
หนา 1 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

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

1.  สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล  
2.  บริการและประสานงานกับคณาจารยและหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน

ตางประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
3.  บริการและประสานงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ

ไทยในตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
4.  บริการและประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การจัดสงตําราและ

สื่อการสอน รวมท้ังการจัดสอบและการใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษา 
5.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   
6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปรียบเสมือน

พลังของการพัฒนาองคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคานําเทคโนโยลีสารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 
7.  สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวยการตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
8.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและ

บุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  
9.  การประชาสัมพันธในตางประเทศ  

พันธกิจ (MISSION) ของมหาวิทยาลัย  
๑.  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน ใหมี

ความรูคูคุณธรรม  
   ๒.  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใชประโยชน 
  ๓.  สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
  ๔.  สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๕.  สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
  6.  สงเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

44 ประเด็นยุทธศาสตร44 เปาประสงค กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 2 

44  สํานักงานฯ มีการดําเนินการท่ีสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

44   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าของภาครัฐ 
                             เปาประสงคท่ี ๑  เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
                 กลยุทธท่ี  1 44 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
                 กลยุทธท่ี  4  สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
44     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
            เปาประสงคท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
                 กลยุทธท่ี  1 44 พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
    
           

44 กลยุทธของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

44  กลยุทธท่ี 1   ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ  

44  กลยุทธท่ี 2   สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 

44  กลยุทธท่ี 3   พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

44  กลยุทธท่ี 4   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

44  กลยุทธท่ี 5   ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

44  กลยุทธท่ี 6   มีการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน  

   
 
 
 
 
 สรุปพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ท่ีสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
 ตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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พันธกิจ  
(ม.ร.) 

ประเด็นยุทธศาสตร  
(ม.ร.) 

เปาประสงค  
(ม.ร.) 

กลยุทธ  
(ม.ร.) 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 
(ม.ร.)  

ตัวชี้วัด  
(ม.ร.) 

1. สนับสนุนและสงเสริม
กระจายโอกาสความ
เสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ ใน
ลักษณะการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน ใหมีความรู คู
คุณธรรม 

2.  การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําของ
ภาครัฐ 

1. เยาวชน ประชาชน 
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาระดับ   
อุดมศึกษาอยางเสมอ
ภาค 

1.  สรางความเสมอภาคและ
ความ เป นธรรมทาง
การศึกษา 

1.  โครงการ
ประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมทุกระดับ
การศึกษา 

 

1. จํานวนนักศึกษาใหม 
2. รอยละของจํานวน

นักศึกษาใหมตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 

 
 
 

6. สงเสริมและพัฒนาการ
บริ หารจั ดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

2.  การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําของ
ภาครัฐ 

1. เยาวชน ประชาชน 
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาระดับ   
อุดมศึกษาอยางเสมอ
ภาค 

4 4 4. สงเสริมการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายใน 

 
 

1. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ร ะ ดั บ ค ณ ะ แ ล ะ
หนวยงานสนับสนุน 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ของหนวยงาน 
 

5. การพัฒนาการบริหาร
เพ่ือความม่ันคง 

1. สงเสริมและพัฒนาการ
บริ หารจั ดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

4 4 1.  พัฒนาบุคลากรให มี
บทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย
และภักดีตอองคกร 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให มี
สมรรถนะและทักษะ
สูงข้ึน 

1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสํ าเร็จของ

โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

       หนวย : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 
(ม.ร.) 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
๒๕61 
(ม.ร.) 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 
(ม.ร.) 

ตัวชี้วัด 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
๒๕61 

(สนง.วก.ตปท.) 

วงเงินงบประมาณป 
๒๕61 

ผูรับผิดชอบ 
 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2          
การสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

        

         
เปาประสงค         
1.  เยาวชน ประชาชน เขาถึง 

บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

        

         
กลยุทธ         
๑. สรางความเสมอภาคและ ๑. รอยละของจํานวน 86.00 1. โครงการประชาสัมพันธ ๑. จํานวนนักศึกษาใหม 60 ไมใช - - งานบริการ 

ความเปนธรรมทางการศึกษา นั ก ศึ ก ษาใหม ตามแผน
(ระดับอุดมศึกษา) 

 รับสมัครนักศึกษาใหม ทุก
ระดับการศึกษา 

2.รอยละของจํานวน
นักศึกษาใหมตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 

85.00 งบประมาณ  การศึกษาตาง 
ประเทศ 
-งานจัดสอบ
ตางประเทศ 
-งานบริการสื่อ
การสอน 
- งานธุรการ 

         
         

 
 
 
 

         

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 
(ม.ร.) 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
๒๕61 
(ม.ร.) 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 
(ม.ร.) 

ตัวชี้วัด 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
๒๕61 

(สนง.วก.ตปท.) 

วงเงินงบประมาณป 
๒๕61 ผูรับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2          
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การสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

        

         
เปาประสงค         
1.  เยาวชน ประชาชน เขาถึง 

บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

    
 

   

         
กลยุทธ         
4.สงเสรมิการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

1. ร อยละของคณะและ
หนวยงานสนับสนุนท่ีตรวจ
ประเมินในระบบ QA ไดรับ
ผลการประเมินผานเกณฑ
ระดับดี (3.51) ข้ึนไป 

65.00 1.การประเมินคุณภาพ
การศกึษาในระบบ QA ระดับ
คณะและหนวยงานสนับสนุน 

2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาในระบบ QA 
ของหนวยงาน 
 

5.00 - - หนวยบริการสื่อ
การสอนและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   
   
   
   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5         
การพัฒนาการบรหิารเพ่ือความ         
มั่นคง         
เปาประสงค         
1. สงเสริมและการพัฒนาการ
บริหารจดัการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท
เชิงรุก ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร 

 
 
 
 
1.ระดับความสํ าเร็ จของ
โครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

 
 
 
 

3.55 

 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหมีสมรรถนะ
สูงข้ึน 
 

 
 
 
 
1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

 
 

1 
3.00 

 

  
 
 
 

0.003 

 
 
 
 
คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ 

งบประมาณตามภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 
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กองทุนท่ัวไป 
1.  งบบุคลากร 

•  คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

    

หนวยการเงินฯ - 2.589 งบรายได 

•  คาจางชั่วคราว หนวยการเงินฯ - 1.775 งบรายได 

    2. งบดําเนินงาน     

•  คาตอบแทน หนวยการเงินฯ - 0.150 งบรายได 

•  คาใชสอย หนวยการเงินฯ - 0.035 งบรายได 

•  คาวัสด ุ หนวยการเงินฯ - 0.150 งบรายได 

•  คาสาธารณูปโภค หนวยการเงินฯ - 0.050 งบรายได 

    3. งบรายจายอ่ืน     

• โครงการบริหารการเรียนการสอน หนวยการเงินฯ - 4.506 งบรายได 

   กองทุนพัฒนาบุคลากร     
    1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร)     

• เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หนวยการเงินฯ - 0.020 งบรายได 

   กองทุนสินทรัพยถาวร 
1. งบลงทุน 

•  คาครุภัณฑ 

หนวยการเงินฯ  0.044 
งบรายได 

 

รวม - 9.319 งบรายได 

 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศกัยภาพของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ (SWOT Analysis) 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (STRENGTHS) 

1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
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   2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 

4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทย ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา ณ 

สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ  

5. ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  

6.  มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

7.  บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) 

จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES) 

1. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง 

2. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนในบางกระบวนวิชา 

3. ชองทางการประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษาใหมยังไมหลากหลาย 

2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. กระทรวงศึกษาธกิารเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแกคนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

2. นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ  

3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS) 

1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 

3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  
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คําอธิบายสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอองคกร 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ ( STRENGTHS )  

1. ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 

คําอธิบาย :  ผูบริหารสูงสุดมีความรูความสามารถและศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ โดยมีหลักธรรมภิบาล 10 ขอ ในการปฏิบัติราชการและ

บังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา จนประสบความสําเร็จดวยดีเสมอมา  

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 คําอธิบาย :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ระดับปริญญาตรีเปดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต และระดับปริญญาโทเปดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนท่ีมีขอจํากัดเรื่องหนาท่ีการงาน และถ่ินพํานักท่ี

อาศัยในตางประเทศ  

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 

คําอธิบาย :     มีศูนยสอบกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของโลก ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด ศูนย

สอบของแตละประเทศตาง ๆ รวม 32 ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบในประเทศเหลานั้น 41 แหง  โดยนักศึกษาสามารถเลือกศูนยสอบไดทุกศูนยสอบท่ีมี เปนการเพ่ิม

ทางเลือก และลดขอจํากัดของนักศึกษาท่ีตองเดินทางไปทํางานระหวางประเทศ 

 

    4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบ

แกนักศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ  

คําอธิบาย :     การท่ีมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย  และสถานกงสุลใหญ 

(ไทย) ในตางประเทศ ในการใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบใหกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวยดีมาตลอด ตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนของสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศ โดยประสานงานผานทางกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงกระทรวงฯ ไดใหความรวมมือดวยดีเชนกันทําใหไดรับความเชื่อม่ันในกระบวนการจัดสอบ 

5. ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
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  คําอธิบาย :     มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ติดตั้งเปนโครงขายฐานขอมูลความรูครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลกมีความ

เหมาะสมและสะดวกสําหรับผูเรียนท่ีอยูตางประเทศ    

  6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

  คําอธิบาย :     บุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปฏิบัติราชการอยางเต็มกําลังความสามารถและผลปฏิบัติราชการเปนท่ีนาพอใจ 

การปฏิบัติราชการมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเพราะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการในทุกเรื่องใหผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เชน รายงาน

ผลการปฏิบัติราชการ  การเงิน การรับสมัครลงทะเบียน การจัดสอบ รายงานสื่อการเรียนการสอนท่ีใชในแตละภาค ผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ เปนตน  

7. บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

คําอธิบาย :     บุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศมีความใสใจและขยัน รวมท้ังรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี มี

ใจรักการบริการและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี บุคลากรมีการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการและทุมเทเวลาใหราชการอยางเต็มท่ี รักษาจริยธรรมท่ีดี

ขององคกร โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณและถือปฏิบัติและขอปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับพนักงานและลูกจาง สํานักงานสาขาวิทย

บริการฯ ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ รวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย อาทิ รดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต กิจกรรมถวายเทียนในวันเขาพรรษา ซ่ึง

กิจกรรมท่ีบุคลากรของสํานักงานฯ เขารวมจะมีการเผยแพรทางเว็บไซตเพ่ือเปนการแสดงออกถึงการรวมมือกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงานของไทยสืบตอไป 

8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามผายตางๆ (Job Rotation)  

คําอธิบาย :     มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขาใหมไปตามฝายตางๆ (Job Rotation) เพ่ือเรียนรูงานทุกอยางในสํานักงานฯ กอนจะมอบหมาย

ภารกิจหลักให ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจระบบงานโดยรวมและสามารถทํางานแทนกันได 

 

จุดออนหรือขอเสียเปรียบ (WEAKNESSES)  

1. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอน 

 คําอธิบาย :   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนในบางกระบวนวิชา เชน บางกระบวนวิชาไมพรอมสงใหนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 

ตางประเทศ เนื่องจากบางกระบวนวิชาอยูในระหวางการจัดพิมพ ซ่ึงสํานักพิมพจะมีกําหนดการจัดพิมพใหทันกําหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาสวนกลาง ซ่ึงนักศึกษา

สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จะมีกําหนดการลงทะเบียนกอนนักศึกษาสวนกลาง  

2. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีมีแนวโนมลดลง 

คําอธิบาย :   จากสถิตินักศึกษาใหมแตละภาคการศึกษาท่ีผานมา จะเห็นวาอัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมท่ีลดลง จากหลายๆ สาเหตุ อาทิ 
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สภาพเศรษฐกิจทําใหเกิดผลกระทบตอรายไดของผูท่ีสนใจจะศึกษาตอได เปนตน 

3. ชองทางการประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษาใหมยังไมหลากหลาย 

คําอธิบาย :   สํานักงานฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธโดยขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหมท้ังหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก และทางสื่อสิ่งพิมพ แตไมครอบคลุมทุกสื่อประชาสัมพันธ 

 

2.  คําอธิบายผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 

    1. กระทรวงศึกษาธกิารเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแกคนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

     คําอธิบาย :    กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอการทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับคนไทยใน

ตางประเทศ ไดมีโอกาสศึกษาตอ เปนการเพ่ิมโอกาสใหคนไทยท่ีสนใจศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ    

     คําอธิบาย :    นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ียังไมสําเร็จการศึกษา เดินทางไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ และตองการศึกษา

ตอใหสําเร็จ นักศึกษาสามารถใชสิทธเิทียบโอนหนวยกิตได และเพ่ิมโอกาสความตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน 

3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

คําอธิบาย :    การท่ีปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ ถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ  

 

4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 คําอธิบาย :    รัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษา ท่ีมุงจะพัฒนาคนทุกชวยวัย โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนความรวมมือระหวางผูท่ี

เก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน ทําใหเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสนใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนเพ่ิมข้ึน  

 

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS) 

1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

คําอธิบาย :     ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมข้ึน  นักศึกษาหรือกลุมเปาหมายมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการขยายการสอน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 11 

สูตางประเทศของมหาวิทยาลัย เชนกัน 

2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 

       คําอธิบาย :    การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันตางๆ ผานระบบอินเทอรเนต ของสถาบันและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ท้ังใน

ประเทศ และตางประเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีมีแนวโนมยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของตลาดมากข้ึน   นักศึกษามีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ถือเปนอุปสรรคตอการ

ขยายตัวของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูตางประเทศ เชนกัน 

3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  

        คําอธิบาย :  ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ภาระคาใชจายท่ีสูงข้ึน หรือไมสามารถหารายได การถูกเลิกจาง ฯลฯ ทําให

เปนอุปสรรคในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง 

 

 

 

 

 

 
 

TOWS MATRIX Analysis สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
 จุดแข็ง (STRENGTHS)  จุดออน (WEAKNESSES)  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 12 

 
ปจจยัภายใน 

 
 

 
ปจจยัภายนอก 

1.  ผูบริหารมีมีศักยภาพสูง 
2   มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3.  มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา มี

ศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
4.  กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ 

ตางประเทศใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบ 
5.  ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
6.  มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
7.  บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและ

เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีไทย 
8.  มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตางๆ (Job Rotation) 
 

 
1.   ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอน 
2.   อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีมี

แนวโนมลดลง 
3.   ชองทางการประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษา

ใหมยังไมหลากหลาย 
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES)  กลยุทธ ( S + O )   กลยุทธ  (  W + O )  

1.  กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแก
คนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย 

2.  นักศึกษาท่ีท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ี
ไปทํางานหรือยายท่ีอยูไปตางประเทศ  

3.  ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนํา
ความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

    4.  รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ  
2. สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพร ศลิปวัฒนธรรมไทยสูสากล 

 
 

1. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลายข้ึน ให
ครอบคลมุเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

2. ประสานงานกับอาจารยเจาของวิชาในกระบวนวิชา
ท่ีสื่อการบรรยายไมสมบูรณ เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเตมิ
ใหนักศึกษา 

 

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (THREATS)   กลยุทธ  ( S + T )  กลยุทธ  ( W + T )  
 

1.  การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2.  การขยายตัวของการเรยีนการสอนทางไกลของสถาบัน

และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 
3.  ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 

  

 

1. สงเสริมการพัฒนาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนและการประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลยั 

2. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล 
 
 

 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัตริาชการ 

2. พัฒนาปรับปรุงการใหบริการตอผูมีสวนไดสวน
เสียกับหนวยงาน 

 

                                 
                               แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Strategy Map) 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 13 

วิสัยทัศน (ตปท.) มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 
      

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ม.ร.) 

 2.การสรางความเปนธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ําของภาครฐั 

 5. การพัฒนาการบริหารเพ่ือ
ความมั่นคง   

     

 

เปาประสงค (ม.ร.) 
 

     

 1.เยาวชน ประชาชน เขาถึงบรกิารทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

 1.สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

 

     

 

            แผนท่ีกลยุทธ (Strategy Map) 
  

ดานประสิทธิผล (ม.ร.)  กลยุทธ 1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา     (ยุทธศาสตร 2.)  
  

 
 

  

ดานคุณภาพ (ม.ร.)  กลยุทธ 4. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      (ยุทธศาสตร 2.)  

    
  

ดานประสิทธิภาพ (ม.ร.)   กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีชิงรกุ- ซ่ือสัตย และภักดีตอองคกร    1 

  

ดานการพัฒนาองคกร (ม.ร.)  กลยุทธ 1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร     (ยุทธศาสตร 5.)  
  

 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. ๒๕61 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 14 

 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
วางแนวทางการจัดทําแผนและ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และเอกสารขอมูลการจัดทําแผน 

            - คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการฯ 
 

 

2. ประเมินผลแผนแตละตัวชี้วัด             
3. จัดทํารายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 
9 เดือนและ 12 เดือน 

            

โครงการประชาสัมพันธรับ
สมัครนักศึกษาใหม ทุก
ระดับการศึกษา 

               

1. จํานวนนักศึกษาใหม 
2. รอยละของจํานวน
นักศึกษาใหมตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 

ดําเนินการประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษาใหมในตางประเทศ
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  
และรับสมัครลงทะเบียนนักศึกษาใหม 

             
- สํานักงานฯ  

 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
และรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

            

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ระดับคณะและหนวยงาน
สนับสนุน 

             - หนวยบริการส่ือการ
สอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 

เก็บรวบรวมขอมูลราย
องคประกอบ 

            

ไดรับการการตรวจจาก
คณะกรรมการ 

            

 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. ๒๕61 

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

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 



หนา 15 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

             - คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ 

 

1. จํานวนโครงการ ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
เรื่อง “ความสําคัญของ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ
ราชการ” 

            

2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการท่ีมผีลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
และรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
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