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สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีหนังสือบันทึกขอความ เลขท่ี อว 0601.0107/1986 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
เร่ืองขอใหหนวยงานจัดสงแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นั้น สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานฯ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2566 
ของสํานักงานฯ คร้ังท่ี 4/2565 วาระท่ี 4.2 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2565  

 สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการใหบริการและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา ในการนี้
เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานฯ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปาประสงค 
โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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วิสัยทัศน (VISION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตติางประเทศ 
 มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 

พันธกิจ (MISSION) ของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตติางประเทศ 
1.  สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสูสากล  
2. บริการและประสานงานกับคณาจารยและหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
3.  บริการและประสานงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย

และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ และการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
4.  บริการและประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน 

การจัดสงตําราและส่ือการสอน รวมท้ังการจัดสอบและการใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษา 
5.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   
6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากร

ซึ่งเปรียบเสมือนพลังของการพัฒนาองคกร ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการ
ทํางานใหกอเกิดประสิทธิผล 

7.  สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการชวยการตัดสินใจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน 

8.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกให
นักศึกษาและบุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม
และอื่น ๆ  

9.  การประชาสัมพันธในตางประเทศ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ SWOT Analysis สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
1(ท่ีมา : การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติตางประเทศ ครั้งท่ี 4/2565 วาระท่ี 4.1 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2565) 
• สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ

ไทย ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา ณ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

5. มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในระบบการเรียนการสอนและการสอบให
ทันสมัยมากข้ึน 

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

เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
8. มีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีเขามาใหมไปตามฝายตาง ๆ (Job Rotation) 

1. อัตราเพ่ิมของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง 
2. ปญหาดานสื่อประกอบการเรียนบางกระบวนวิชา 
3. การประชาสมัพันธในการรับสมัครนักศึกษาใหมยังไมหลากหลาย 

 

• สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสการศึกษาทางไกลแกคนไทยในตางประเทศ 
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

2. นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไปทํางานหรือยายไป
อาศัยในตางประเทศ  

3. ปจจุบันประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพ  

4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกล ของสถาบันและมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 
3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  
4. การเกิดโรคติดตออุบัติใหม โรคระบาด และภัยธรรมชาติ 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
  ปจจยัภายใน 

  
 

 
 
 
 
 
 
ปจจยัภายนอก  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ผูบริหารมีศักยภาพสูง 
2. มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาทียมกันทางการศึกษา      
    มีศูนยสอบกระจายอยูท่ัวโลก 
4. กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ 
    ไทย ใหความอนุเคราะหสถานท่ีสอบและดําเนินการจัดสอบแกนักศึกษา ณ  
    สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 
5. มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในระบบการเรียนการสอนและการสอบให

ทันสมัยมากข้ึน  
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 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ  ( S + T )  กลยุทธ  ( W + T )  
1. การขยายการสอนสูตางประเทศของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2. การขยายตัวของการเรียนการสอนทางไกลของสถาบัน 
    และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึน 
3. ปญหาภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 
4. การเกิดโรคติดตออุบัติใหม โรคระบาด และภัยธรรมชาติ 

1. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีด ี
    และมีมาตรฐาน  

 



แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ หนา 5 
 

Mind Map แสดงความเช่ือมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง  แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ  กลยุทธ ตัวช้ีวัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 5 
ประการ ตามพระราชบญัญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การจัดการศึกษา 
 
 
 
2. การวิจัยและการสราง
นวัตกรรม 
 
 
3. การบริการวิชาการแกสงัคม 
 
 
 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
5. การบริหารจัดการตาม
อํานาจและหนาที่ทีก่ฎหมาย
กําหนด 
 

1. สงเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิต และพัฒนาคนทุกชวง
วัยอยางย่ังยืน  

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
(Lifelong Learning) อยางมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยืดหยุนตามความเหมาะสมกบักําลงัของทกุ ๆ กลุมวัย 
(Enhancing Curriculum for desired learning outcomes)  

1. การจัดการศึกษาเพือ่การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

  
 
 

  
 
 
 

 1. สงเสริมสนับสนุนการสรางและขยาย
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงสูสากล 
 
2. บริการและประสานงานกับคณาจารยและ
หนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดสอบของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศให
บรรลุตามวัตถุประสงค 
 
3. บริการและประสานงานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กับกระทรวง
การตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย
และสถานกงสลุใหญไทยในตางประเทศ ใน
การจัดสอบ ณ ศูนยสอบตางประเทศ และ
การขยายโอกาสทางการศึกษาสูสากล 
 
4. บริการและประสานงานกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน 
การจัดสงตําราและสื่อการสอน รวมทั้งการจัด
สอบและการใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแก
นักศึกษา 
 
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือ่ให
ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 
6. ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานตาง ๆ ของสํานักงานฯ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ใหความสําคัญการพฒันาบุคลากร
ซึ่งเปรียบเสมือนพลงัของการพัฒนาองคกร 
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชและประยุกตใชในการทํางาน
ใหกอเกิดประสทิธิผล 
 
7. สงเสริมและดําเนินการวิจัยในหัวขอที่
สอดคลองกับพันธกิจ เพือ่นําผลมาเปน
แนวทางในการชวยการตัดสินใจและ
พัฒนาการดําเนินงาน 
 
8. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดกจิกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกให
นักศึกษาและบุคลากรใหรูจักคุณคา อนุรักษ 
ทํานุบํารงุและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและ 
อื่น ๆ 
 
9. การประชาสมัพันธในตางประเทศ 

2.1 กําลังคนไดรับการพฒันาทักษะชีวิต (Soft Skill) 
และทักษะศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ 
2.2 กําลังคนไดรับการเสริมสรางศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตรงกบัสาขาวิชา 

2. พัฒนาระบบการกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร สอดคลองกับความ
ตองการตลาดแรงงาน 

3.1 กําลังคนไดรับการสรางเสริมความเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship) SME 
3.2 กําลังคนไดรับการสรางเสริมทักษะและ
สภาพแวดลอมพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู 

3. พฒันาทักษะพื้นฐานและ
สิ่งแวดลอมในการใชชีวิต เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 

4. กําลังคนและผูรับบรกิารจากผลการบรูณาการการ
อนุรักษ เสริมสราง ทักษะ ตอยอดศิลปะและวัฒนธรรม 
มีความตระหนักตอการดํารงชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมบรูณา
การการเรียนการสอนเพื่อเสรมิสราง
เปนพลเมืองใหแกผูเรียน 

2. สรางความเสมอภาคทาง
สังคม สรางและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1. มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการวิชาการของ
หนวยงานโดยไมทิ้งใครไวขางหลงัทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคที่สอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตหรือตอยอดการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง 

 1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. พฒันาและขยายการประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

นักศึกษาใหมสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ 
(เปาหมาย รอยละ 95  
ของเปาหมายทีก่ําหนด) 

การประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 
(ตรงกบัพันธกจิ 1,2,3,4,9) 

จํานวนนักศึกษาใหมสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ 
(เปาหมาย 50 คน) 
 

2. ชุมชนและผูรับบริการ ไดยกระดับทักษะความรู 
ผลิตภัณฑ สรางมลูคาทางเศรษฐกจิ สังคม หรือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. เสริมสรางความเขมแข็งและความ
ย่ังยืนของชุมชนและทองถ่ินจากผล
การใหบริการทางวิชาการ 

      

3. มกีารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็ง มีเอกภาพ และเปนรปูธรรม สามารถขับเคลือ่น
ไดอยางคลองตัว 

3. สรางความเขมแข็ง ความเปน
เอกภาพและความคลองตัวดานบริการ
วิชาการ 

3. การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยมีความพรอมของปจจัยเกือ้หนุนเพื่อ
การวิจัยนวัตกรรม และจัดการผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา 

1. พัฒนาระบบการบรหิารการวิจัย
และผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยสรางองคความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร ถายทอดและถูกนําไป
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศ 

2. สงเสริมการวิจัยและการสรางความ
รวมมือและการถายทอดองคความรูเพื่อการ
พัฒนาสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอม 

4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
แบบตลาดวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีอัตลกัษณและภาพลกัษณองคกรที่
ทันสมัย มุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทลั 

1. สรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยที่
ทันสมัยดวยการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและการบรหิารที่ทันสมัย 

2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการ
บรหิารจัดการ มผีลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุมคาในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาเชิง
ธรรมาภิบาล 

 1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
2. ปรับปรงุระบบบรหิารงานของหนวยงานให
เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและปรบัปรุงการบริหารจัดการ 
ของหนวยงานที่ดีและมมีาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(เปาหมาย ต้ังแตระดับดี 
4.00 ข้ึนไป)  

การดําเนินงานของหนวยงาน
ตามระบบและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(ตรงกบัพันธกจิ 5,6,7) 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(เปาหมาย ต้ังแตระดับดี 
4.00 ข้ึนไป)  

3. มกีารสรางเสรมิอาจารยและบคุลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหมีศักยภาพสงูและเช่ียวชาญเฉพาะ
ศาสตร 

3. ยกระดับคุณภาพและทักษะของ
บุคลากรใหเปนชุมชนทางวิชาการที่
สังคมยอมรบั 

 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

1. รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนา
ตามสายงาน 
(เปาหมาย รอยละ 80) 

การสงบุคลากรเขารบัการ
ประชุม/อบรมตรงตามตําแหนง
หนาที่การงาน เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพ 
(ตรงกบัพันธกจิ 6) 

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดรับการพัฒนาตามสายงาน 
(เปาหมาย รอยละ 80) 

2. บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเพิม่ข้ึนและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจรงิ 
(เปาหมาย รอยละ 80) 

การจัดโครงการพฒันาบุคลากร
สํานักงานสาขาวิทยบรกิารฯ 
ตางประเทศ 
(ตรงกบัพันธกจิ 6) 

บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิม่ข้ึน
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
(เปาหมาย รอยละ 80)  
 

4. มรีะบบนิเวศที่เอื้อตอการจัดการสถานที่การเรียนรู
ของทุกกลุม สามารถสรางศักยภาพ 

4. พฒันาระบบนิเวศและสราง
มูลคาเพิม่จากสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย 
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ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ / ตัวชี้วัดเปาประสงค / โครงการกิจกรรม / ตัวชี้วัดโครงการกิจกรรม  
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร 2. สรางความเสมอภาคทางสังคม สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร 2. สรางความเสมอภาคทางสังคม สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 
เปาประสงค 1. มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการวิชาการของหนวยงานโดยไมท้ิงใคร   
ไวขางหลังท้ังสวนกลางและสวนภมูิภาคท่ีสอดคลองกับความตองการของคนในพ้ืนท่ี    
เพ่ือสรางคณุภาพชีวิตหรือตอยอดการเรยีนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ 1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอยางท่ัวถึงและเปนธรรม
โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  
- ไมมีท่ีสอดคลองกับ ม.ร. 

โครงการ/กจิกรรม  
-  ไมมีท่ีสอดคลองกับ ม.ร.  

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  
- ไมมีท่ีสอดคลองกับ ม.ร. 

 เปาประสงค  มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั         
แกคนไทยในตางประเทศ เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตหรือตอยอดการเรยีนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ 
1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการประชาสมัพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 
(เปาหมาย รอยละ 95 ของเปาหมายท่ีกําหนด) 

โครงการ/กจิกรรม  การประชาสมัพันธการรับสมัครนักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  จํานวนนักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ  
(เปาหมาย 50 คน) 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา  ประเด็นยุทธศาสตร 4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เปาประสงค 2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ        
มีผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงานของ
มหาวิทยาลยั  

โครงการ/กจิกรรม  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  รอยละของหนวยงานท่ีมีผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับด ี

 เปาประสงค 1. สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวใน
การบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของหนวยงาน 
(เปาหมาย ตั้งแตระดับดี 4.00 ข้ึนไป) 

โครงการ/กจิกรรม  การดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน (เปาหมาย ตั้งแตระดับดี 4.00 ข้ึนไป) 
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 (ตอ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา  ประเด็นยุทธศาสตร 4. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 
เปาประสงค 3. มีการสรางเสริมอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมีศักยภาพสูง
และเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร 

กลยุทธ 3. ยกระดับคณุภาพและทักษะของบุคลากรใหเปนชุมชนทางวิชาการท่ีสังคม
ยอมรับ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามสายงาน         
(สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 

โครงการ/กจิกรรม  โครงการเสรมิสรางศักยภาพอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามสายงาน 
(สายวิชาการ, สายสนับสนุน)  

 

 เปาประสงค 2. มีการสรางเสริมบุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานใหมีศักยภาพสูง
และเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาตามสายงาน  
(เปาหมาย รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร) 

โครงการ/กจิกรรม  การสงบุคลากรเขารับการประชุม/อบรมตรงตามตําแหนงหนาท่ี   
การงาน เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพ 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรบัการพัฒนา       
ตามสายงาน (เปาหมาย รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร)  
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  2. บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติ    
ไดจริง (เปาหมาย รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรท่ีรวมโครงการ) 

โครงการ/กจิกรรม  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง (เปาหมาย รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรท่ีรวมโครงการ) 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน (VISION) มุงพัฒนาการบริการไดมาตรฐาน สนับสนุนวิชาการสูความเปนสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 (ตาม ม.ร.)  ประเด็นยุทธศาสตร 4 (ตาม ม.ร.) 

สรางความเสมอภาคทางสังคม สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา  พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 

 

เปาประสงค (ตปท.)  เปาประสงค (ตปท.) 

มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแกคนไทยใน
ตางประเทศ เพ่ือสรางคณุภาพชีวิตหรือตอยอดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 1. สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ
มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการ
บริหารจดัการ มผีลสัมฤทธ์ิและเกิดความ
คุมคาในการจดัการศึกษาโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

2. มีการสรางเสรมิบุคลากรสายสนับสนุน
ของหนวยงานใหมีศักยภาพสูงและเช่ียวชาญ
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

กลยุทธ (ตปท.)  กลยุทธ (ตปท.) 

1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการประชาสมัพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

 1. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงาน 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ (Strategy Map) (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล ดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 สรางความเสมอภาคทางสังคม สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา (ตาม ม.ร.) 

กลยุทธ (ม.ร.) 
สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางวิชาการ การศึกษาอยางท่ัวถึงและเปนธรรมโดยไมท้ิงใคร     
ไวขางหลัง 

กลยุทธ (ตปท.) 
1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการประชาสมัพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

•  •  •  •  

ประเด็นยุทธศาสตร 4 พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา (ตาม ม.ร.) 

กลยุทธ (ม.ร.) 
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 

กลยุทธ (ตปท.) 
1. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดีและมีมาตรฐาน 

•  •  •  •  

     

กลยุทธ (ม.ร.) 
ยกระดับคุณภาพและทักษะของบุคลากรใหเปนชุมชนทางวิชาการท่ีสังคมยอมรับ 

กลยุทธ (ตปท.) 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

•  •  •  •  
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สรุปพันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ / ตัวชี้วัดเปาประสงค / โครงการกจิกรรม / ตัวชี้วัดโครงการกิจกรรม 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

พันธกิจ 
(ม.ร.) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตาม ม.ร.) 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
 

1. การจัดการศึกษา 2. สรางความเสมอภาค
ทางสังคม สรางและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

(ตปท.)  
มีการขยายโอกาสการเขาถงึ
บริการทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแกคนไทยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางคุณภาพชีวิต
หรือตอยอดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
1. มีการขยายโอกาสการเขาถงึ
บริการวิชาการของหนวยงานโดย
ไมทิ้งใครไวขางหลังทั้งสวนกลาง
และสวนภูมภิาคที่สอดคลองกับ
ความตองการของคนในพื้นที่ เพือ่
สรางคุณภาพชีวิตหรือตอยอดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

(ตปท.)  
1. ขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาแก
คนไทยในตางประเทศ 
2. พัฒนาและขยายการ
ประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
1. สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางวิชาการ 
การศึกษาอยางทัว่ถึงและ
เปนธรรมโดยไมทิ้งใครไว
ขางหลัง 

(ตปท.)  
นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 
(เปาหมาย รอยละ 95 ของ
เปาหมายทีก่ําหนด) 
 
 
ไมมีที่สอดคลองกับ ม.ร. 

(ตปท.) 
การประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศ 
(ตรงกับพันธกิจ ตปท. 1,2,3, 
4,9) 
 
ไมมีที่สอดคลองกับ ม.ร. 

(ตปท.) 
จํานวนนกัศึกษาใหมสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ 
(เปาหมาย 50 คน) 

 
 

 
ไมมีที่สอดคลองกับ ม.ร. 

5. การบริหารจัดการ
ตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกาํหนด 

4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 

(ตปท.)  
1. สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ 
ตางประเทศมีประสิทธิภาพ มี
ความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ มีผลสัมฤทธิ์และเกิด
ความคุมคาในการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
มีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ มีผลสัมฤทธิ์และเกิด
ความคุมคาในการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(ตปท.)  
1. พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา  
2. ปรับปรุงระบบบริหารงาน
ของหนวยงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภบิาล  
3. พัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการของ
หนวยงานที่ดีและมี
มาตรฐาน 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
2. พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาเชิงธรรมาภิบาล 

(ตปท.)  
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(เปาหมาย ต้ังแตระดับดี 
4.00 ขึ้นไป)  
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย  

(ตปท.) 
การดําเนินงานของหนวยงาน
ตามระบบและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
(ตรงกับพันธกิจ ตปท. 5,6,7) 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

(ตปท.) 
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA ของ
หนวยงาน 
(เปาหมาย ต้ังแตระดับดี 4.00 
ขึ้นไป) 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
รอยละของหนวยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับดี 
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(ตอ) 
พันธกิจ 
(ม.ร.) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตาม ม.ร.) 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
 

5. การบริหารจัดการ
ตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกาํหนด 

4. พลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาแบบ
ตลาดวิชา 

(ตปท.)  
2. มีการสรางเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนของหนวยงานใหมี
ศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญในงาน  
ที่รับผิดชอบ 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
3. มีการสรางเสริมอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมี
ศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร 

(ตปท.)  
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
3. ยกระดับคุณภาพและ
ทักษะบุคลากร ใหเปน
ชุมชนทางวิชาการที่สังคม
ยอมรับ  

(ตปท.)  
1. รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ตามสายงาน 
(เปาหมาย รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากร) 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
รอยละของจาํนวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาตามสายงาน 
(สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 

(ตปท.) 
1. การสงบุคลากรเขารับการ
ประชุม/อบรมตรงตาม
ตําแหนงหนาทีก่ารงาน เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพ 
(ตรงกับพันธกิจ ตปท. 6) 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
โครงการเสริมสรางศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

(ตปท.) 
รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาตาม
สายงาน 
(เปาหมาย รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากร) 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
รอยละของจาํนวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาตามสายงาน 
(สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 

(ตปท.)  
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนาํไปปฏิบัติ    
ไดจริง 
(เปาหมาย รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ) 
 
ไมมีที่สอดคลองกับ ม.ร. 

(ตปท.) 
2. การจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ 
(ตรงกับพันธกิจ ตปท. 6) 
 
 
สอดคลองกับ ม.ร. 
โครงการเสริมสรางศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

(ตปท.) 
บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนาํไปปฏิบัติ
ไดจริง 
(เปาหมาย รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ) 
 
ไมมีที่สอดคลองกับ ม.ร. 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 1สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
1หนวย:ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค (ตปท.) 
คาเปาหมาย 

(ตปท.) 
โครงการ/กิจกรรม (ตปท.) ตัวชี้วัด (ตปท.) 

คาเปาหมาย 
(ตปท.) 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2566 ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 (ตาม ม.ร.)         
สรางความเสมอภาคทางสังคม สรางและ         
ขยายโอกาสทางการศึกษา         
         
เปาประสงค (ตปท.)         
มีการขยายโอกาสการเขาถงึบริการทางการ นักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ รอยละ 95 การประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา จํานวนนกัศึกษาใหมสาขาวิทย 50 คน - - งานบริการการศึกษา 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยแกคนไทยใน ตางประเทศ ของเปาหมาย ใหมสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ บริการฯ ตางประเทศ    ตางประเทศ 
ตางประเทศ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตหรือ  ที่กําหนด       
ตอยอดการเรียนรูตลอดชีวิต          
         
กลยุทธ (ตปท.)         
1. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการ         
ศึกษาแกคนไทยในตางประเทศ         
2. พัฒนาและขยายการประชาสัมพันธ         
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากขึ้น         
         
สอดคลองกับเปาประสงค ม.ร.         
1. มีการขยายโอกาสการเขาถึงบริการ         
วิชาการของหนวยงานโดยไมทิ้งใครไว         
ขางหลังทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค         
ที่สอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่         
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตหรือตอยอดการ         
เรียนรูตลอดชีวิต         
สอดคลองกับกลยุทธ ม.ร.         
1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทาง         
วิชาการ การศึกษาอยางทั่วถึงและเปน         
ธรรมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง         
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1หนวย:ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค (ตปท.) 
คาเปาหมาย 

(ตปท.) 
โครงการ/กิจกรรม (ตปท.) ตัวชี้วัด (ตปท.) 

คาเปาหมาย 
(ตปท.) 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2566 ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 (ตาม ม.ร.)         
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบ         
ตลาดวิชา          
         
เปาประสงค (ตปท.)         
1. สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ต้ังแตระดับดี การดําเนินงานของหนวยงานตามระบบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ต้ังแตระดับดี - - คณะกรรมการ 
มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการ ในระบบ QA ของหนวยงาน 4.00 ขึ้นไป และมาตรฐานการประกันคุณภาพการ ในระบบ QA ของหนวยงาน 4.00 ขึ้นไป   ประกันคุณภาพ 
บริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ์และเกิดความ   ศึกษาภายใน     การศึกษาของ 
คุมคาในการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก        สํานักงานฯ 
ธรรมาภิบาล         
         
กลยุทธ (ตปท.)         
1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา         
2. ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยงาน         
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล         
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ         
ของหนวยงานที่ดีและมีมาตรฐาน         
         
         
สอดคลองกับเปาประสงค ม.ร.         
2. มหาวิทยาลัยมีประสิทธภิาพ มีความ         
คลองตัวในการบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ ์         
และเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาโดย         
ยึดหลักธรรมาภิบาล         
สอดคลองกับกลยุทธ ม.ร.         
2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา         
เชิงธรรมาภิบาล         
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1หนวย:ลานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค (ตปท.) 
คาเปาหมาย 

(ตปท.) 
โครงการ/กิจกรรม (ตปท.) ตัวชี้วัด (ตปท.) 

คาเปาหมาย 
(ตปท.) 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2566 ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 (ตาม ม.ร.)         
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาแบบ         
ตลาดวิชา          
         
เปาประสงค (ตปท.)         
2. มีการสรางเสริมบุคลากรสายสนบัสนุน 1. รอยละของบุคลากรสาย  รอยละ 80 การสงบุคลากรเขารับการประชุม/อบรม รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน รอยละ 80 - - งานธุรการ 
ของหนวยงานใหมีศักยภาพสูงและ สนับสนุน ที่ไดรับการพฒันาตาม ของจํานวน ตรงตามตําแหนงหนาที่การงานเพื่อ ที่ไดรับการพัฒนาตามสายงาน ของจํานวน    
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สายงาน บุคลากร เสริมสรางศักยภาพ  บุคลากร    
         
กลยุทธ (ตปท.)         
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
 2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ รอยละ 80 การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 80 - 0.02 งานธุรการ 
 เพิ่มขึ้นและสามารถนาํไปปฏิบัติ ของจํานวน สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ และสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง ของจํานวน   และคณะกรรมการ 
สอดคลองกับเปาประสงค ม.ร. ไดจริง บุคลากร   บุคลากร   โครงการพัฒนา 
3. มีการสรางเสริมอาจารยและบคุลากร  ที่รวมโครงการ   ที่รวมโครงการ   บุคลากรของ 
ของมหาวิทยาลัย ใหมีศักยภาพสูงและ        สํานักงานฯ 
เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร         
สอดคลองกับกลยุทธ ม.ร.         
3. ยกระดับคุณภาพและทกัษะของ         
บุคลากรใหเปนชุมชนทางวิชาการ         
ที่สังคมยอมรับ         
         
         
         
         
         

   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น   - 0.02  
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งบประมาณตามภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    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 

 
 
 
 

0.2039 
 

0.8000 
 
 

3.0201 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

เงินรายได - ม.ร. 
 
 

เงินรายได - ม.ร. 

รวม หนวยการเงินฯ 4.0240 - 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 

 
 
 

0.0400 
0.0600 
0.0800 
0.0200 

 
3.3430 

 
 

0.0200 
 
 

0.0520 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

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

 
เงินรายได - หนวยงาน 

 
 

เงินรายได - หนวยงาน 
 
 

เงินรายได - หนวยงาน 
รวม หนวยการเงินฯ 3.6150 -  

รวมท้ังสิ้น หนวยการเงินฯ 7.6390 - 
เงินรายได - ม.ร. 

และเงินรายได - หนวยงาน 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด/ 
งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66 
ผูรับผิดชอบ 

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

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือจัดทําแผน 
และติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน 

 
 
 

รางแผน 
5 ป   

66 - 70 

  
 
 

จัดทํา 
แผน 5 ป  
(66 – 70) 

และ 
จัดทําแผน 
ปงบ 66 

   
 
 

รอบ  
6 เดือน 

   
 
 

รอบ  
9 เดือน 

   
 
 

รอบ  
12 เดือน 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
5 ป (พ.ศ. 2566 – 
2570) และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

2. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการแตละตัวชี้วัด 

             

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   
9 เดือน และ 12 เดือน เสนอผูบริหาร
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) 
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ภาคผนวก 
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คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
ของแผนปฏิบัติราชประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 1สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  :  01 ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ผูรับผิดชอบ  :  งานบริการการศึกษาตางประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัด  จํานวนนักศึกษาใหมสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ในรอบปงบประมาณ 

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

สูตรในการคํานวณ            นับจํานวนนักศึกษาใหมจริง ในรอบปงบประมาณ 

หนวยวัด  คน 

คาเปาหมาย 50 คน 
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รหัสตัวช้ีวัด  :  02 ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานฯ 

ช่ือตัวช้ีวัด   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของหนวยงาน 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด   การแปลความหมายคะแนนการประเมิน  
                                      ระดับคะแนน     < หรือ = 1.5           หมายถึง     การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50          หมายถึง     การดําเนินงานตองปรับปรุง   
2.51 – 3.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50          หมายถึง     การดําเนินงานระดับดี         

                                                            4.51 – 5.00          หมายถึง     การดําเนินงานระดับดีมาก 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     ปละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ            ระดับ มีจํานวน 5 ระดับ      ตองปรับปรุงเรงดวน  มีคะแนน < หรือ = 1.5    
                                    ตองปรับปรงุ           มีคะแนน  1.51 – 2.50   
                                    ระดับพอใช            มีคะแนน  2.51 – 3.50   
                                    ระดับดี                 มีคะแนน  3.51 – 4.50            
                                    ระดับดีมาก            มีคะแนน  4.51 – 5.00             

หนวยวัด  ระดับ 

คาเปาหมาย ตั้งแตระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 ข้ึนไป 
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รหัสตัวช้ีวัด  :  03 ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ผูรับผิดชอบ : งานธุรการ  

ช่ือตัวช้ีวัด  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาตามสายงาน   

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  จํานวนรอยละของบุคลากร ท่ีไดเขารับการประชุม/อบรม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีการงาน  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 

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

สูตรในการคํานวณ            รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการประชุม/อบรม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีการงาน  จากจํานวนบุคลากรท้ังหมดของสํานักงานฯ 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการประชุม/อบรม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีการงาน   

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

หนวยวัด   รอยละ 

 คาเปาหมาย รอยละ 80.00 ของจํานวนบุคลากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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รหัสตัวช้ีวัด  :  04 ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ผูรับผิดชอบ : งานธุรการ, คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานฯ                 

ช่ือตัวช้ีวัด  บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   (โครงการพัฒนาบุคลากร)   

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด   ผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ  โดยใชแบบประเมินจากวิทยากร วัดดานความรู ทักษะ
ประเมินกอนและหลังการอบรม (Pre Test และ Post Test) 

ความถี่ในการเก็บขอมูล      ปละ 1 ครั้ง (จัดโครงการภายใน 3 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ ) 

สูตรในการคํานวณ            รอยละของผูเขารวมโครงการ ท่ีมีคะแนนประเมินหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน  

จํานวนบุคลากรท่ีมีคะแนนหลังการอบรม (Post Test) เพ่ิมข้ึน 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 

หนวยวัด   รอยละ 

คาเปาหมาย รอยละ 80.00 ของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 

 
 

X 100 
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