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วิสัยทัศน (VISION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
 มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน  สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 
พันธกิจ(MISSION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

1.   สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล  
2.   บริการและประสานงานกับคณาจารยและหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
3.   บริการและประสานงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
4.   บริการและประสานงานกับนักศึกษารามคําแหงสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การจัดสงตําราและสื่อการสอน รวมท้ังการจัดสอบและ

การใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษา 
5.   สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   
6.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือนพลังของการพัฒนา

องคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคานําเทคโนโยลีสารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 
7.   สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวยการตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
8.   สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากรใหรูจักคุณคา 

อนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  
9.   การประชาสัมพันธในตางประเทศ 

พันธกิจ(MISSION) ของมหาวิทยาลัย  
      1.  สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชนใน

ลักษณะ   
                  การศึกษาเพ่ือปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม  
     ๒.  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการ
บริหาร  
                  จัดการภายในมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน   
     ๓.  พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
    ๔.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ และพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  (สํานักงานฯ ไมมีการดําเนินการในพันธกิจนี้) 
    ๕.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 ประเด็นยุทธศาสตร   
  สํานักงานฯ มีการดําเนินการในประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ยกมาเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑   การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓   การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖    การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 เปาประสงค   
  จากประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานฯ มีการดําเนินการในเปาประสงคท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ยกมาเฉพาะเปาประสงคท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
  เปาประสงคท่ี ๑   ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  เปาประสงคท่ี ๒   ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เปาประสงคท่ี ๓   ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
  เปาประสงคท่ี ๖   ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
 กลยุทธ ของมหาวิทยาลัย 
  จากเปาประสงคสํานักงานมีการดําเนินการในกลยุทธท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ยกมาเฉพาะกลยุทธท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  
  กลยุทธท่ี ๑    สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๓    สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธท่ี ๔    พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
  กลยุทธท่ี ๕    พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๖    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๙    สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๑๐  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
  กลยุทธท่ี 1   ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ พนักงานสายการบิน ชาวไทยท่ีทํางานระหวางประเทศ กลุมบุคคลท่ีทํางาน
หนวยงาน 
                                         การเดินเรือ และหนวยงานประจํากลางทะเล  
  กลยุทธท่ี 2   สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
  กลยุทธท่ี 3   พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 4   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 5   ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธท่ี 6   มีการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน  
 
 
 



 
สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑                     
 

การสรางและกระจายโอกาสความ                    
เสมอภาคและความเปนธรรมทาง                    
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต                    
เปาประสงค                    
๑. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ                    
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต                    
กลยุทธ                    
๑. สรางและกระจายโอกาสความ ๑. รอยละของจํานวน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๐ สงป., จัดการเรียนการสอน 10.50* - 10.50* - 10.50* - 10.50* - 42.00* - งานสนับสนุน 

เสมอภาคและความเปนธรรมทาง ผูสําเร็จการศึกษาตาม      มร. เพื่อผลิตผูสําเร็จ           การศึกษาระดับ 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา แผนดานสังคมศาสตร       การศึกษาดาน           ปริญญาตรี 
        สังคมศาสตร           งานสนับสนุน 
                   การศึกษาระดับ 
                   บัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ                    
๓. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ๑. รอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการอนุรักษและ ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - คณะกรรมการ 
ศิลปวัฒนธรรม เปาหมายดานผลผลิตการ       สงเสริมเอกลักษณ งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  โครงการ 
 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       ศิลปวัฒนธรรม           และงาน 

                   สารนิเทศ 
                    
                    
                    
                    
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒                    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน                    
ของผลผลิต                    
เปาประสงค                    
๒. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษ                    
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                    
กลยุทธ                    
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๔. รอยละความสําเร็จขอ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕  โครงการพัฒนา 0.19 - 0.19 - 0.19 - 0.19 - 0.76 - คณะกรรมการ 
ของผลผลิต แผนการจัดกิจกรรม       นักศึกษาและศิษยเกา           โครงการ 
 พัฒนานักศึกษาและ       ของหนวยงาน           และงาน 
 ศิษยเกา                  สารนิเทศ 
                    

 ๕. ผลการประเมิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 สมศ. โครงการประกัน 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.04 - คณะกรรมการ 
 การประกันคุณภาพ       คุณภาพการศึกษา           ประกัน 
 ภายในของหนวยงาน       ภายในของหนวยงาน           คุณภาพ 
        ในมหาวิทยาลัย            
                    
๕. พัฒนาอาจารยและบุคลากร ๑. รอยละการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการพัฒนา 0.025 - 0.03 - 0.035 - 0.04 - 0.13 - งานบริหารและ 
ทางการศึกษา เปาหมายของแผน      ก.พ.ร. อาจารยและบุคลากร           ธุรการ 
 พัฒนาบุคลากรและ      ม.ร. สายสนับสนุน            
 การปฏิบัติตามจรรยา                   
 บรรณวิชาชีพคณาจารย                   
                    
 ๒. ระดับความสําเร็จของ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 สกอ. โครงการจัดการ ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - คณะกรรมการ 
 การดําเนินการพัฒนา      ก.พ.ร. ความรูที่สอดคลองกับ งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  จัดการความรู 
 สถาบันสูสถาบันเรียนรู       แผนกลยุทธหรือแผน            

 ของหนวยงาน       ปฏิบัติราชการ            

                    

 
 
 
 
 



หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓                    
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี                    
สารสนเทศเพื่อการศึกษา                    
เปาประสงค                    
๓. ผูรับบริการทุกกลุมสามารถ                    
เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได                    
มาตรฐานเพื่อการศึกษา                    
กลยุทธ                   งานสนับสนุน 
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. ระดับความสําเร็จ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 สกอ. กิจกรรมจัดการ ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - การศึกษาระดับ 
เพื่อการศึกษา ของการดําเนินการระบบ       ฐานขอมูลสารสนเทศ งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  ปริญญาตรี 
 สารสนเทศ เพื่อการบริห        เพื่อการบริหารและ           งานสนับสนุน 
 และการตัดสินใจ       การตัดสินใจ           การศึกษาระดับ 
                   บัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6                   งานบริหารและ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                   ธุรการ 
การศึกษา                   งานสารนิเทศ 
เปาประสงค                    
๖. ระบบบริหารงานมีคุณภาพ                    
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ                    
ผูรับบริการ                    
กลยุทธ                    
๙. สงเสริมการมีสวนรวมในการ ๑. รอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ ม.ร. โครงการความรวมมือ 10.50* - 10.50* - 10.50* - 10.50* - 42.00* - งานบริหารและ 
จัดการศึกษา เปาหมายของแผนความ       จัดการเรียนการสอนกั           ธุรการ 
 รวมมือดานการเรียน       องคกรทองถิ่น หรือ            
 การสอนกับองคกรทองถิ่       ภาครัฐ/เอกชน            
 หรือภาครัฐ/เอกชน       และตางประเทศ            
 และตางประเทศ                   

                    

 
 
 
 



 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
เปาประสงค 

คาเปาหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ                    
๑๐. พัฒนาระบบบริหาร ๓. ระดับความสําเร็จ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 สกอ. โครงการบริหารและ ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - ไมใช - คณะกรรมการ 
การศึกษาตามแนวทางหลัก ของผลการประเมิน      ก.พ.ร. การจัดการความเส่ียง งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  งปม.  บริหารความ 
ธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเส่ียง       ของมหาวิทยาลัย           เส่ียง 
                    
 ๔. รอยละของผลงานวิจัย 100 100 100 100 100  โครงการวิจัยสถาบัน 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.04 - คณะกรรมการ 
 สถาบันที่แลวเสร็จและนํ                     วิจัยสถาบัน 
 ไปใชประโยชนในการปรับ                   
 ปรุงและพัฒนาระบบ                   
                    
                    
                    
                    
                     

รวมทั้งส้ิน 10.735 - 10.74 - 10.745 - 10.75 - 42.97 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ (SWOT Analysis) 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (STRENGTHS) 

1.    ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 
2.   มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
3.   มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยกระจายอยูท่ัวโลก 
4.   สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบ 
5.   ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
6.    มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
7.  บุคลากรมีศักยภาพสูง  
8.  มีเอกลักษณขององคกร  
9.  มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) 
10.  รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  
11.  นักศึกษาท่ีหมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES) 
1.   ปญหาดานดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
2.   ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดับสูงในบางสายงาน 
3.   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 
4.   อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมระดับระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 
5.   ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบียน) 
6.   ไมไดใช E – learning ใหเต็มศักยภาพ 

2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1.  กระทรวงศึกษาธิการขยายศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
2. นักศึกษาท่ีหมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศจํานวนมาก  
3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  
4. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  



 ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS) 
1.  การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน  
3.  ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา  

 
คําอธิบายสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอองคกร 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ( STRENGTHS ) 
1. ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 
คําอธิบาย :  ผูบริหารสูงสุดมีความรูความสามารถ  และศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี

ตอผูบริหารระดับสูงของสํานักงานฯ โดยใชแบบประเมินผูบริหาร ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา รอบตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 ปรากฏวาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงของสํานักงานฯ ในดานคุณลักษณะผูบริหารอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และดีมาก เรื่องท่ี
อยูในระดับดีเยี่ยม ไดแก 1. มีประสบการณและความรู ความสามารถในการบริหารงานเหมาะสมกับตําแหนง  2. มีความตั้งใจ อุทิศเวลา และเสียสละเพ่ือหนวยงาน 
เรื่องท่ีอยูในระดับดีมาก ไดแก 1. มีวิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 2. มีภาวะผูนํา มีทักษะในการบังคับบัญชา สามารถสรางความรวมมือในการทํางาน
เปนทีมเพ่ือใหเกิดความกาวหนาแกหนวยงาน 3. สามารถประสานประโยชนและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 4. สามารถแนะนํา 
สอนงาน และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได 5. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน 6. มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานในเชิง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนเปนระยะ 7. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร ในดานหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับคุณภาพดีมาก ท้ังในเรื่อง หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรวงใส หลักการมี
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา แสดงใหเห็นถึงความมีศักยภาพของผูบริหารไดเปนอยางดี 

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 คําอธิบาย :    มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในตางประเทศรุนแรกในภาค 

2  ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิตและเพ่ิมเปน 4 สาขาวิชา 
ในภาค 1 ปการศึกษา 2547 คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 2548 ไดเริ่มรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ในระดับ
ปริญญาโทเปดสอนหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตร เพ่ือเปนการเพ่ิม
ทางเลือกในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ นั้น จะเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหสําหรับชาวไทยท่ีอยูใน
ตางประเทศ พนักงานสายการบินตาง ๆ ชาวไทยท่ีทํางานระหวางประเทศ และไดขยายโอกาสใหกลุมบุคคลท่ีทํางานในหนวยงานการเดินเรือและหนวยงานประจํากลาง



ทะเลเรียนในโครงการนี้ไดเชนกัน เปนการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนท่ีมีขอจํากัดเรื่องหนาท่ีการงาน และถ่ินพํานักท่ีอาศัยใน
ตางประเทศ  

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
คําอธิบาย :     มีศูนยสอบกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของโลก ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด ศูนย

สอบของแตละประเทศตาง ๆ รวม 31 ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบในประเทศเหลานั้น 40 แหง  โดยนักศึกษาสามารถเลือกศูนยสอบไดทุกศูนยสอบท่ีมี เปนการเพ่ิม
ทางเลือก และลดขอจํากัดของนักศึกษาท่ีตองเดินทางไปทํางานระหวางประเทศ 

4. สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบ 
  คําอธิบาย :     การท่ีมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย  และสถานกงสุลใหญ 
(ไทย) ในตางประเทศ ในการใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบใหกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวยดีมาตลอด ตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนของ
สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ โดยประสานงานผานทางกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงกระทรวงฯ ไดใหความรวมมือดวยดีเชนกันทําใหไดรับความเชื่อม่ันใน
กระบวนการจัดสอบ 

5. ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
  คําอธิบาย :     มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ติดตั้งเปนโครงขายฐานขอมูลความรูครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลกมีความ
เหมาะสมและสะดวกสําหรับผูเรียนท่ีอยูตางประเทศ    

6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
คําอธิบาย :     สํานักงานฯ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดวยระบบ QA และไดผานการประเมินตามเกณฑสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูในระดับดีมาก (2.73) และเกณฑมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูในระดับดี (4.39)  
7. บุคลากรมีศักยภาพสูง  
คําอธิบาย :     บุคลากร (Staff) จํานวนมากมีความรูความสามารถเฉพาะตัวสูง (Core Competency)  
8. มีเอกลักษณขององคกร  
คําอธิบาย :    มี Share Valued หรือเอกลักษณขององคกรรวมกันในการทํางานเปนทีม ( Teamwork) และการทุมเทการใหบริการ ( Service 

Mind) ซ่ึงเปนจุดเดนและเปนสวนสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
9. Job Rotation  
คําอธิบาย :     มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขาใหมไปตามฝายตางๆ ( Job Rotation) เพ่ือเรียนรูงานทุกอยางในสํานักงานฯ กอนจะมอบหมาย

ภารกิจหลักให ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจระบบงานโดยรวมและสามารถทํางานแทนกันได 
10. รูปแบบการทํางานแบบ Matrix  
คําอธิบาย :    Matrix  Organization มีลักษณะรวมระหวาง Divisional and Functional มีจุดเดนท่ีสามารถเพ่ิมความยืดหยุน (Flexibility) ใน

การทํางานของหนวยงานไดเปนอยางดี ท่ีเอ้ือใหทุกคนไดทํางานตามศักยภาพของตน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฝายตางๆ ของสํานักงาน และทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองในการสรางภาวะผูนํา  ซ่ึงบุคลากรเกือบจะทุกทานไดมีโอกาสเปนท้ังผูนําและผูตาม  ทุกคนไดเลือกปฏิบัติงานตามความถนัด   ขอดีของการจัดโครงสรางการ



ปฏิบัติงานแบบ Matrix ก็คือ ใชคนอยางคุมคา และสรางองคความรู   (Knowledge  Based)  ในการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหเกิดการสื่อสารภายในหนวยงานใหเพ่ิม
มากข้ึนทุกโครงการและคณะกรรมการทุกชุดสามารถประสานทํางาน ไปพรอมๆ กันดวยกัน   การประสานงานเปนแบบการประชุมหารือขอสรุปแลวจึงแบงงานกันทํา  
และมีการรวมศูนยอํานาจ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันนับวาเปนกระบวนทัศนใหมในการทํางานเปนทีมอยางแทจริง  

11. นักศึกษาท่ีหมดสภาพมร. สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 
คําอธิบาย :    นักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและสอบกับมหาวิทยาลัยฯ ท่ีหมดสภาพนักศึกษา สามารถนําผลการศึกษากระบวนวิชาท่ีสอบผาน

แลวมาเทียบโอนหนวยกิตได ถือเปนจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ท่ีทําใหนักศึกษาตัดสินใจศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES)  

1. ปญหาดานดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
คําอธิบาย :    ลักษณะโครงสรางองคกร( Structure) แบบภาครัฐ เปนอุปสรรคตอความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนติดขัดและลาชา พนักงานหรือเจาหนาท่ีไมสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทําใหบางครั้งไมสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
2. ขาดทักษะหรือความรูความชํานาญระดับสูงในบางสายงาน 
 คําอธิบาย :      ความรู ความสามารถ ( Skill) ดานงานอาชีพ ( Occupational Skills) ของบุคลากรบางสายงานยังไมตรงกับพ้ืนฐานการศึกษา 

บุคลากรบางสวนขาดทักษะ ขาดความรูความชํานาญระดับสูง เชน การวางแผนกลยุทธ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง 
 
3. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ 
 คําอธิบาย :   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนไมไดคุณภาพ  เชน บางกระบวนวิชาไมมีตํารา หรือเอกสารประกอบการเรียน ไมมี

จําหนาย หรือยังไมไดจัดทําเนื่องจากเปนกระบวนวิชาใหม ซีดีประกอบคําบรรยายบางกระบวนวิชายังไมมีคุณภาพของภาพและเสียง และความทันสมัยของเนื้อหา  การ
ปรับปรุงเรื่องสื่อการเรียนการสอนเปนไปไดยาก อาทิ การบันทึกคําบรรยายการเรียนการสอนใหมใหทันสมัยนั้น จะตองดําเนินการหลายข้ันตอนและกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จใชเวลานาน ไมทันสงใหนักศึกษาท่ีเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน จึงไดรับสื่อท่ีไมทันไดปรับปรุงคุณภาพ 

4. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมระดับระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง 
คําอธิบาย :   จากสถิตินักศึกษาใหมแตละภาคการศึกษาท่ีผานมา จะเห็นวาอัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมี

แนวโนมท่ีลดลง  จากหลายๆ สาเหตุ อาทิ สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ําท่ัวโลก ทําใหเกิดผลกระทบตอรายไดของผูท่ีสนใจจะศึกษาตอได เปนตน 
5. ความเสี่ยงดานสารสนเทศ (การรับสมัครและลงทะเบียน) 
คําอธิบาย :   ความเสี่ยงดานสารสนเทศ ซ่ึงจะตองประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอรโดยเฉพาะระบบสารสนเทศนักศึกษา เก่ียวกับการรับ

สมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเนต ท่ีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  เนื่องจากการการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ จะตองอาศัยระบบสารสนเทศเปนอันมาก เชน การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะตองประสบปญหาในการจายเงินทางออนไลน โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูใน
ตางประเทศ เปนความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงานฯ โดยตรง ท้ังในดานการใหบริการแกนักศึกษา และกระบวนการทํางานภายใน   
ทําใหขาดความนาเชื่อถือ และเพ่ิมภาระงาน และระยะเวลาการทํางาน 

6. ไมไดใช E – learning ใหเต็มศักยภาพ 



คําอธิบาย :   จากปจจัยหลายอยางท้ังจากขอจํากัดของนักศึกษา เชน สมรรถภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมี  ดานความบกพรองจากเทคโนโลยี
การผลิต  ความคมชัดของสื่อ และความสะดวกในการเขาถึงสื่อทางอินเทอรเนต  แตกตางกันและความคลาดเคลื่อนของขอมูล ซ่ึงเปนความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 
2.  คําอธิบายผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. กระทรวงศึกษาธิการขยายศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
       คําอธิบาย :    การท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดเปดศูนยการเรียนระดับมัธยมปลาย สําหรับชาวไทยในประเทศตางๆ เพ่ิมข้ึน ถือวาเปนโอกาส 

เนื่องจากจะสงผลใหชาวไทยท่ีจบระดับมัธยมปลาย  ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน   
2. นักศึกษาท่ีหมดสภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปทํางานและพํานัก ณ ตางประเทศ    
   จํานวนมาก  

     คําอธิบาย :    การท่ีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ียังไมสําเร็จการศึกษา เดินทางไปทํางานและพํานักตางประเทศจํานวนมาก  และ
ตองการศึกษาตอใหสําเร็จ และยังสามารถเทียบโอนหนวยกิตท่ีเคยเรียนเดิมไดและทําใหความตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน 

3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  
คําอธิบาย :    การท่ีปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  ถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ 

ประชาชนสนใจเลือกเขาศึกษา 
4. รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  

 คําอธิบาย :    การท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนในชาติ  ทําใหเปนโอกาสในการขยายการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS) 

1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
คําอธิบาย :     ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมข้ึน   นักศึกษาหรือกลุมเปาหมายมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการขยายการ

สอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัย เชนกัน 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 

       คําอธิบาย :    การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันตางๆ ผานระบบอินเทอรเนต ของสถาบันและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีมีแนวโนมยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของตลาดมากข้ึน   นักศึกษามีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ถือเปนอุปสรรคตอการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สูตางประเทศ เชนกัน 

3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา  
        คําอธิบาย :     ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยตกต่ํา ทําใหเปนนอุปสรรคในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง 
 
 



 
 
                                                แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปงบประมาณ 2555 (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน (ตปท.) มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 
          

ประเด็นยุทธศาสตร 
(มร.) 

 1. การสรางและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. การยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานของผลผลิต 

 3. การพัฒนาศักยภาพของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 6. การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการการศึกษา 

 

     

          

 

เปาประสงค (มร.) 
 

       

 1. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 3. ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน

เพ่ือการศึกษา 

6. ระบบบริหารงานมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

ของผูรับบริการ 
 

       

 

                               แผนท่ีกลยุทธ (Strategy Map) (มร.) 
  

ดานประสิทธิผล (มร.) 
 1. สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค 

และความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
3.  สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

  

   
 

  

   
 

ดานคุณภาพ (มร.)  4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 
ของผลผลิตตามอัตลักษณ 

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา 

  

   
 

 

ดานประสิทธิภาพ (มร.)      9.  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 

 
 

 

ดานการพัฒนาองคกร
(มร.) 

 5.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 10. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
 

   

 


