
                                                          

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 2 

ความเป็นมา 
 

 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 
และผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยศาสตราจารย์  รังสรรค์   แสงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีแนวคิดในการก่อตั้ง  “สถาบันการศึกษานานาชาติ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”  เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อีกทั้งต้องการแก้ไขปัญหา
การขาดดุลทางการค้าในด้านการศึกษา ที่ในปีหนึ่งๆมีนักเรียนชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจ านวนหลายพันคน นับเป็นจ านวนเงินที่ มากมายมหาศาล  
ดังนั้น  อธิการบดี จึงได้มีด าริให้ด าเนินการจัดตั้ง และร่างหลักสูตรการศึกษาของ สถาบันการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๔๐ และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ 
โดยเริ่มเปิดการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่นแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  และหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนในเวลาต่อมา 
  สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับ ของมหาวิทยารามค าแหง มีจุดหมายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น
กรอบและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สถาบันฯสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติพันธกิจให้มีขีด
ความสามารถและมาตรฐานการท างานที่สูงขึ้น เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและสัง คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หน้า 3 

วิสัยทัศน์  
 สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการท่ีมีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
 
 

ค่านิยมองคก์าร 
    ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา  บนพื้นฐานของการภักดีต่อองค์กร  
 
 
ปรัชญา (Philosophy) 
  เปิดโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นสากล 
 
 
ปณิธาน (Ambition) 

  พัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติให้เป็นแหล่งวิชาการท่ีมีคุณภาพ     เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความรู้
ความสามารถในระดับสากล 

 
เอกลักษณ์ 
  สถาบันการศึกษาทีมุ่่งสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
 

อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
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หน้า 4 

พันธกิจ 
   
 ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน 

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 3)  สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืน 
 4) สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5)  สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน                   
 6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

 และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าของการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หน้า 5 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความม่ันคงและย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การ เสริมสร้ า งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ าของการศึกษา 

วิ จั ย  และนวั ตกร รม  ทา ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

การพัฒนาบริหารเพ่ือความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน 
                         ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 3)  สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
 4) สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5) สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน                   
 6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ค่านิยมองค์การ ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา  บนพื้นฐานของการภักดีต่อองค์กร 
 

วิสัยทัศน์     สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการท่ีมีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

  และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
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หน้า 7 

 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ 
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
และสามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง 

เยาวชน ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถและ
ความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
2. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร 
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการ 
เพ่ืออาชีพ 

1. สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
สากล 
4. ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งการวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อองค์กร 
2. ส่งเสริมการชี้น าป้องกัน 
และแก้ปัญหาของสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
2. กิจกรรมประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 
3. กิจกรรมประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 
4. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
  

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรทั้งในและต่าง 
ประเทศ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 
3. โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การท าวิจัย 
๒. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการส่งเสริมการชี้น า
ป้องกันและแก้ปัญหาของ
สังคม 
3. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า วงเงินงบประมาณ 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  
และหมายเหต ุ

เป้าหมาย เป้าหมาย ปี 256๒ 
256๒ 256๒ งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 1 
 

    
    

  
การเสริมสร้างและพัฒนา 

 
    

    
  

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

    
    

  
เป้าประสงค ์ 

 
    

    
  

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ  
 

    
    

  
อุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษา 

 
    

    
  

แล้วมีงานท าตรงตามความต้องการ 
 

    
    

  
ของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วย  

 
    

    
  

ตนเอง 
 

    
    

  
กลยุทธ ์     

 
   

1. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ ๑. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน ๙0 คน - 22.232  -หน่วยบริการการศึกษา 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านสังคมศาสตร์ 100 เพื่อผลิตบัณฑิต สังคมศาสตร์     
 ๒. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1. กิจกรรมประเมินบัณฑิต 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ   - กองแผนงาน 
 ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ๗๒ ปริญญาตรีไดง้านท าหรือ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ๗2    
 ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี  ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี     
      จากผู้กรอกแบบสอบถาม     
  ๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระดับ 1.กิจกรรมประเมินความพึง 1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ   -หน่วยบริการการศึกษา 
  บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 3.5๕  พอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 3.5๕     
  ท่ีได้งานท า   ส าเร็จการศึกษา      
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หน้า 10 

 
 

 
       

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
256๒ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
256๒ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๒ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

      
    

  
      

    
  

2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน 1. จ านวนหลักสูตรที่ได้ ร้อยละ 1. กิจกรรมประเมินคุณภาพการ 1. จ านวนหลักสูตรที่ได้ 7 - - -หน่วยวิชาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 80 ศึกษาระดับหลักสูตร มาตรฐาน หลักสูตร    และหลักสูตร 

 
 ของหลัก 

   
  -คณะกรรมการประกัน 

   สูตรทั้งหมด 

   
   คุณภาพการศึกษา 

   (จ านวน 7 

  
    ของสถาบันฯ 

   หลักสูตร)         
             
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ 1. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมี ร้อยละ 1. โครงการและกิจกรรมพัฒนา 1.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ   - คณะกรรมการพัฒนา 
นักศึกษาและบูรณาการเพื่อ ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๖๐  นักศึกษา ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.๕๕   กิจกรรมนักศึกษาของ 
อาชีพ  ของผู้เข้า   ( จ านวน ๔ โครงการ)   - 0.122 สถาบันฯ 
   ร่วมโครง  2. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมี ร้อยละ    
   การ  ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๖๐    
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 2 
 

    
 

     
การสร้างความเป็นธรรมลดความ 

 
    

 
     

เหลื่อมล้ าของการศึกษา 
 

    
 

     
เป้าประสงค ์

 
    

 
     

1.เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการ 
 

    
 

     
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
    

 
    

อย่างเสมอภาค 
 

    
 

    
กลยุทธ ์

 
    

 
    

1. สร้างความเสมอภาคและ 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ร้อยละ 1. โครงการประชาสัมพันธ์ 1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ๖๐ คน - 0.920 -หน่วยบริการการศึกษา 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา ใหม่ตามแผน 90  หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ     -คณะกรรมการดูแลด้าน 
  

 
 ของเป้า      การประชาสัมพันธ์ 

  
 

หมายที่       ของสถาบันฯ 
  

 
ก าหนด        

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี ร้อยละ 1. โครงการบริการวิชาการแก่ 1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ   -คณะกรรมการด าเนินงาน 
แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกับการเรียน 100 สังคม  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.55   ด้านการบริการวิชาการ 
ตลอดชีวิต การสอน (เป้าหมาย   ( จ านวน ๑ โครงการ)   - 0.015 แก่สังคมของสถาบันฯ 
   1 โครงการ)  2. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ระดับ    
    ของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมตี่อ ๓.๕๕    
  

 
  ประโยชน์ท่ีได้รับ     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

 
        

3. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ ๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ   -คณะกรรมการส่งเสริม 
และวัฒนธรรมไทยและสากล ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น ๘๐  ศิลปะและวัฒนธรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.5๕    ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ประโยชน์และคุณค่าในศิลป ของผู้เข้า   ( จ านวน ๑ โครงการ)   - 0.070 ของสถาบันฯ 
  วัฒนธรรม ร่วมโครง  2. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ    
   การ  ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น ๘0    
      ประโยชน์และคุณค่าในศิลป     
     วัฒนธรรม     
          
          
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 1. ผลการประเมินคุณภาพการ 3.00 1.กิจกรรมการตรวจประเมิน 1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 3.00 - - -คณะกรรมการประกัน 
การศึกษาภายใน ศึกษาภายในของหน่วยงาน   คุณภาพการศึกษา ประจ าปี คุณภาพระดับคณะ     คุณภาพการศึกษา 
   การศึกษา ๒๕๖1     ของสถาบันฯ 
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   
 

      
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓         
วิจัย  และนวัตกรรมทาง         
มนุษยศาสตร์และทางสังคมศาสตร์          
เป้าประสงค ์          
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม          
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์         
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์         
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)            
กลยุทธ ์            
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความ            
เข้มแข็งการวิจัยและงาน            
 สร้างสรรค์ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ 1. โครงการอบรมให้ความรู้ 1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ     
 ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๖0 ในการท าวิจัย ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.55   -คณะกรรมการด าเนินการ 
  ของผู้เข้า   ( จ านวน 2 โครงการ)   - 0.032 ด้านงานวิจัยของสถาบันฯ 
  ร่วมโครง  2. ความคิดเห็นของการน าไปใช้ ระดับ     
  การ  ประโยชน์ได้จริง 3.55     
         
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 1. ผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการ ร้อยละ 1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ๑. ผลงานวิจัย 2  0.125  
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เรียนการสอน 50 ความรู้  โครงการ    
   (เป้าหมาย       
   2 โครงการ)       
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

          
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4         
ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาค         
อาเซียน         
เป้าประสงค ์         
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อ         
เพิ่มขีดความสามารถและความ         
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน         
กลยุทธ ์ 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ 1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ   -คณะกรรมการบริหาร 
1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจ ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๖0 เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.55   แผนอาเซียนของสถาบันฯ 
ประชาคมอาเซียน 

 
ของผู้เข้า  ( จ านวน 1 โครงการ)      

  
 

ร่วมโครง   ๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ - 0.010  
   การ  ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๖0    
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5         
การพัฒนาบริหารเพื่อความ         
มั่นคงและยั่งยืน         
เป้าประสงค ์         
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร         
จัดการตามแนวทางของการบริหาร         
จัดการบ้านเมืองท่ีดี         
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ ์
 

    
    

  
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 2. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. จ านวนบุคลากรผู้ท่ีเข้าร่วม ร้อยละ   -คณะกรรมการจัดท าแผน 
เชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร เพิ่มขึ้น ๖0  ( จ านวน 1 โครงการ) โครงการ ๘๐   พัฒนาบุคลากรของ 
  

 
ของผู้เข้า  ๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ระดับ - 0.010 สถาบันฯ 

  
 

ร่วมโครง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 3.55    
   การ       
          
2. ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและ 1. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ระดับ 1. โครงการส่งเสริมการชี้น า  1. จ านวนบุคลากรผู้ท่ีเข้าร่วม ร้อยละ   -คณะกรรมการจัดท าแผน 
แก้ปัญหาของสังคม ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 3.55 ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม โครงการ ๘๐ - 0.014 พัฒนาบุคลากรของ 
     ( จ านวน 1 โครงการ) ๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ระดับ   สถาบันฯ 
    ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 3.55    
         
         
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 1. จ านวนบุคลากรผู้ท่ีเข้าร่วม ร้อยละ   -คณะกรรมการเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา เพิ่มขึ้น ๖๐ สารสนเทศ โครงการ ๘๐ - 0.012 สารสนเทศของสถาบันฯ 
   ของผู้เข้า ( จ านวน 1 โครงการ) ๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ระดับ    
  ร่วมโครง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 3.55    
  การ       
         
         
         
  

 
    รวม 

 
- 23.562  
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2. งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

     
งานบริหารสถาบันฯและงบบุคลากร สถาบันการศึกษา - 17.821 -เงินรายได้ (หน่วยงานในก ากับ) 

 นานาชาติ    
รวม - 41.383  
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕6๑ พ.ศ. ๒๕6๒ 

ผู้รับผิดชอบ 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. 

๑. จัดประชุมกลุม่งานแผนเพื่อถ่ายทอดและ             คณะกรรมการจัดท าแผน  
วางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน              ปฏิบัติราชการสถาบันฯ  
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61               
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผล             คณะกรรมการจัดท าแผน  
แผนแตล่ะตัวช้ีวัด             ปฏิบัติราชการสถาบันฯ  
๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน             คณะกรรมการจัดท าแผน  
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี             ปฏิบัติราชการสถาบันฯ  
เสนอมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก               

(6 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) 
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ภาคผนวก 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ 
 

สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลใหมี้คุณธรรม      
จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าของ
การศึกษา 

3. วิจัย และนวัตกรรม ทาง
มนุษยศาสตร์ และทาง
สังคมศาสตร ์

4. ส่งเสริมขีดความ 
สามารถในภูมภิาค 
อาเซียน 

5. การพัฒนาบริหารเพ่ือ 
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ 
 

1. ผู้รบับรกิารทางการศกึษา
ระดับอดุมศกึษามีคุณภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ 
และสามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง 

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บรกิารทางการศกึษาระดบั 
อุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

4. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพของสถาบนัการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis)  
 

หมายเหตุ*  ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้าน 
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์  สร้างความเสมอภาคและความเป็น 
ธรรมทางการศึกษา                             2 

   

ด้าน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์  พัฒนาพัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          1                      

กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร                                      1 

กลยุทธ์   พัฒนาและส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ                        1 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน                          2 

ด้าน 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต       2                              

กลยุทธ์   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทยและสากล                               2        

  

ด้านการ 
พัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
การวิจัยและงานสร้างสรรค์                         3  

กลยุทธ์   ส่งเสริม และพัฒนาพันธกจิประชาคม
อาเซียน                                                   4 

กลยุทธ์   พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตย์ และภักดีต่อองค์กร                    5 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและ 
แก่ปัญหาของสังคม                      5 

กลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การศึกษา                                         5 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis) 
 

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
๑. สถาบันฯ เชิญอาจารยผ์ู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนจากมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 
๒. สถาบันฯ ก าหนดค่าเล่าเรยีนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ 
๓. สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ เพื่อท าการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
4. นักศึกษาได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในวฒันธรรมที่หลากหลาย 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. สถาบันฯ ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรของสถาบันฯ ไมเ่ข้าใจในพันธกิจของสถาบันฯ 
๓. สถาบันฯ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรน้อย 
๔. สถาบันฯควรมีแผนพัฒนาบคุลากรให้ก้าวหน้าตามต าแหน่งหน้าท่ีและสายงาน 

๒.สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

 โอกาส (Opportunities) 
๑. ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
๒. นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลขยายโอกาสทางการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษา เช่น ทุน กยศ. และทุน กรอ. 
๓. การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลยัอื่นๆ ท าให้นักศึกษามาลงทะเบยีนเรยีนแบบรายวิชากบัสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น 
4.   นักศึกษาสามารถเขา้ศึกษาได้ตลอดช่วงอายุ สร้างโอกาสทางการศกึษาให้กับคนทุกระดับ 
 

 ข้อจ ากัด/ภัยคกุคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและตา่งประเทศ เปิดสอนหลักสตูรนานาชาตเิพิ่มมากข้ึน ท าให้เกดิการแข่งขันในการรับสมัครนักศกึษา 
๒. สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย 
๓. ประชากรมีอตัราการเกิดน้อยลง จ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลง 
๔. ข้อจ ากัดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งผลกระทบตอ่การเปิดหลักสตูรของสถาบันฯ 
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