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คํานํา 

 

  สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภารกิจในการ
ใหบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2546 เปนตนมา เพ่ือเปนการปฏิบัติราชการใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน
สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย โดยมี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของ
แตละโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามไตรมาสใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป  
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หนา 1 

วิสัยทัศน (VISION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
 มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

พันธกิจ (MISSION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
1.   สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล  
2.   บริการและประสานงานกับคณาจารยและหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน

ตางประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
3.   บริการและประสานงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยใน

ตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
4.   บริการและประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การจัดสงตําราและสื่อ     

การสอน รวมท้ังการจัดสอบและการใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษา 
5.   สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   
6.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปรียบเสมือนพลังของ

การพัฒนาองคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 
7.   สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวยการตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
8.   สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากรให

รูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  
9.   การประชาสัมพันธในตางประเทศ 

44กลยุทธของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
44  กลยุทธท่ี 1   ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
44 กลยุทธท่ี 2   พัฒนาและขยายการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 
44 กลยุทธท่ี 3   สงเสริมอาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา เก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียน  
44  กลยุทธท่ี 4   สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
44  กลยุทธท่ี 5   พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
44  กลยุทธท่ี 6   พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
44  กลยุทธท่ี 7   ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
44  กลยุทธท่ี 8   พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน  
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หนา 2 

พันธกิจ (MISSION) ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
๑.   สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะการศึกษา

เพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม  
2.   สนับสนุนและสงเสริมการใหความรูและบริการทางดานสุขภาพแกสังคม 
3.  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใชประโยชน 
4.  สนับสนนุและสงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกสังคม และประชาชน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 
5.  สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.   สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานฯ ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการ ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ขอ 1. และ ขอ 6. 
 
 
4 4ประเด็นยุทธศาสตร 4 4 / 4 4เปาประสงค / กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ตางประเทศ ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

44 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
                   เปาประสงคท่ี ๑  เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
       กลยุทธท่ี  1 44 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
     เปาประสงคท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
      กลยุทธท่ี  1 44 พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 
      กลยุทธท่ี  6  สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หนา 3 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
44ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาประสงค เปาประสงค 
1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ กลยุทธ 
1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย และภักดีตอ
องคกร 
6. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมทุกระดับ
การศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสมรรถนะ
และทักษะสูงข้ึน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
9. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของ
มหาวิทยาลัย 
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สรุปพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 4ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให
สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25644544  

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 และ
หลากหลายสาขาวิชา ใน
ลักษณะการศึกษาเพ่ือ
ปวงชนใหมีความรูคู
คุณธรรม 

2.  การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอยาง
เสมอภาค 

1. สรางความเสมอภาค   
และความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

(สอดคลองกับกลยุทธ สนง.
วก.ตปท. 1. ขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
แกคนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการ
ประชาสมัพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากข้ึน) 

1.  โครงการประชาสัมพันธ
รับสมคัรนักศึกษาใหมทุก
ระดับการศึกษา 

 

1. จํานวนนักศึกษาใหม
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 

6. สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

4. การพัฒนาบรหิารจดัการ
ภาครัฐ 

1. สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

441. พัฒนาบุคลากรใหมบีทบาท
เชิงรุกซื่อสัตยและภักดีตอ
องคกร 

44(44สอดคลองกับกลยุทธ สนง.
วก.ตปท. 6. พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ44) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยใหมี
สมรรถนะและทักษะ
สูงข้ึน (สายวิชาการและ
สายสนับสนุน) 

1.  บุคลากรมีความรู        
ความเขาใจเพ่ิมข้ึนและ
สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง 

446. สงเสริมการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

44(44สอดคลองกับกลยุทธ สนง.
วก.ตปท. 5. พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 7. ปรับปรุง
ระบบการบริหารงานของ
หนวยงานใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 8. พัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของหนวยงานท่ีดีและมี
มาตรฐาน44) 

1. โครงการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ของมหาวิทยาลัย   

1. ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 

(เปนตัวช้ีวัดของ สนง.วก.ตปท.) 
(ตัวช้ีวัดของ ม.ร. คอื ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน) 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
 

       หนวย : ลานบาท 
ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

(ม.ร.) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
ป ๒๕65 

(ม.ร.) 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
(ม.ร.) 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
ป ๒๕65 

 

วงเงินงบประมาณ 
ป ๒๕65 

ผูรับผิดชอบ 
 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2          
การสรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

        

         
เปาประสงคท่ี          
1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

        

         
กลยุทธท่ี         
๑. สรางความเสมอภาคและ ๑. นักศึกษาใหม รอยละ 97.00 1.โครงการประชาสัมพันธ ๑. จํานวนนักศึกษาใหม 50 คน ไมใช - - งานบริการ 
ความเปนธรรมทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของเปาหมาย  

ท่ีกําหนด  
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม
ทุกระดับการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา  
(ตัวชี้วัด ม.ร.) 

(คาเปาหมาย 
สนง.วก.ตปท.) 

งบประมาณ  การศึกษาตาง 
ประเทศ 
- งานจัดสอบ
ตางประเทศ 
- งานบริการ
สื่อการสอน
ตางประเทศ 
- งานธุรการ 
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       หนวย : ลานบาท 
ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

(ม.ร.) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
(ม.ร.) 

คาเปาหมาย 
ป ๒๕65 

(ม.ร.) 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
(ม.ร.) 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
ป ๒๕65 

 

วงเงินงบประมาณ 
ป ๒๕65 ผูรับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4          
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         
         
เปาประสงคท่ี          
1. สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

    
 

   

         
กลยุทธท่ี 
1. พัฒนาบุคลากรใหมี
บทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

 
1.บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพ่ิมข้ึนและ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 

 
รอยละ 75.00 
ของจํานวน
บุคลากร 
ท่ีเขารวม
โครงการ 

 

 
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 
(สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 
 

 
1. บุคลากรมีความรู
ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
(ตัวชี้วัด ม.ร.) 

 
รอยละ 75.00 
ของจํานวน
บุคลากร 
ท่ีเขารวม
โครงการ 

(คาเปาหมาย ม.ร.) 
 

 
0.020 

 
- 

 
- งานธุรการ 
- คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร  
สํานักงานฯ 
 

6. สงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน 

ระดับดี 
 

1. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระบบ 
QA ของมหาวิทยาลัย 

1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(ตัวชี้วัด สนง.วก.ตปท.) 
 

4.00 
ระดับดี 

(คาเปาหมาย 
สนง.วก.ตปท.) 

ไมใช 
งบประมาณ 

 
 
 

- - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
สํานักงานฯ 
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งบประมาณตามภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    หนวย : ลานบาท 

ภารกจิประจํา/พ้ืนฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

เงินรายได – ม.ร. 
กองทุนท่ัวไป 
1. งบบุคลากร 

1.1  คาจางประจํา 
       1.1.1  ลูกจางมหาวิทยาลัย 

2. งบดําเนินงาน 
2.1  คาสาธารณูปโภค 

3. งบเงินอุดหนุน 
3.1  เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 
       3.1.1  คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

หนวยการเงินฯ 
 

หนวยการเงินฯ 
 
 

หนวยการเงินฯ 

 
 
 
 

0.5480 
 

0.8000 
 
 

2.9094 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

เงินรายได - ม.ร. 
 
 

เงินรายได - ม.ร. 

รวม หนวยการเงินฯ 4.2574 - เงินรายได - ม.ร. 
เงินรายได – หนวยงาน 

กองทุนท่ัวไป 
1.  งบดําเนินงาน 
     1.1  คาตอบแทน 
     1.2  คาใชสอย 
     1.3  คาวัสด ุ
     1.4  คาสาธารณูปโภค 
2.  งบรายจายอ่ืน 
     2.1  โครงการบริหารการเรียนการสอน 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร) 

1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กองทุนสินทรัพยถาวร 
1. งบลงทุน 

1.1  คาครุภณัฑ 

 
 
 

หนวยการเงินฯ 
หนวยการเงินฯ 
หนวยการเงินฯ 
หนวยการเงินฯ 

 
หนวยการเงินฯ 

 
 

หนวยการเงินฯ 
 
 

หนวยการเงินฯ 

 
 
 

0.0500 
0.0300 
0.0700 
0.0500 

 
3.3430 

 
 

0.0200 
 
 

0.0100 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

เงินรายได - หนวยงาน 
เงินรายได - หนวยงาน 
เงินรายได - หนวยงาน 
เงินรายได - หนวยงาน 

 
เงินรายได - หนวยงาน 

 
 

เงินรายได - หนวยงาน 
 
 

เงินรายได - หนวยงาน 
รวม หนวยการเงินฯ 3.5730 -  

รวมท้ังสิ้น หนวยการเงินฯ 7.8304 - 
เงินรายได - ม.ร. 

และเงินรายได - หนวยงาน 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65 
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. 
 1. ประชุมคณะกรรมการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือวางแนวทางการ
จัดทําแผน และตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดอืน
และ 12 เดือน 

            คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการฯ 
 

 

2. ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการแตละ
ตัวช้ีวัด 

             

3. จัดทํารายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 
เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน 

            

โครงการประชาสัมพันธรับ
สมัครนักศึกษาใหมทุก
ระดับการศึกษา 

             -งานบริการการศึกษา

ตางประเทศ 

- งานจัดสอบตางประเทศ 

- งานบริการสือ่การสอน

ตางประเทศ 
- งานธุรการ 

 

1. จํานวนนักศึกษาใหม 
ระดับอุดมศึกษา 

ดําเนินโครงการประชาสัมพันธ
การรับสมัครนักศึกษาใหมใน
ตางประเทศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  
และดําเนินการรับสมัคร 
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม  

            

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน และรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65 

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. 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 
(สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

             - งานธุรการ 
- คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร สํานักงานฯ 

 

1. บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

ดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ 

   ภายใน  3 ไตรมาส แรก      

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน และรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

            

โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ของมหาวิทยาลัย 

             - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา สํานักงานฯ 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 

เก็บรวบรวมขอมูลราย
องคประกอบ และจดัทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

            

ไดรับการการตรวจจาก
คณะกรรมการ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ (SWOT Analysis) 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 
    จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทย ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา ณ สถาน

เอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 
5. ระบบการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย  
6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
7. บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) 

    จุดออน (Weaknesses) 
1. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง 
2. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนบางกระบวนวิชา 
3. การประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษาใหมยังไมหลากหลาย 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
    โอกาส (Opportunities) 

1. กระทรวงศึกษาธกิารเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแกคนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
2. นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ  
3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  
4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

    ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 
3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  
4. การเกิดโรคติดตออุบัติใหมและโรคระบาด 

44ท่ีมาขอมูล : คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ  
44                ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 
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คําอธิบายสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอองคกร 
สภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
           คําอธิบาย :  ผูบริหารสูงสุดมีความรูความสามารถและศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ โดยมีหลักธรรมภิบาล 10 ขอ ในการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา จนประสบความสําเร็จดวยดีเสมอมา  

2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
           คําอธิบาย :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนท่ีมี
ขอจํากัดเรื่องหนาท่ีการงาน และถ่ินพํานักท่ีอาศัยในตางประเทศ  

3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
           คําอธิบาย :  มีศูนยสอบกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีศูนยสอบของ     
แตละประเทศตาง ๆ รวม 32 ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบในประเทศเหลานั้น 41 แหง โดยนักศึกษาสามารถเลือกศูนยสอบไดทุกศูนยสอบท่ีมี เปนการเพ่ิมทางเลือก 
และลดขอจํากัดของนักศึกษาท่ีตองเดินทางไปทํางานระหวางประเทศ 

4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ ณ ตางประเทศ ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา  
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ  
           คําอธิบาย :  การท่ีมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยใน
ตางประเทศ ในการใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบใหกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวยดีมาตลอด ตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนของสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ โดยประสานงานผานทางกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงกระทรวงฯ ไดใหความรวมมือดวยดีเชนกัน ทําใหไดรับความเชื่อม่ันในกระบวนการจัดสอบ 

5. มีระบบการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย  
  คําอธิบาย :  มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีความเหมาะสมและสะดวกสําหรับผูเรียนท่ีอยูตางประเทศ    

6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
  คําอธิบาย :  บุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ปฏิบัติราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ และผลปฏิบัติราชการเปนท่ีนาพอใจ การปฏิบัติ
ราชการมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได เพราะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการในทุกเรื่องใหผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เชน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ การเงินและงบประมาณ การรับสมัครลงทะเบียน การจัดสอบ รายงานสื่อการเรียนการสอนท่ีใชในแตละภาค ผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตาง ๆ เปนตน  

7. บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
คําอธิบาย :  บุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศมีความใสใจและขยัน รวมท้ังรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี มีใจรักการ 

บริการและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี บุคลากรมีการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการและทุมเทเวลาใหราชการอยางเต็มท่ี รักษาจริยธรรมท่ีดีของ
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องคกร โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณและการถือปฏิบัติและขอปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับพนักงานและลูกจาง สังกัดสํานักงานสาขา
วิทยบริการฯ ตางประเทศ อยางสมํ่าเสมอ รวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย อาทิ รดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต กิจกรรมถวายเทียนในวันเขาพรรษา  
ซ่ึงกิจกรรมท่ีบุคลากรของสํานักงานฯ เขารวมจะมีการเผยแพรทางเว็บไซต เพ่ือเปนการแสดงออกถึงการรวมมือกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทยสืบตอไป 

8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตางๆ (Job Rotation)  
คําอธิบาย :  มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) เพ่ือเรียนรูงานทุกอยางในสํานักงานฯ กอนจะมอบหมายภารกิจหลักให    

ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจระบบงานโดยรวมและสามารถทํางานแทนกันได 
 
จุดออน (Weaknesses) 

1. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง 
คําอธิบาย :  จากสถิตินักศึกษาใหมแตละภาคการศึกษาท่ีผานมา จะเห็นวาอัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมท่ีลดลง จากหลาย ๆ สาเหตุ อาทิ สภาพ

เศรษฐกิจทําใหเกิดผลกระทบตอรายไดของผูท่ีสนใจจะศึกษาตอได เปนตน 
2. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนในบางกระบวนวิชา 

คําอธิบาย :  ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนในบางกระบวนวิชา เชน บางกระบวนวิชาไมพรอมสงใหนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
เนื่องจากบางกระบวนวิชาอยูในระหวางการจัดพิมพ ซ่ึงสํานักพิมพจะมีกําหนดการจัดพิมพใหทันกําหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาสวนกลาง ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ จะมีกําหนดการลงทะเบียนกอนนักศึกษาสวนกลาง  

3. การประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษาใหมยังไมหลากหลาย 
คําอธิบาย :  สํานักงานฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธโดยขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหมท้ังหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก แตไมครอบคลุมทุกสื่อประชาสัมพันธ 
 
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunities) 

1. กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแกคนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
คําอธิบาย :  กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอการทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับคนไทยในตางประเทศ ไดมีโอกาส

ศึกษาตอ เปนการเพ่ิมโอกาสใหคนไทยท่ีสนใจศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ    

คําอธิบาย :  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ียังไมสําเร็จการศึกษา เดินทางไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ และตองการศึกษาตอใหสําเร็จ 
นักศึกษาสามารถใชสิทธเิทียบโอนหนวยกิตได และเพ่ิมโอกาสความตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน 
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3. ปจจบุันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  
คําอธิบาย :  การท่ีปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ ถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ  

4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 คําอธิบาย :  รัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษา ท่ีมุงจะพัฒนาคนทุกชวยวัย โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนความรวมมือระหวางผูท่ีเก่ียวของท้ังในและ
นอกโรงเรียน ทําใหเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสนใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนเพ่ิมข้ึน  
 
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
คําอธิบาย :  ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมข้ึน นักศึกษาหรือกลุมเปาหมายมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการขยายการสอนสูตางประเทศ

ของมหาวิทยาลัยเชนกัน 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน 

คําอธิบาย :  การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกลของสถาบันตาง ๆ ผานระบบอินเทอรเน็ตของสถาบันและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีแนวโนมยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของตลาดมากข้ึน นักศึกษามีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ถือเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงสูตางประเทศเชนกัน 

3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  
คําอธิบาย :  ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ภาระคาใชจายท่ีสูงข้ึน หรือไมสามารถหารายได การถูกเลิกจาง ฯลฯ ทําใหเปนอุปสรรคใน

การตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง 
4. การเกิดโรคติดตออุบัติใหมและโรคระบาด 

คําอธิบาย :  “โรคติดตออุบัติใหม” หมายถึง โรคติดเชื้อท่ีเพ่ิงมีการคนพบและจัดกลุมใหมในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 มีการคนพบโรคตางๆ มากกวา 30 โรค
ซ่ึงสวนใหญสามารถกอใหเกิดการระบาดท่ีรุนแรง “โรคระบาด” หมายถึง โรคติดตอ หรือโรคท่ียังไมทราบสาเหตุของการเกิดโรคแนชัด ซ่ึงอาจแพรไปสูผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกวาท่ีเคยเปนมา ซ่ึงโรคเหลานี้มีการแพรกระจายไปหลายประเทศ หลายภูมิภาค แมกระท่ังท่ัวโลก สงผล
กระทบท้ังดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมในหลายมิติ เกิดการดําเนินชีวิตวิถีใหม New Normal และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน  
ไปพรอมกันท่ัวโลก เหลานี้ถือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการดําเนินการบริการและประสานงานการจัดการเรียนการสอน การจัดสงตําราและสื่อการเรียน รวมท้ังการ
จัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ และถือเปนขอจํากัดในการตัดสินใจศึกษาตอของคนไทยในตางประเทศ  
 (ท่ีมา ความหมายของ “โรคติดตออุบัติใหม” และ “โรคระบาด” จากงานวิจัยเรื่องแนวทางการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในดานโรคติดตออุบัติใหม
และโรคระบาดตามกรอบกฎอนามัยระหวางประเทศ ค.ศ. 2005 โดยนายโอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 60 ประจําปการศึกษา พุทธศักราช 2560 – 2561) 
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TOWS MATRIX Analysis จากแผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65  สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
 
 

ปจจัยภายใน 
  
 

 
ปจจยัภายนอก  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา      
    มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ 
    ไทย ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา ณ  
    สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 
5. ระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
6. มีระบบการปฏิบัติงาน (System) ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
7. บุคลากรมีศักยภาพ รักษาวินัย จริยธรรมท่ีดีขององคกร รวมอนุรักษและ 
    เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย   
8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) 

1. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง 
2. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนการสอนในบาง  
    กระบวนวิชา 
3. การประชาสัมพันธในการรับสมัครนักศึกษา 
    ใหมยังไมหลากหลาย  
 

 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ ( S + O )   กลยุทธ  (  W + O )  
1. กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแก 
    คนไทยในตางประเทศ ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอน 
    ตนและตอนปลาย 
2. นักศึกษาท่ีท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี      
    ไปทํางานหรือยายไปอาศัยในตางประเทศ  
3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนํา 
    ความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ  
4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการ 
    เรียนรูตลอดชีวิต 

1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. สงเสริมการทํานุบํารุง/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล  
 

1. พัฒนาและขยายการประชาสัมพันธใหเขาถึง 
    กลุมเปาหมายใหมากข้ึน 
2. สงเสริมอาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา  
    เก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียน 

ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) กลยุทธ  ( S + T )  กลยุทธ  ( W + T )  
1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกลของสถาบัน 
    และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 
3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 
4. การเกิดโรคติดตออุบัติใหมและโรคระบาด 
  

1. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีด ี
    และมีมาตรฐาน  
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                                        แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตติางประเทศ (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน  
(สนง.วก.ตปท.) 

มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 
      

ประเด็นยุทธศาสตร 
(มร.) 

 2. การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 4. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

     

 

เปาประสงค  
(มร.) 
 

     

 ๑. เยาวชน ประชาชนเขาถึงบรกิาร 
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางเสมอภาค 

 1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ 

บานเมืองท่ีดี 

 

     

 
  

กลยุทธดานประสิทธิผล (ม.ร.)  กลยุทธท่ี 1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา  (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2)  
  

 
 

  

กลยุทธดานคุณภาพ (ม.ร.)  กลยุทธท่ี 6. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4)  

    
  

กลยุทธดานประสิทธิภาพ (ม.ร.)   กลยุท         ธ  พัฒนาบุคลากรใหมีชิงรุก- ซ่ือ           สัตย และภักดีตอองคกร    1 

  

กลยุทธดานการพัฒนาองคกร (ม.ร.)  กลยุทธท่ี 1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร  (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4)  
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Mind Map แสดงความเช่ือมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ กับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง  แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

(ม.ร.) 
ตัวชี้วัด (ม.ร.) กลยุทธ พันธกิจ 

1. สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาวิชาในลักษณะ
การศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคู
คุณธรรม 
 
2. สนับสนุนและสงเสริมการใหความรู
และบริการทางดานสุขภาพแกสังคม 
 
3. สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใช
ประโยชน  
 
4. สนับสนุนและสงเสริมการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  และประชาชน เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 
 
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย  

1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ
สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถ
สรางงานดวยตนเอง  

1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   

1. ขยายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาแกคนไทยใน
ตางประเทศ 
 
2. พัฒนาและขยายการ
ประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น 
 
3. สงเสริมอาจารยผูสอน/
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา 
เก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียน 
 
4. สงเสริมการทํานุบํารุง/
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสู
สากล 
 
5. พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
 
6. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 
7. ปรับปรุงระบบบริหารงาน
ของหนวยงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
8. พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการของหนวยงานท่ี
ดีและมีมาตรฐาน 
 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล 
 
2. บริการและประสานงานกับคณาจารยและ
หนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในตางประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
3. บริการและประสานงานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัรามคําแหง กับกระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถาน
กงสุลใหญไทยในตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ 
ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทาง
การศึกษาสูสากล 
 
4. บริการและประสานงานกับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การ
จัดสงตําราและสื่อการสอน รวมท้ังการจัดสอบและ
การใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษา 
 
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
ตางๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให
ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือน
พลังของการพัฒนาองคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
คุมคา นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและ
ประยุกตใชในการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 
 
7. สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลอง
กับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวย
การตัดสินใจและพัฒนาการดําเนินงาน 
 
8. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษา
และบุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุงและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ 
 
9. การประชาสัมพันธในตางประเทศ 

2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
และบูรณาการเพ่ืออาชีพ  

   

     
 2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และ
เชิดชูสถาบันหลักของชาติ  

1. สงเสริมสนับสนุน ใหเห็นประโยชน
ของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ 

   

     
 3. เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสขุภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาดานสาธารณสขุและ
เสริมสรางสุขภาพเชิงรุก 

   

      
2. การสรางความเปนธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง
เสมอภาค 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

 1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาใหม
ระดับอุดมศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

  (ตรงกับกลยุทธ 1,2 
พันธกิจ 1,2,3,4,9) 

      
3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู
และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
การวิจัยและงานสรางสรรค 

   

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชน (สรางองคความรู 
ถายทอดเทคโนโลยี) 

   

      
4. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร  

 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัใหมีสมรรถนะและทักษะ  

บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพ่ิมขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติ 

2. สงเสริมการชี้นําปองกันและ
แกปญหาของสังคม 

 สูงขึ้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ไดจริง 
(ตรงกับกลยุทธ 6 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

  พันธกิจ 6) 

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

   

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาล 

   

6. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ของหนวยงาน 
(ตัวชี้วัดของ ม.ร.คือ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน) 
(ตรงกับกลยุทธ 5,7,8 
พันธกิจ 5,6) 
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คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ (เปาประสงค) ของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะตัวช้ีวัดท่ีสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ ดําเนินการ) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  10 ท่ีมาตัวชี้วัด  :   มร./สงป. ผูรับผิดชอบ  :  ฝายประชาสัมพันธ, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, สาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด จํานวนนักศึกษาใหมระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรและประเภทการจัดการเรยีนการสอน  

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมจากคาเปาหมายท่ีกําหนด 

หนวยวัด 1. จัดเก็บเชิงปริมาณจําแนกตามหลักสตูรและจํานวนนักศึกษาจริง ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

2. นําจํานวนนักศึกษาใหมจริง ตามขอท่ี 1 มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย  

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 97.00 ของเปาหมายท่ีกําหนด 

 
 
 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร. ผูรับผิดชอบ  :  กองบริการการศกึษา, กองการเจาหนาท่ี, สถาบันวิจัยและพัฒนา,  

สถาบันคอมพิวเตอร, กองกิจการนักศึกษา                 

ชื่อตัวชี้วัด บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง (โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย)   

คําจํากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ ดานความรู ทักษะ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) และติดตามผลนําไปปฏิบัต ิ

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

หนวยวัด รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการอบรม และตดิตามผลนําไปปฏิบัติ 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 รอยละ 75.00 ของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 
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รหัสตัวชี้วัด  : 24 ท่ีมาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผูรับผิดชอบ  :  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

คําจํากัดความของตัวชี้วัด การแปลความหมายคะแนนการประเมินระดับคะแนน     

< หรือ = 1.5           หมายถึง     การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50          หมายถึง     การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00          หมายถึง     การดําเนินงานระดับดมีาก 

ความถี่ในการเก็บขอมลู ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ ระดับ จํานวนเปน 5 ระดับ 

หนวยวัด ระดับผลการประเมินระดบัสถาบัน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2565 ระดับดี (ไมนอยกวา 3.51) 
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