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หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีแนวคิดในการก่อตั้ง “ สถาบันการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ” เพื่อรองรับปริมาณความต้องการ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีกทั้งต้องการแก้ไขปัญหา
การขาดดุลทางการค้าในด้านการศึกษา ที่ในปีหนึ่งๆมีนักเรียนชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจานวนหลายพันค น นับเป็นจานวนเงินที่มากมายมหาศาล
ดังนั้น อธิการบดี จึงได้มีดาริให้ดาเนินการจัดตั้ง และร่างหลักสูตรการศึกษาของ สถาบันการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๔๐ และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๒
โดยเริ่มเปิดการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่นแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันฯ
ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกากับ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีจุดหมายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕6๔) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางการดาเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/
กิจกรรม และผลผลิตของสถาบันฯในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สถาบันฯสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติพันธกิ จให้มีขีด
ความสามารถและมาตรฐานการทางานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและสัง คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หน้า 1

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis)
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑.
๒.
๓.

สถาบันฯ เชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
สถาบันฯ กาหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ
สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อทาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑.

สถาบันฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อย ทาให้สถาบันฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

๒.

สถาบันฯ ไม่มีอาคารเรียนเป็นของสถาบันฯ เอง จึงมีความจากัดในเรื่องของสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๓.

สถาบันฯ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรน้อย

๔.

สถาบันฯ ไม่มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระยะยาวกับองค์กร
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หน้า 2

โอกาส (Opportunities)
๑. ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี,โท,เอก ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมการเข้าประชาคมอาเซียน
๒. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุน กยศ. และทุน กรอ.
๓. การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทาให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น

ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
๑.

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษา

๒.

สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย
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หน้า 3

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 สถาบันการศึกษานานาชาติ

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)
๑.สถาบันฯ เชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนจากมหาวิทยาลัย
ปัจจัยภายใน ที่
มีชอื่ เสียงในต่างประเทศ
๒.สถาบันฯ กาหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษของสถาบันอืน่ ๆ
๓.สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพือ่ ทาการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

โอกาส (Opportunities)
๑.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี,โท,เอก ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น เนือ่ งจากต้องเตรียมความพร้อมการเข้าประชาคมอาเซียน
๒.นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษา เช่น ทุน กยศ. และทุน กรอ.
๓.การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทาให้นกั ศึกษามาลงทะเบียน
เรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิม่ มากขึ้น
ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (Threats)
๑.สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
เพิ่มมากขึน้ ทาให้เกิดการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษา
๒.สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาชาวต่างชาติทจี่ ะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย

กลยุทธ์ ( S + O )
๑.นักศึกษาชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเดินทางเข้ามาลงทะเบียน
เรียนเป็นรายวิชากับทางสถาบันฯ มากขึ้น
๒.นโยบายการให้กู้ยืมเงิน กยศ. แก่นกั ศึกษาทุกรายรวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ
ทาให้มีนกั ศึกษาสมัครเรียนกับสถาบันฯมากขึ้น เนื่องจากค่าเล่าเรียนไม่แพง
เกินกาลังของผู้ปกครอง

กลยุทธ์ ( S + T )
๑. สถาบันฯ ใช้คณาจารย์ทมี่ ีความรู้และมีชื่อเสียงในต่างประเทศมาทาการ
สอนเพื่อเป็นจุดเด่นในการแข่งขันกับสถาบันฯ อืน่ ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ
๒. กาหนดค่าเล่าเรียนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑.สถาบันฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อย ทาให้สถาบันฯ ยังไม่เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
๒.สถาบันฯ ไม่มอี าคารเรียนเป็นของสถาบันฯ เอง จึงมีความจากัดในเรื่อง
ของสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
๓.สถาบันฯ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรน้อย
๔.สถาบันฯ ไม่มกี ารวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระยะยาวกับองค์กร
กลยุทธ์ ( W + O )
๑. ขอใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนและจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
๒. ควรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการเรียนต่อใน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง
๓. จัดอบรมเพิม่ พูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร โดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศที่มาทาการสอนกับสถาบันฯ

กลยุทธ์ ( W + T )
๑. จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษเพิม่ เติมให้บุคลากรฯ เพื่อให้สามารถ
ตอดต่อสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

หน้า 4

วิสัยทัศน์
สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการที่หลากหลาย เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และมีความรู้
ความสามารถในระดับสากล

ค่านิยมองค์การ
ความเป็นเลิศในการให้บริการ บนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)
เปิดโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นสากล

ปณิธาน (Ambition)
พัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติให้เป็นแหล่งวิชาการที่หลากหลาย เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถ ในระดับสากล

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในระดับสากล

เอกลักษณ์
สถาบันการศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา
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พันธกิจ
๑)
๒)
3)
4)
5)
๖)

สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความต้องการของผู้ใช้
และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 4

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าของการศึกษา
เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย และนวัตกรรม ทางสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ ๓

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)

สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการที่หลากหลาย เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม
ความสามารถในระดับสากล

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานทาตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ และ
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

2. การสร้างความเป็นธรรม
4. ส่งเสริมขีด
3. วิจัย และนวัตกรรม ทาง
ลดความเหลื่อมล้าของ
ความสามารถ
สังคมศาสตร์
การศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ)

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
ด้าน
ประสิทธิผล
ด้าน
คุณภาพ
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
พัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา
2
กลยุทธ์ พัฒนาพัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจัยและงานสร้างสรรค์
3
กลยุทธ์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
5

กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
1
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและสากล
2
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
๔

4. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน

และมีความรู้

5. การพัฒนาบริหารเพื่อ
ความมั่นคงและยังยืน

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ* ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
1

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร
5

กลยุทธ์ ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
แก่ปัญหาของสังคม
5
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕6๔)
วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการที่หลากหลาย เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล

และมีความรู้ความสามารถในระดับสากล
พันธกิจ

๑)
๒)
3)
4)
5)
6)

ค่านิยมองค์การ

สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน
สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นเลิศในการให้บริการ บนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร

ประเด็นยุทธ์ที่ 1
ประเด็นยุทธ์ที่ 2
ประเด็นยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธ์ที่ 4
ประเด็นยุทธ์ที่ 5
การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา การสร้างความเป็นธรรม ลด วิ จั ย และนวั ต กรรม ทาง ส่ งเสริ ม ขี ด ความสามารถใน การพัฒนาบริหารเพื่อความ
ศักยภาพทุนมนุษย์
ความเหลือ่ มล้าของการศึกษา สังคมศาสตร์
ภูมิภาคอาเซียน
มั่นคงและยั่งยืน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ผู้รับบริการทางการศึกษา
เยาวชน ประชาชนเข้าถึง
ระดับอุดมศึกษามีคณ
ุ ภาพ บริการทางการศึกษาระดับ
สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา อุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ และสามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง

เป้าประสงค์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
เพิ่มขีดความสามารถและ
จัดการตามแนวทางของการ
ความร่วมมือในประชาคม
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
อาเซียน
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กลยุทธ์
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
บูรณาการเพื่ออาชีพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาคและ 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเป็นธรรมทางการศึกษา ความเข้มแข็งการวิจัยและ
2. ส่งเสริมการจัดบริการ
งานสร้างสรรค์
วิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
สากล
4. ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อองค์กร
2. ส่งเสริมการชี้นาป้องกัน
และแก้ปัญหาสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. กิจกรรมประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
2. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
3. โครงการ Buddy Program
4. โครงการรับน้องใหม่ สาน
สัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ
5. โครงการกีฬาสัมพันธ์
นานาชาติ
6. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม
3.โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์
5. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ
INTERNATIONAL AND
ASEAN DAY

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการอบรมความเสี่ยง
2. โครงการอบรม เรื่อง
บทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อระบบประกัน
คุณภาพศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
3. โครงการอบรม เรื่อง การ
บริการที่ดี
4. โครงการ Sport Day
5. โครงการอบรม เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการอบรมให้ความรู้
ระเบียบและขั้นตอนในการ
ทาวิจัย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์
1. ผู้รับบริการทางการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีคุณภาพสาเร็จการศึกษา
แล้วมีงานทาตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง
กลยุทธ์
1. พัฒนาบัณฑิตที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

2. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

1. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน1ปี

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทา
1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับดี

60

65

70

70

70

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

50

60

70

70

70

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วดั

งาน
แผน
สกช.

งาน
แผน
สกช.

1. กิจกรรมประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

1. กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร

หน่วย:ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- หน่วยบริการ
การศึกษา

- หน่วยบริการ
การศึกษาและ
หลักสูตร
-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
3. พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าบูรณาการเพือ่ อาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ มล้าของ
การศึกษา
เป้าประสงค์
1.เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทาง
การศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการพัฒนา นักศึกษา
มีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

50

50

50

50

50

2. ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาใหม่

85

85

85

85

85

1. ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

3.51

3.51

3.51

3.51

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วดั
งาน
แผน
สกช.

งาน
แผน
สกช.
3.51 งาน
แผน
สกช.

1. โครงการกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษา

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
- 0.15 - 0.34 - 0.30 - 0.30 - 0.30
1.39

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่

-

3.00

-

2.60

-

2.60

-

2.60

-

2.60

-

13.4

1. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.50

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาของ
สถาบันฯ
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หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วดั

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

2. ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผน

3

3

3

3

3

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และสากล

1. ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม

4

4

4

4

4

งาน
แผน
สกช.

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

0.10

-

0.07

-

0.07

-

0.07

-

0.07

-

0.38

4. ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หน่วยงาน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

งาน
แผน
สกช.

1.โครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.10

1. ร้อยละของอาจารย์
ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัย
ที่ทาวิจัย

50

50

50

50

50

1.โครงการอบรมให้ความรู้
ระเบียบและขัน้ ตอนในการทา
วิจัย

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
วิจัย และนวัตกรรม
ทางสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้
ประโยชน์(เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-คณะกรรมการ
ส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
สถาบันฯ
-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันฯ

-คณะกรรมการ
0.10 ดาเนินการด้าน
งานวิจัยของสถาบัน
ฯ

หน้า 13

หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วดั

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนา
พันธกิจประชาคมอาเซียน

1. ร้อยละความสาเร็จของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

80

80

80

80

80

1. โครงการ
INTERNATIONAL AND
ASEAN DAY

-

0.18

-

0.12

-

0.12

-

0.12

-

0.12

-

0.66

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาการบริหารเพือ่
ความมั่นคงและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร

1.ระดับความสาเร็จของ
โครงการที่มีผลสาฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการ

3

3

3

3

3

1.โครงการพัฒนาบุคลากร

-

0.40

-

0.20

-

0.20

-

0.20

-

0.20

-

1.20

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับรองการเป็น
ประชาคมอาเซียน
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หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

วงเงินงบประมาณปี
ค่าเป้าหมาย
ที่มา
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วดั
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
2560 2561 2562 2563 2564
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

2. ส่งเสริมการชี้นา
ป้องกันและแก้ปัญหาของ
สังคม

1. ระดับความสาเร็จของ
จานวนโครงการชี้นาป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของสังคมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน

3

3

3

3

3

1. โครงการ Sport Day

-

0.02 -

3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. ระดับความสาเร็จของ
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

3

3

3

3

3

1. โครงการเสวนา เรือ่ งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การเรียนการสอน

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02 -

รวม

-

4.01

-

3.20

-

3.20

-

3.20

-

3.20

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.05 -

0.05 -

0.05 -

0.05 -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0.22

0.10

-

16.81
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ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5. นโยบายมหาวิทยาลัยรามคาแหง

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (พ.ศ. 2559 – 2563)

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของหน่วยงาน (พ.ศ. 2559 – 2563)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
๖. นโยบายสถาบันการศึกษานานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... หน่วยงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันการศึกษานานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของสถาบันการศึกษานานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ปี 2560
76.300

ปี 2561
66.700

ปี 2562
66.700

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี 2563
66.700

ปี 2564
66.700

รวมปี 2560- 2564
343.100
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน้า 18

Mind Map

-

พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้ว
มีงานทาตรงตามความต้องการของผู้ใช้
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้ว
มีงานทาตรงตามความต้องการของ
นายจ้างและพัฒนาความสามารถในการ
สร้างงานด้วยตนเอง

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม

ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้าของภาครัฐ

การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า
ของการศึกษา

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและสากล

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง
วิจัย และนวัตกรรม ทางสังคมศาสตร์
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (เชิง
สาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์

ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน

เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
แก้ปัญหาของสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน

ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
แก้ปัญหาของสังคม
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
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