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หนา้ 2 

ความเป็นมา 
 

 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท า
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 -๒๕6๕) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับ ของมหาวิทยารามค าแหง มีจุดหมายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  ปัจจุบัน 
สถาบันฯ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ในระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)  มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม      นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรใหม่
เพ่ิมเติมในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 

 สถาบันฯ ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  โดยมุ่งเน้นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สถาบันฯสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติพันธกิจให้มีขีด
ความสามารถและมาตรฐานการท างานที่สูงขึ้น เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและสัง คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หนา้ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์     สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการท่ีมีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

  และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
 

ค่านิยมองคก์าร 
    ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา  บนพื้นฐานของการภักดีต่อองค์กร  

 

ปรัชญา (Philosophy) 
  เปิดโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นสากล 
 

ปณิธาน (Ambition) 
 พัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติให้เป็นแหล่งวิชาการท่ีมีคุณภาพ     เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความรู้
ความสามารถในระดับสากล 

 

เอกลักษณ์ 
  สถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
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หนา้ 4 

 
พันธกิจ 
   
 ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

 

พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

             เป้าประสงค์ที่ ๒    
                   กลยุทธ์ที่ ๑ 
 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล 
 
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หนา้ 5 

  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
                   กลยุทธ์ที่ 2  

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อความม่ันคงและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ าของการศึกษา 

วิ จั ย  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ท า ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และสามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบ
สานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย 

เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และบูรณาการเพ่ืออาชีพ 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและสากล 
 

1. สร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ
แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งการวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
1. กิจกรรมประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมประเมินบัณฑิตปริญญาตรี
ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
4. โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
5. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
  

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 
  

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การท าวิจัย 
๒. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า วงเงินงบประมาณ 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  
และหมายเหต ุ

เป้าหมาย เป้าหมาย ปี 2564 

  
แผน่ดนิ รายได ้

ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 1 
 

    
    

  
การเสริมสร้างและพัฒนา 

 
    

    
  

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

    
    

  
เป้าประสงค์ที่ ๑ 

 
    

    
  

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ  
 

    
    

  
อุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษา 

 
    

    
  

แล้วมีงานท าตรงตามความต้องการ 
 

    
    

  
ของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วย  

 
    

    
  

ตนเอง 
 

    
    

  
กลยุทธ ์     

 
   

1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 1. กิจกรรมประเมินคุณภาพการ 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ - - -งานบริการการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  100 ศึกษาระดับหลักสูตร  100   -คณะกรรมการประกัน 
  ของหลัก   ของ    คุณภาพการศึกษา 
   สูตรทั้งหมด   หลักสูตร   ของสถาบันฯ 
      ท้ังหมด    
           
2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ ๑. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 40 คน - 10.527  -งานบริการการศึกษา 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านสังคมศาสตร์ 100 เพื่อผลิตบัณฑิต สังคมศาสตร์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า ร้อยละ 1. กิจกรรมประเมินบัณฑิต 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า ร้อยละ   - กองแผนงาน 
 หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ๗3 ปริญญาตรีไดง้านท าหรือ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ๗3    
 ท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี  ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี     
     จากผู้กรอกแบบสอบถาม     
         
  ๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระดับ 1.กิจกรรมประเมินความพึง 1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ   -งานบริการการศึกษา 
  บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 3.๖0 พอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 3.๖0    
  ท่ีได้งานท า   ส าเร็จการศึกษา      
          
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ 1. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมี ร้อยละ 1. โครงการและกิจกรรมพัฒนา 1.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับ   - คณะกรรมการพัฒนา 
นักศึกษาและบูรณาการเพื่อ ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 70 นักศึกษา ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.๕๕   กิจกรรมนักศึกษาของ 
อาชีพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของผู้เข้า   ( จ านวน 4 โครงการ)   - 0.075 สถาบันฯ 
   ร่วมโครง  2. นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมี ร้อยละ    
   การ  ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 70    
เป้าประสงค์ที่ ๒         
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบ         
สานประเพณี ศิลปะ และ         
วัฒนธรรมไทย         
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

กลยุทธ ์ 1.โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ ร้อยละ 1.โครงการบูรณาการด้านศิลปะ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ   -คณะกรรมการส่งเสริม 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ วัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการด้าน 90 และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น 90   ศิลปะและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยและสากล ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการ 

 
การสอน ประโยชน์และคุณค่าของศิลปะ    ของสถาบันฯ 

 เรียนการสอน  

 
และวัฒนธรรม    

    

 
2.โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ ร้อยละ   

     วัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการด้าน 90    
    ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการ  - 0.0๔0  
    เรียนการสอน     
    3.ผลงานของนักศึกษาท่ีเป็นผล ร้อยละ    
    จากการบูรณาการการท านุบ ารุง 100    
     ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการ (อย่างน้อย    
    เรียนการสอน 1 ชิ้นต่อ    
     โครงการ)    
         
ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 2         
การสร้างความเป็นธรรมลดความ         
เหลื่อมล้ าของการศึกษา         
เป้าประสงค์ที่ 1         
เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการ         
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
อย่างเสมอภาค         
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

กลยุทธ ์           
1. สร้างความเสมอภาคและ 1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 1. โครงการประชาสัมพันธ์ 1. จ านวนนักศึกษาใหม่ 6๐ คน - 0.080 -งานบริการการศึกษา 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา  9๕  หลักสูตร     -คณะกรรมการดูแลด้าน 
    ของเป้า      การประชาสัมพันธ์ 
   หมายที่       ของสถาบันฯ 
  ก าหนด       
         
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี ร้อยละ 1. โครงการบริการวิชาการแก่ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี ร้อยละ   -คณะกรรมการด าเนินงาน 
แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกับการเรียน 100 สังคม  การบูรณาการร่วมกับการเรียน 100   ด้านการบริการวิชาการ 
ตลอดชีวิต การสอนหรืองานวิจัย   การสอนหรืองานวิจัย    แก่สังคมของสถาบันฯ 
     2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมท่ี ร้อยละ    
    ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ๕๐ - 0.015  
     ต่อจ านวนโครงการท้ังหมด     
    3.ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ระดับ    
    ของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมตี่อ ๓.๕๕    
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓    ประโยชน์ท่ีได้รับ     
วิจัย  และนวัตกรรมทาง         
มนุษยศาสตร์และทางสังคมศาสตร์         
เป้าประสงค ์         
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม          
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์         
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์         
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)         
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หนา้ 12 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

กลยุทธ ์            
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความ            
เข้มแข็งการวิจัยและงาน            
 สร้างสรรค์ 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ ร้อยละ 1. โครงการอบรมให้ความรู้ 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ ร้อยละ     
 เข้าใจเพิ่มขึ้น  และสามารถ ๗๐ ด้านการท าวิจัย เข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐ - 0.015 -คณะกรรมการด าเนินการ 
 น าไปปฏิบัติได้จริง ของผู้เข้า   ( จ านวน ๑ โครงการ)   ของผู้เข้า   ด้านงานวิจัยของสถาบันฯ 
  อบรม   อบรม     
          
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 1. ผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการ ร้อยละ 1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ๑. ผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการ ร้อยละ  0.048  
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เรียนการสอนหรือมีผลเชิง   25 ความรู้ เรียนการสอนหรือมีผลเชิง   25    
  เศรษฐกิจ-สังคม ของผลงาน   เศรษฐกิจ-สังคม ของผลงาน    
   ที่แล้วเสร็จ   ที่แล้วเสร็จ    
         
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4         
การพัฒนาการบริหารเพื่อความ         
มั่นคงและยั่งยืน         
เป้าประสงค ์         
1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร         
จัดการตามแนวทางของการบริหาร         
จัดการบ้านเมืองท่ีดี         
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 256๔ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
แผน่ดนิ รายได ้

กลยุทธ ์
 

    
    

  
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 1.. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. จ านวนบุคลากรผู้ท่ีเข้าร่วม ร้อยละ   -คณะกรรมการจัดท าแผน 
เชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร เพิ่มขึ้น และสามารถน าไป ๗๐  (สายวิชาการและสายสนับสนุน) โครงการ ๘๐   พัฒนาบุคลากรของ 
  ปฏิบัติได้จริง ของ  ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ - 0.080 สถาบันฯ 
  

 
บุคลากร  เพิ่มขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติ ๗๐    

   ที่เข้าร่วม  ได้จริง     
          
๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความส าเร็จของโครงการและ 1 1. โครงการให้ความรู้ด้าน 1. จ านวนบุคลากรผู้ท่ีเข้าร่วม ร้อยละ    
เพื่อการศึกษา การน ามาใช้ประโยชน์ได้ โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ ๘๐ - 0.005 -คณะกรรมการเทคโนโลยี 
     ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ   สารสนเทศของสถาบันฯ 
      เพิ่มขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติ 70    
    ได้จริง     
         
         
3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 1. ผลการประเมินคุณภาพการ ระดับดี 1.กิจกรรมการตรวจประเมิน 1. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับดี - - -คณะกรรมการประกัน 
การศึกษาภายใน ศึกษาภายในของหน่วยงาน   คุณภาพการศึกษา ประจ าปี ระดับคณะ     คุณภาพการศึกษา 
   การศึกษา ๒๕๖๓     ของสถาบันฯ 
         
         
         
  

 
    รวม 

 
- 10.885  
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2. งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื้นฐาน 

    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

     
งานบริหารสถาบันฯและงบบุคลากร สถาบันการศึกษา - 21.880 -งบรายได้ (หน่วยงานในก ากับ) 

 นานาชาติ    
รวม - 32.765  
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕6๓ พ.ศ. ๒๕6๔ 

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. ๒๕64               
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผล             คณะกรรมการจัดท าแผน  
แผนแตล่ะตัวช้ีวัด             ปฏิบัติราชการสถาบันฯ  
๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน               
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี             งานนโยบายและแผน  
เสนอมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก               

(6 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน 
ปี 2563) 
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ภาคผนวก 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษานานาชาติ (Strategy Map)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                                  
 
 
    
 

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์   สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา (2)                                                                   

กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
            (3)                       

 

กลยุทธ ์
ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน  
ไดส้่วนเสีย (1)                    

กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  (1)                                                                        

กลยุทธ์   ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (4)                        

กลยุทธ์   พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่อ
อาชีพ (1)                                                         

  

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (2) 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  และสากล (1)                                         

 

กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (3)           

กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์ และ
ภักดีต่อองค์กร (4)                                                                               

กลยุทธ์  พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา (4)                                                                            

หมายเหต ุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยทุธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

 

2. การสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้ าของการศึกษา 

3. วิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 

 

 
 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบรกิารทาง
การศกึษา ระดบัอดุมศกึษาอย่างเสมอภาค 
 

1.  ผลง านวิ จั ย  นวั ต ก ร รม  องค์ ค ว ามรู้ แ ล ะ          
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis) 
 

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
๑. สถาบันฯ ก าหนดค่าเล่าเรยีนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ 
๒. สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ เพื่อท าการแลกเปลีย่นนักศึกษา  
๓. มีระบบการบริหารงานท่ีมีความกระชับ บุคลากรน้อยแต่มีประสิทธิภาพ 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. สถาบันฯ มีหลักสตูรที่เปดิสอนน้อย 
๒. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ไม่มากเท่าท่ีควร 
๓. สถาบันฯ มีการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในระดับต่า่ 
๔. สถาบันฯ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใหก้้าวหน้าตามต่าแหน่งหน้าที่และสายงานที่ชัดเจน 

๒.สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

 โอกาส (Opportunities) 
๑. การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลยัอื่นๆ ท่าให้นักศึกษามาลงทะเบยีนเรยีนแบบรายวิชากบัสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น 
๒. นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดช่วงอายุ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกระดับ 
๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท่าให้สถาบันฯ มโีอกาสพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนมากขึ้น 
 

 ข้อจ ากัด/ภัยคกุคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูง 
๒. สภาวการณ์ของโรคร้ายแรง และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อจ่านวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถาบันฯ 
๓. ประชากรมีอตัราการเกิดน้อยลง จา่นวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลง 
๔. ข้อจ่ากัดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งผลกระทบตอ่การเปิดหลักสตูรของสถาบันฯ  
 

 


