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หลักการและเหตุผล 
 

    
  มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยศาสตราจารย  รังสรรค   แสงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีแนวคิดในการกอตั้ง “ สถาบันการศึกษานานาชาติ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ”  เพื่อรองรับปริมาณความตองการ  การศึกษาตอในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อีกทั้งตองการแกไขปญหา

การขาดดุลทางการคาในดานการศึกษา ที่ในปหนึ่งๆมีนักเรียนชาวไทยเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศจํานวนหลายพันคน นับเปนจํานวนเงินที่มากมายมหาศาล  

ดังนั้น  อธิการบดี จึงไดมีดําริใหดําเนินการจัดตั้ง และรางหลักสูตรการศึกษาของ สถาบันการศึกษานานาชาติ ตั้งแตป พ. ศ. ๒๕๔๐ และเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.๒๕๔๒ 

โดยเริ่มเปดการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) รุนแรก ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  หลักสูตรตางๆ ซึ่งใน

ปจจุบันสถาบันฯ ไดเปดสอนหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน 
 

  สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับ ของมหาวิทยารามคําแหง มีจุดหมายในการบริหารงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63)  ซึ่งเปนแผนระยะกลาง  เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
และผลผลิตของสถาบันฯในแตละปงบประมาณ  ซึ่งสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถาบันฯสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติพันธกิจใหมีขีด

ความสามารถและมาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ทีส่อดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของสถาบันการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis) 
 
 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 

 

 จุดแข็ง (Strengths) 
 

๑. สถาบันฯ เชิญอาจารยผูสอนที่มีประสบการณในการสอนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ 

๒. สถาบันฯ กําหนดคาเลาเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ 

๓. สถาบันฯ มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อทําการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 

 จุดออน (Weaknesses) 
 

๑. สถาบันฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธนอย ทําใหสถาบันฯ ยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

๒. สถาบันฯ ไมมีอาคารเรียนเปนของสถาบันฯ เอง จึงมีความจํากัดในเรื่องของสถานที่และสิ่งแวดลอม 

๓. สถาบันฯ ยังมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรนอย 

๔. สถาบันฯ ไมมีการวางแผนความกาวหนาทางสายงานใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระยะยาวกับองคกร 
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 โอกาส (Opportunities) 
 

๑. ผูตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี,โท,เอก ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตองเตรียมความพรอมการเขาประชาคมอาเซียน 

๒. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา เชน ทุน กยศ. และทุน กรอ. 

๓. การเปดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทําใหนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น 

 

 ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 

๑. สถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศและตางประเทศ เปดสอนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันในการรับสมัครนักศึกษา 

๒. สถานการณทางการเมืองที่ไมแนนอนของประเทศ สงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักศึกษาชาวตางชาติที่จะเขาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย 
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ปจจัยภายใน 
 
 

 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (Strengths)   จุดออน   (Weaknesses) 

 ๑.สถาบันฯ เชิญอาจารยผูสอนที่มีประสบการณในการสอนจากมหาวทิยาลัย
ที่  

   มีชือ่เสียงในตางประเทศ 

๒.สถาบันฯ กําหนดคาเลาเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลกัสูตรภาค
ภาษาอังกฤษของสถาบันอืน่ๆ 

 ๓.สถาบันฯ มีความรวมมือกับมหาวทิยาลัยในตางประเทศ เพือ่ทําการ
แลกเปลี่ยนนกัศึกษา 

 

๑.สถาบันฯ มกีารโฆษณาประชาสมัพันธนอย ทําใหสถาบันฯ ยังไมเปนที่
รูจักอยางกวางขวาง 

๒.สถาบันฯ ไมมอีาคารเรียนเปนของสถาบนัฯ เอง จึงมีความจํากดัในเรื่อง
ของสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 

๓.สถาบันฯ ยังมกีารสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพดานภาษาอังกฤษของ
บุคลากรนอย 

๔.สถาบันฯ ไมมกีารวางแผนความกาวหนาทางสายงานใหกับบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง ทําใหขาดแรงจงูใจในการปฏิบัติงานระยะยาวกับองคกร 

 
โอกาส   (Opportunities) กลยทุธ  ( S + O ) กลยทุธ  (  W + O ) 

  ๑.ผูตองการศกึษาตอในระดับปริญญาตรี,โท,เอก ในหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษม ี

    จํานวนเพิ่มมากขึ้น เนือ่งจากตองเตรียมความพรอมการเขาประชาคมอาเซียน 

  ๒.นโยบายดานการศกึษาของรัฐบาลขยายโอกาสทางการศกึษาและสนับสนนุ 

     การศกึษา เชน ทุน กยศ. และทนุ กรอ. 

 ๓.การเปดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลัยอื่นๆ ทําใหนกัศกึษามาลงทะเบียน    

    เรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิม่มากขึ้น 
 

๑.นักศกึษาชาวตางชาติจากมหาวทิยาลัยคูสัญญาเดนิทางเขามาลงทะเบียน
เรียนเปนรายวิชากับทางสถาบันฯ มากขึ้น 

๒.นโยบายการใหกูยืมเงิน กยศ. แกนกัศกึษาทุกรายรวมทั้งหลกัสูตรนานาชาติ  
ทําใหมีนกัศึกษาสมัครเรียนกับสถาบันฯมากขึ้น เนื่องจากคาเลาเรียนไมแพง
เกนิกําลังของผูปกครอง 

 

     ๑. ขอใชอาคารเรียนของมหาวทิยาลัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนและจํานวนนกัศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

     ๒. ควรประชาสัมพนัธใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการเรียนตอใน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอยางทัว่ถึงและตอเนือ่ง 

     ๓. จัดอบรมเพิม่พูนความรูดานภาษาองักฤษใหบุคลากร โดยอาจารย
ชาวตางประเทศที่มาทําการสอนกับสถาบันฯ 

 

ภยัคกุคาม หรือ ขอจํากดั   (Threats)  กลยทุธ  ( S + T ) กลยทุธ  ( W + T ) 

 ๑.สถาบันการศกึษาตางๆ ในประเทศและตางประเทศ เปดสอนหลกัสูตรนานาชาติ
เพิ่มมากขึน้ ทําใหเกิดการแขงขันในการรับสมัครนกัศกึษา 

 ๒.สถานการณทางการเมอืงที่ไมแนนอนของประเทศ สงผลกระทบตอการตัดสินใจ
ของนกัศกึษาชาวตางชาติทีจ่ะเขาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย 

 

    ๑. สถาบนัฯ ใชคณาจารยทีม่ีความรูและมีชื่อเสียงในตางประเทศมาทําการ
สอนเพื่อเปนจุดเดนในการแขงขันกับสถาบันฯ อืน่ๆ ที่เปดสอนหลกัสูตร
นานาชาต ิ

    ๒. กําหนดคาเลาเรียนทีเ่หมาะสม เพือ่ดงึดูดใหมีผูสนใจเขาศกึษา 
 

     ๑. จัดอบรมดานภาษาอังกฤษเพิม่เติมใหบุคลากรฯ เพื่อใหสามารถ
ตอดตอสื่อสารกับนักศกึษาตางชาติไดอยางมีประสทิธิภาพ 

     ๒. ทําการโฆษณาประชาสัมพนัธใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น 

 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63 สถาบันการศึกษานานาชาต ิ
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วิสัยทัศน  
                  สถาบันการศึกษานานาชาติเปนแหลงวิชาการที่มีคุณภาพ เปดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและมีคุณธรรม ในระดับสากล 

   

 คานิยมองคการ 
  ความเปนเลิศในการใหบริการ โดยสรางจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีตอองคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
                  เปดโอกาสทางการศึกษา เสริมสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและคุณธรรมสูความเปนสากล 

   

ปณิธาน (Ambition) 
                  พัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติใหเปนแหลงวิชาการทีม่ีคุณภาพ     เสริมสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถและมคีุณธรรม ในระดับสากล  

 

อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม           
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม  
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกชุมชน เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 5) สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 
ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางศักยภาพการแขงขันโดยสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมในการศึกษา 
 เปาประสงคที ่1 ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  กลยุทธที ่1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
  กลยุทธที ่2 พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
 

 เปาประสงคที ่2 ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
  กลยุทธที ่1 สงเสริมนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาสูสากล 

   
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการวิชาการใหแกประชาชน 
 เปาประสงคที ่1 เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความตองการของกลุมเปาหมายจนเกิดผลลัพธและความพึงพอใจ 
  ตอชุมชนและสังคม 
  กลยุทธที ่1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลักของคนไทย 
 เปาประสงคที ่1  ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมไทย 
  กลยุทธที ่1 สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ วัฒนธรรมของไทยสูสากล 
  กลยุทธที ่2 สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงคที ่1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค  
  กลยุทธที ่1 สงเสริม และพัฒนาพันธกิจสูประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร 
 เปาประสงคที ่1  ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ  
  กลยุทธที ่1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทเชิงรุก 
  กลยุทธที ่2 สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม  
  กลยุทธที ่3 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  กลยุทธที ่4 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษานานาชาติ (Strategy Map) 

วิสัยทัศน สถาบันการศึกษานานาชาติเปนแหลงวิชาการที่มีคุณภาพ เปดโอกาสทางการศึกษา และเสรมิสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและมีคุณธรรมในระดับสากล 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

1. การสรางศักยภาพการ
แขงขัน โดยสรางความเสมอ
ภาคและความเปนธรรมใน
การศึกษา 

2. การเพิ่มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการใหแก
ประชาชน 

3. การสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางความ
สมานฉันท สามัคคีปรองดอง
และคานิยมหลักของคนไทย 
 

4. การดําเนินงานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน 

5. การพัฒนาศักยภาพดาน
การบริหาร 

 

เปาประสงค 

 

- ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
- ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่ไดมาตรฐานและ 
  มีคุณภาพ                                                      1 

-  เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการ
วิชาการตามความตองการของกลุมเปาหมายจนเกิด 
 ผลลัพธและความพึงพอใจตอชุมชนและสังคม 

2  

-  ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก 
   รวมอนุรักษและทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

3 

-  นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทาง 
   การศึกษา มีสวนรวมเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนา
ความรวมมือประเทศภูมิภาค                               4 

-  ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของผูรับบริการ                              ๕                

 
 

ดานประสิทธิผล กลยุทธ    สรางความเสมอภาคและความ เปนธรรมทางการศึกษา                               1 กลยุทธ    สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ  วัฒนธรรมของไทยสูสากล                                        2 

ดานคุณภาพ กลยุทธ    พัฒนาและสงเสริมกิจการนกัศึกษา                                                       1 กลยุทธ    สงเสริมระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน                                                    ๕ 

ดานประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ    สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม          

                                                                                                             ๒ 

กลยุทธ     สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                                                                                           ๓ 

ดานการพัฒนา

องคกร 

กลยุทธ    สงเสริม และพัฒนาพันธกจิ 

             สูประชาคมอาเซียน                  

                                                     ๔ 

กลยุทธ    พัฒนาทรพัยากรมนุษยใหม ี      

             บทบาทเชิงรุก                 

                                               ๕                      

กลยุทธ    สงเสริมการชี้นํา ปองกัน และแกไข   

             ปญหาของสังคม                     

                                                       ๕   

กลยุทธ    พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             เพื่อการบริหาร                  

                                                        ๕ 

 

แผนที่กลยุทธ�  (Strategy Map) หมายเหตุ*  ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร 
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ประเด็นยุทธท่ี 1 ประเด็นยุทธท่ี 2 ประเด็นยุทธท่ี 3 ประเด็นยุทธท่ี 4 ประเด็นยุทธท่ี 5 
การสรางศักยภาพการแขงขัน 
โดยสรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมในการศึกษา 

การเพิ่มและกระจายโอกาส
บริการวิชาการใหแกประชาชน 

การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางความสมานฉันท  สามัคคี
ปรองดอง และคานิยมหลัก 
ของคนไทย 

การดํ า เนิน งานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพด าน 
การบริหาร 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1 .  ผู เ รี ยนทุ กกลุ ม ไ ด รั บ 
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
2 .  ผู เ รี ยนทุ กกลุ ม ไ ด รั บ
การศึกษาที่ไดมาตรฐานและ 
มีคุณภาพ 

1. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ
มาดําเนินการบริหารวิชาการตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย
จนเกิดผลลัพธและความพึงพอใจ
ตอชุมชนและสังคม 
 

1. ประชาชนได รับความรู 
ความเขาใจ มีความตระหนัก 
รวมอนุรั กษและทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 

1. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา  
มี ส ว น ร ว ม เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสั มพั นธ และพั ฒนา 
ความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค 

1. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
ของผูรับบริการ 

วิสัยทัศน         สถาบันการศึกษานานาชาติเปนแหลงวิชาการทีม่ีคุณภาพ เปดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและมีคุณธรรม ในระดับสากล 

พันธกิจ ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม  
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 5) สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

คานิยมองคการ ความเปนเลิศในการใหบริการ  โดยสรางจติบริการที่ประทับใจท่ีสุดบนพื้นฐานของความภักดีตอองคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
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กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. สรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษา 
3.ส ง เสริ มนั กศึ กษาด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
มี ศั กยภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสูสากล 
 

๑. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม 
 

1.  ส ง เ ส ริ มและ เผยแพร
เอกลักษณ วัฒนธรรมของไทย
สูสากล 
2. สงเสริมและสนับสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. สงเสริม และพัฒนาพันธกิจ
สูประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ใหมีบทบาทเชิงรุก 
2. สงเสริมการชี้นํา ปองกัน
และแกไขปญหาของสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
4. สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1.  โครงการประชาสัมพันธ 
การรับสมัครนักศึกษาใหม 
2. โครงการกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษา 
๓. โครงการที่รับผิดชอบตอสังคม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๔.โครงการจัดทําหองปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
เรียนการสอน 
 

1.  โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม 
 

1. โครงการ BUDDY PROGRAM 
๒. โครงการสงเสรมิและ
สนับสนุนศลิปวัฒนธรรม 

1.  โครงการ
INTERNATIONAL AND 
ASEAN DAY 
 

1.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.  โครงการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน 
3.  โครงการกีฬาสัมพันธ
ระหวางบุคลากร 
4. โครงการจัดตาราง
หองเรียนโดยใชระบบ
software excel 
๕. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงาน 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1                      
การสรางศกัยภาพการแขงขนั                      
โดยสรางความเสมอภาคและ                      
ความเปนธรรมในการศกึษา                      
เปาประสงค                       
1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับ                      
การศกึษาและการเรียน                      
รูตลอดชีวิต                      
กลยทุธ                       
1. สรางความเสมอภาค 1. รอยละของความสําเร็จ 80 85 85 90 90 งาน

แผน
สกช 

1. โครงการประชาสัมพันธ - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 15..0 - คณะกรรมการ 
และความเปนธรรมทาง 
การศกึษา 

ของจํานวนนกัศึกษาใหม      รับนักศึกษาใหม             ประชาสัมพันธ 
สถาบันฯ 

                    
                      
  
                      
                      
2. พัฒนาและสงเสริม 1. รอยละของจํานวน ๘๐ 80 80 80 80 งาน

แผน
สกช 

1. โครงการสงเสริมการม ี              
กิจการนักศกึษา นักศกึษาทีร่ับบริการ

โครงการพัฒนาและสงเสริม 
     สวนรวมของนักศึกษาในการ 

จัดกิจกรรมพฒันานักศกึษา 
               

   
- คณะกรรมการ 
พัฒนากิจกรรม  
นักศึกษาของ
สถาบันฯ 

 กิจกรรมนักศึกษา       - 016 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.8 
       ๒.โครงการที่รับผิดชอบตอ

สังคมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ๑ โครงการ 
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     หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

                      
                      
                      
                      
                      
เปาประสงค 
2. ผูเรียนทุกกลุมไดรับ                      
การศกึษาที่ไดมาตรฐาน                      
และมีคุณภาพ                      
กลยทุธ                       
1. สงเสริมนักศึกษาดาน ๑.รอยละความสาํเร็จของ ๘๐ ๘๐ 80 80 80 งาน

แผน
สกช 

๑.โครงการจัดทํา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการเรียนการสอน 

- 0.28 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 1.480 -งานพัสด ุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใหมี 
ศักยภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาสูสากล 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

                   สถาบันฯ 
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

                      
                      
                      
                      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒                       
การเพิ่มและกระจายโอกาส                      
บริการทางวิชาการแก                      
ประชาชน                      
เปาประสงค                       
1. เพื่อนําศักยภาพทาง
วิชาการมาดําเนนิการ
บริหารวิชาการตามความ
ตองการของกลุม 
เปาหมายจนเกิดผลลัพธ
และความพึงพอใจตอ
ชุมชนและสังคม 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

กลยทุธ                       
1. สงเสรมิการจัดบรกิาร ๑. รอยละของจํานวน

ผูเขารวมโครงการ 
20 50 50 50 50 มร. 1.  โครงการบริการวิชาการ

แกสังคม ๑ โครงการ 
- 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.50 -คณะกรรมการ

สงเสรมิการจดับรกิาร
ทางวิชาการแกสงัคม 

วิชาการแกสังคม                    
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     -  
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

                      
                      
                      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3                      
การสงเสรมิศิลปะและ                      
วัฒนธรรม สรางความ                      
สมานฉนัท สามัคค ี                      
ปรองดอง และคานิยม                      
หลักของคนไทย                      
เปาประสงค                                       
1. ประชาชนไดรับ                      
ความรูความเขาใจ                       
มีความตระหนกัรวม                      
อนรุักษและทํานุบํารุง                      
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      
กลยทุธ                       
๑.สงเสริมและเผยแพร
เอกลักษณ วัฒนธรรมของ
ไทยสูสากล                

1. ระดับความสําเรจ็ของ
โครงการสงเสริมและ
เผยแพรเอกลักษณ 
วัฒนธรรมของไทยสูสากล 

80 80 80 80 80  1. โครงการ BUDDY 
PROGRAM 

- 0.18 - - - - - - - - - 0.18 - คณะกรรมการ
พัฒนากจิกรรม  
นักศกึษาของ
สถาบันฯ 

                   
                   

                      
2. สงเสรมิและสนับสนนุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ระดับผลการประเมิน
การดําเนินงานสงเสริม 
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  ๑. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ๒ 
โครงการ 

- 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.25 -คณะกรรมการ
สงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
สถาบันฯ 
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

                      
                     -  
                     -  
                     -  
                      
                      
                     -  
                      
                      
ประเดน็ยทุธศาสตรที่ ๔                      
การดําเนนิงานตามกรอบ                      
ขอตกลงประชาคมอาเซียน                      
เปาประสงค                       
1. นกัเรียน นกัศกึษา คณาจารย                      
และบุคลากรทางการศกึษา                      
มีสวนรวมเสรมิสรางความ                      
สัมพันธและพัฒนาความ                      
รวมมือกับประเทศในภูมภิาค                      
กลยทุธ                       
1. สงเสรมิและพฒันา 1. รอยละของจํานวน

ผูเขารวมโครงการ 
80 80 80 80 80  1. โครงการ 

INTERNATIONAL AND 
ASEAN DAY 

- 0.18 - 0.18 - 0.18 - 0.18 - 0.18  0.90 -คณะกรรมการเตรียม
ความพรอมเพือ่รับรอง
การเปนประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจสูประชาคมอาเซียน                  
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ ๕ 
การพฒันาศกัยภาพดาน
การบรหิาร 

                     
                     
                     

เปาประสงค                       
1. ระบบบริหารมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ 

                     
                     
                     

กลยทุธ                       
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย 1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่

รับบรกิารโครงการพัฒนา 
บุคลากรสายอาจารยและ 
สายสนับสนุน มทีกัษะใน 
การปฏิบัตงิานเพิ่มขึ้น 

50 50 55 55 60    1. โครงการพัฒนาบุคลากร ๓ 
โครงการ 

- 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 75.00 - กองการเจาหนาที ่
ใหมีบทบาทเชงิรกุ                  - กองบรกิารการศกึษา 
                  - คณะและทกุหนวยงาน 
                     

 2. รอยละความสําเร็จของผล
การประเมินระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

80 80 80 80 80  1. โครงการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบนั 

- - - - - - - - - - - - -คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ 
สถาบันฯ 

                  
                  
                      
2. สงเสริมการชี้นํา ปองกัน 1. รอยละความสําเร็จของ

โครงการชีน้ํา ปองกันและ
แกปญหาของสังคม 

80 85 85 90 90  ๑.โครงการกีฬาสัมพันธ
ระหวางบุคลากร 
 

- 0.007 - 0.007 - 0.007 - 0.007 - 0.007 - 0.035 -คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร และแกปญหาของสังคม                  

                  
                      
                      
3. พัฒนาเทคโนโลย ี 1. ระดับความสําเรจ็ของ 

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษา 

4 4 4 4 4  ๑. โครงการจัดตาราง
หองเรียนโดยใชระบบ
software excel 

- - - - - - - - - - - - -คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร                  
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยทุธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

                      
                      
                      
4. สงเสรมิระบบประกนั ๑.รอยละความสําเร็จในการ

ดําเนนิการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในของ
หนวยงาน 

80 80 80 80 80  ๑. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงาน 

- - - - - - - - - - - - -คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาของ
สถาบันฯ 

คุณภาพการศกึษาภายใน                  
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวมทั้งสิ้น - 4.326 -           
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ผังการบริหารจัดการ 
 

1.  แผนบริหารราชการแผนดิน 2.  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3.  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
     ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

4.  การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา  
     ระดับอุดมศึกษา 

5.  นโยบายมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๖.  นโยบายสถาบันการศึกษานานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป ของหนวยงาน (พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... หนวยงาน 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันการศึกษานานาชาติ 
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ประมาณการคาใชจายทางการเงินของสถาบันการศึกษานานาชาติ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
 

1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

      หนวย : ลานบาท 

ประเภทเงินงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวมป 2559- 2563 

งบประมาณรายจายประจําป 72.894 75.700 73.700 73.700 77.700 373.69 
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แผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์

สถาบนัการศึกษานานาชาติ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนปฏิบติัราชการสถาบนัการศึกษานานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มร.
เป้าประสงค์ มร.กลยุทธ์ มร.

Mind Map แสดงการเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563)

การพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร

การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการ
วิชาการใหแกประชาชน

การสรางศักยภาพการแขงขัน

โดยสรางความเสมอภาคและ

ความเปนธรรมในการศึกษา

การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง

ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปน

ท่ียอมรับของผูรับบริการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทเชิงรุก

สงเสริมการช้ีนํา ปองกันและแกปญหาของสังคม

การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวม

เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความ

รวมมือกับประเทศในภูมิภาค

การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและ
สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ

ผลการวิจัยและงานสรางสรรค มีความ

เขมแข็ง ไดรับการเผยแพรไปใชประโยชน

เพ่ิมข้ึน

การสรางศักยภาพการแขงขันโดยสราง
ความเสมอภาคและความเปนธรรมใน

การศึกษา

ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษา

การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สราง

ความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง 

และคานิยมหลักของคนไทย

สรางเอกลักษณ วัฒนธรรมสุโขทัย
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความ

ตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

สงเสริมความเขมแข็งดานการวิจัยของบุคลากร

สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค

สงเสริม และพัฒนาพันธกิจสูประชาคมอาเซียน

ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมา

ดําเนินการบริการวิชาการตามความ

ตองการของกลุมเปาหมายจนเกิดผล

ลัพธและความพึงพอใจ

ตอชุมชนและสังคม

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวม

เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม
ทางการศึกษา

สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและ

สังคม

สงเสริม และพัฒนาพันธกิจสูประชาคม

อาเซียน

พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา

พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร
สงเสริมนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารเทศ  

เพ่ือใหมีศักยภาพและมาตราฐาน

การศึกษาสูสากล

การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการ

วิชาการใหแกประชาชนอยางเทา

เทียม

เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมา
ดําเนินการบริการวิชาการตามความ

ตองการของกลุมเปาหมายจนเกิด

ผลลัพธและความพึงพอใจ

ตอชุมชนและสังคม

พัฒนาบริการวิชาการสูสังคมอยางหลากหลาย

การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สรางความสมานฉันท สามัคคี

ปรองดอง และคานิยมหลักของคน

ไทย

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มี

ความตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒธรรมไทย

สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ วัฒนธรรม

ของไทยสูสากล

ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน

และมีคุณภาพ

พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย

สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี

ย่ิงข้ึน

สนับสนุนบริการการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต

สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีได

มาตรฐานและมีคุณภาพ

สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทเชิงรุก

สงเสริมการช้ีนํา ปองกันและแกปญหาของ

สังคม

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 


