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หน้า 1

แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๓-๒๕6๕) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤท ธิ์
เพื่อให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกากับ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีจุดหมายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๓-๒๕6๕) ของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันฯสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
พันธกิจให้มีขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา ๔.๐ และรองรับการศึกษาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
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หน้า 2

วิสัยทัศน์
สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นแหล่งวิชาการที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มคี ุณธรรมจริยธรรม และมี
ความรู้ความสามารถในระดับสากล

ปรัชญา (Philosophy)
เปิดโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นสากล

ปณิธาน (Ambition)
พัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติให้เป็นแหล่งวิชาการที่มีคุณภาพ
ความสามารถในระดับสากล

เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้

ค่านิยมองค์การ
ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา บนพื้นฐานของการภักดีต่อองค์กร

เอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล
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พันธกิจ
๑)
๒)
3)
4)
๕)

สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การพัฒนาและเสริมสร้าง
1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคน
ศักยภาพทุนมนุษย์
2.การส่งเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน
การสร้างโอกาสความเสมอภาค การสร้างความเป็นธรรม ลด การสร้างโอกาสและความเสมอ การสร้างความเป็นธรรม ลด
และเท่าเทียมกันทางสังคม
ความเหลื่อมล้าในสังคม
ภาคทางสังคม
ความเหลื่อมล้าในสังคม
สร้างความสามารถในการ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
สร้างความสามารถในการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แข่งขัน
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แข่งขัน
วิจัย และนวัตกรรม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติ บริหารจัดการภาครัฐ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
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ยุทธศาสตร์สถาบัน
การศึกษานานาชาติ
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้าของการศึกษา
วิจัย และนวัตกรรม ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

หน้า 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความต้องการของผู้ใช้
และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าของการศึกษา
เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

วิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ ๓

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี(พ.ศ.2563 – 2565) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริ มสร้างและพัฒนาศัก ยภาพทรัพยากร
มนุษย์
เป้าประสงค์
1. ผูร้ ับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ และสามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง
2. ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด สื บ สาน
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
2. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
บูรณาการเพื่ออาชีพ
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยและสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
ของการศึกษา
เป้าประสงค์
เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
วิ จั ย และนวั ต กรรม ทางมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒ นาการบริห ารจัดการเพื่ อความมั่ นคง
และยั่งยืน
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

1. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับหลักสูตร
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิต
3. กิจกรรมประเมินบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. โครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทา
วิจัย
๒. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี พ.ศ. 256๓ – 256๕ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) สถาบันการศึกษานานาชาติ
หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
๒๕๖3

๒๕๖4 2565

ที่มา
ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
รวม
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ ๑
1. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
มีคุณภาพสาเร็จการศึกษา
แล้วมีงานทาตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้และสามารถ
สร้างงานด้วยตนเอง
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

2. พัฒนาบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย

๑. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

ร้อยละ
85

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1.กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิต

๒. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน1ปี
๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา

ร้อยละ
73

ร้อยละ
73

ร้อยละ
73

ระดับ

ระดับ

ระดับ

3.60

3.60

3.60

1. กิจกรรมประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
๑.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
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-

-

-

-

-

-

-

-

- งานบริการ
การศึกษา
-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันฯ

-

18.581

-

10.527

-

11.6๙๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-กองแผนงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

- งานบริการ
การศึกษา

- งานบริการ
40.803 การศึกษา
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพือ่
อาชีพ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ที่มา
ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

๒๕๖3
1. นักศึกษาทีร่ ่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถ
65
นาไปปฏิบัติได้จริง

๒๕๖4 2565
ร้อยละ ร้อยละ
70
70

1.โครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทีม่ ีการบูรณาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

1.โครงการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอน

1. จานวนนักศึกษาใหม่ตามแผน

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

1. โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

หน่วย:ล้านบาท
วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
รวม
รับผิดชอบ
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
0.112
0.075
0.055
0.242 - คณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาของ
สถาบันฯ

เป้าประสงค์ที่ 2
1.ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ สืบทอด
สืบสานประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและสากล

0.042

-

0.040

-

0.040

-

0.122

-คณะกรรมการ
ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของสถาบันฯ

0.080

-

0.080

-

0.070

-

0.230

-งานบริการการ
การศึกษา
-คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้าน
การประชา
สัมพันธ์ของ
สถาบันฯ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าของการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1
1.เยาวชน ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี พ.ศ. 256๓ – 256๕ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1. โครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖3
ร้อยละ
100

๒๕๖4 2565
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

ที่มา
ตัวชี้วดั

หน่วย:ล้านบาท
วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
รวม
รับผิดชอบ
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
-คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้าน
การบริการ
วิชาการแก่สังคม
0.015
0.015
0.015
0.045 ของสถาบันฯ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
1.โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมที่
ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อ
จานวนโครงการทั้งหมด
3.ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทีม่ ีต่อประโยชน์
ที่ได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
วิจัย และนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และทางสังคม
ศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึน้ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ทาวิจัย

1.ผลงานวิจัยที่นาไปพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือมีผลเชิง
เศรษฐกิจและสังคม

ร้อยละ
100

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

1.งานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
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-

0.020

-

0.125

-

-

0.015

-

0.015

-

0.050

-คณะกรรมการ
ดาเนินการด้าน
งานวิจัยของ
สถาบัน

0.048

-

0.025

-

0.198

-อาจารย์ผู้ทา
งานวิจัย
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หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ที่มา
ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

๒๕๖3

๒๕๖4 2565

1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิม่
ขึ้น และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1. ความสาเร็จของโครงการและ
การนามาใช้ประโยชน์ได้

1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ

1.โครงการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในของหน่วยงาน

ระดับดี

1. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการบริหารเพือ่ ความ
มั่นคงและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
เชิงรุก ซื่อสัตย์และภักดีต่อ
องค์กร

ระดับดี

ร้อยละ
70

ระดับดี

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
รวม
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
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-

0.070

-

-

0.010

-

-

-

-

-

19.055

0.080

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

0.080

-

0.230 -คณะกรรมการ
จัดทาแผน
พัฒนาบุคลากร
ของสถาบันฯ

0.005

-

0.005

-

-

-

-

-

10.885

-

12.000

-

0.020 -คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
สถาบันฯ
-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันฯ
41.940
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ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของสถาบันการศึกษานานาชาติ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจาปี (หน่วยงานในกากับ)
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์

ปี 2563
19.055

ปี 2564
10.885

ปี 2565
12.000

งบประมาณตามภารกิจประจา/พื้นฐาน

19.109

21.880

21.000

61.989

รวม

38.164

32.765

33.000

103.929
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รวมปี 256๒- 2564
41.940

หน้า 12

ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน
(แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี)

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

3. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
๗. นโยบายสถาบันการศึกษานานาชาติ

5. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

๖. นโยบายมหาวิทยาลัยรามคาแหง

สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (พ.ศ. 25๖3 – 2565)
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของหน่วยงาน (พ.ศ. 25๖3 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... หน่วยงาน
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คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันการศึกษานานาชาติ

หน้า 13

ภาคผนวก
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)

วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้าของการศึกษา

1. ผู้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง
2. ส่ งเสริ ม การอนุรักษ์ สื บทอด สืบสานประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

3. วิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

4. การพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

1. ผ ล ง านวิ จั ย นวั ต ก ร รม อง ค์ ค ว ามรู้ แ ล ะ 1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห าร
งานสร้างสรรค์ที่ นาไปใช้ป ระโยชน์ (เชิงสาธารณะ จัดการตามแนวทางของการบริหาร
และเชิงเศรษฐกิจ)
จัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
ด้านประสิทธิผล
กลยุทธ์
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ด้านการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา (2)
กลยุทธ์ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสีย (1)
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่อ
อาชีพ (1)
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่ง เสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (2)
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ความเข้ มแข็ งการวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ (3)

กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
(3)
กลยุ ท ธ์ พัฒ นาหลั ก สู ตรได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐาน กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร (1)
ภายใน (4)

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และสากล (1)
กลยุทธ์ พัฒนาบุ คลากรให้มีบ ทบาทเชิงรุก ซื่อ สัต ย์ และ
ภักดีต่อองค์กร (4)

กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา (4)

หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันการศึกษานานาชาติ (SWOT Analysis)
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

จุดแข็ง (Strengths)
สถาบันฯ กาหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ
สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อทาการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
มีระบบการบริหารงานที่มีความกระชับ บุคลากรน้อยแต่มีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน (Weaknesses)
สถาบันฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนน้อย
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ไม่มากเท่าที่ควร
สถาบันฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในระดับต่า
สถาบันฯ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามตาแหน่งหน้าที่และสายงานที่ชัดเจน

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

โอกาส (Opportunities)
การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทาให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น
นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดช่วงอายุ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกระดับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้สถาบันฯ มีโอกาสพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมากขึ้น
ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูง
สภาวการณ์ของโรคร้ายแรง และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษา
ในสถาบันฯ
ประชากรมีอตั ราการเกิดน้อยลง จานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลง
ข้อจากัดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งผลกระทบต่อการเปิดหลักสูตรของสถาบันฯ
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 สถาบันการศึกษานานาชาติ
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
1. การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทาให้นกั ศึกษามา
ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชากับสถาบันฯ เพิ่มมากขึน้
2. นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดช่วงอายุ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคน
ทุกระดับ
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้สถาบันฯ มีโอกาสพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนมากขึน้
ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (Threats)
1. สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาสูง
2. สภาวการณ์ของโรคร้ายแรง และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของ
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถาบันฯ
3. ประชากรมีอัตราการเกิดน้อยลง จานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลง
4. ข้อจากัดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งผลกระทบต่อการเปิด
หลักสูตรของสถาบันฯ

จุดแข็ง (Strengths)
1. สถาบันฯ กาหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นๆ
2. สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพือ่ ทาการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
3. มีระบบการบริหารงานที่มีความกระชับ บุคลากรน้อยแต่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ( S + O )
๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
๒. นักศึกษาชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเดินทางเข้ามาลงทะเบียน
เรียนเป็นรายวิชากับทางสถาบันฯ มากขึน้

กลยุทธ์ ( S + T )
๑. สถาบันฯ เชิญคณาจารย์ที่มีความรูแ้ ละมีชื่อเสียงในต่างประเทศมาทาการ
สอนเพื่อเป็นจุดเด่นในการแข่งขันกับสถาบันฯอืน่ ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ
๒. กาหนดค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา
3. มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
ผูร้ ับบริการ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สถาบันฯ มีหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนน้อย
2. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ
ไม่มากเท่าที่ควร
3. สถาบันฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรในระดับต่า
4. สถาบันฯ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
ก้าวหน้าตามตาแหน่งหน้าที่และสายงานที่ชัดเจน
กลยุทธ์ ( W + O )
๑. ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษา
๒. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ส่งเสริมการการเข้าร่วมอบรมและจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

กลยุทธ์ ( W + T )
๑. ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้
๒. จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้บุคลากรฯ เพื่อให้สามารถ
ติดต่อสือ่ สารกับนักศึกษาต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงและจัดทาหลักสูตรที่น่าสนใจเหมาะกับตลาดการศึกษาใน
ปัจจุบัน เพื่อเปิดรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น
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แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี พ.ศ. 256๓ – 256๕ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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