

4.     ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา  

       คําอธิบาย :     ปญหาภาวะเศรษฐกจิโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการตัดสินใจศกึษาตอในระดับสูง 
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