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ความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมา   
   

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0 และรองรับการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น 
 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง กรมมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของ
ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ-พัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
แล้ว คณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนา ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ตามพันธกิจของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลมีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลที่ก าหนดไว้ 
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ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  
   
 ค่านิยมองค์การ 
 ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาโดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   
ปรัชญา  
 ให้บริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสู่มาตรฐานสากล 
   
ปณิธาน  
 พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม น าคุณธรรมสร้างงานบริการอย่างมีคุณภาพ 
   
อัตลักษณ์ 
 ให้บริการด้านทะเบียนการศึกษา เน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
   
เอกลักษณ์ 
 การเป็นหน่วยงานด้านทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
   
พันธกิจ  
 1. พัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service อย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นระบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  
 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4. ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. ดูแลนักศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (SWOT analysis) 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
 จุดแข็ง (Strength--S) 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่ความผิดชอบชัดเจน  
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อประชาชน/ผู้รับบริการ 
5. มีหน่วยงานที่ให้บริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
6. มีการท างานเป็นทีม 

 7. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศึกษาท่ีถูกต้องครบถ้วน 
8. มีกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 

 9. การมีระบบเทียบโอนหน่วยกิตท าให้สามารถขยายกลุ่มผู้สมัครได้มากข้ึน 
 
 จุดอ่อน (Weakness--W) 

1. มีช่องว่างระหว่างบุคลากรรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ท าให้ระบบการวางแผนทดแทนต าแหน่งขาดความต่อเนื่องและเพียงพอ 
2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการให้บริการงานทะเบียนการศึกษาเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ 
3. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

 5. มีงานนโยบายที่ต้องท าเพ่ิมจากงานหลัก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานหลัก  
 6. ผู้บริหารมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 
 โอกาส (Opportunities--O) 

1. รูปแบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการท าให้มีช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้รวดเร็ว 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยัง กลุ่มนักศึกษาต่างชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
3. ค่านิยมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชา เพื่อสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 
4. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร 

6. เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น 
 
 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats—T) 

1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับเพิ่มรูปแบบการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผลให้การแข่งขันที่สูงขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ยากต่อการพัฒนาระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หน้า 6 

TOWS Matrix Analysis เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 จุดแข็ง (Strength--S) จุดอ่อน (Weakness—W) 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
2. มีโครงสร้างองค์กรทีเ่หมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่ความผิดชอบชัดเจน  
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ  

ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการเพื่อประชาชน/ผูร้ับบริการ 
5. มีหน่วยงานที่ใหบ้ริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super 

Service 
6. มีการท างานเป็นทีม 
7. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศึกษาทีถู่กต้องครบถ้วน 
8. มีกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
9. การมีระบบเทียบโอนหนว่ยกิตท าใหส้ามารถขยายกลุ่มผู้สมัครได้มากขึ้น 

1. มีช่องว่างระหวา่งบุคลากรรุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่ ท าให้ระบบการวางแผนทดแทน
ต าแหน่งขาดความต่อเนื่องและเพียงพอ 

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อตอ่การพัฒนาดา้นการใหบ้ริการ 
งานทะเบียนการศึกษาเพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ 

3. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏบิตัิได้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่นกัศึกษา
ต่างชาติ 

4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
5. มีงานนโยบายที่ต้องท าเพิ่มจากงานหลัก ส่งผลต่อการปฏบิัติงานหลัก  
6. ผู้บริหารมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
 

โอกาส (Opportunities--O) กลยุทธ์ (S + O) กลยุทธ์ (W + O) 
1. รูปแบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพ 

ในการให้บริการท าให้มีช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ได้รวดเร็ว 

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกดิโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยัง 
กลุ่มนักศึกษาตา่งชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

3. ค่านิยมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกวา่  
1 สาขาวิชา เพือ่สร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 

4. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้านทะเบียน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

6. เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น 

1. เพิ่มช่องทางการรับสมัครและเข้าถึงผู้สนใจได้อย่างครอบคลุม 
2. พัฒนารูปแบบการลงทะเบียนให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น 
3. พัฒนารูปแบบการให้ค าแนะน าและให้บริการแก่นักศึกษาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของกลุ่มผู้สนใจแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
4. สร้างความสัมพันธ์เพื่อการดูแลนักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษา 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใหบ้ริการโดยเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
3. ก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats—T) กลยุทธ์ (S + T) กลยุทธ์ (W + T) 

1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ได้มีการปรับเพิ่มรูปแบบการรับสมัครนักศึกษา ซ่ึงมีผลให้ 

การแข่งขันที่สูงขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม ่ส่งผลให้ยากต่อการพฒันา

ระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ 
โดยเคร่งครัดเพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบทะเบียนให้เขา้ถึงกลุ่มนักศึกษา
อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในงานที่หลากหลายและเน้นผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมขององค์กร 

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการให้กับผู้รบับริการอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิเคราะห์และการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 
  ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้จดัท าประเด็นยทุธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สามารถบรรลผุลตามเป้าประสงคข์องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ 
 เป้าประสงค ์1 ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบรกิารด้านทะเบียนการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 2 คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  
เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัยและพฒันา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการงานใหม้ีประสิทธิภาพทันสมัย   
เป้าประสงค์ 4 ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในรูปแบบ One Stop Service และ Super Service  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมใหห้น่วยงานมสี่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิสัยทัศน์                        เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างกระบวนการให้การบรกิารทางการศึกษา
อย่างมีนวัตกรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรดา้นการวิจัย 
และพัฒนา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานใหม้ีประสิทธภิาพ 
ทันสมยั   

 

 

ด้านประสิทธิผล 
สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา 
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี(Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผูส้นใจทุกกลุ่มทุกวัย (1) 

 

ด้านคุณภาพ พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO  (2)  

ด้านประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมใหห้น่วยงานมสี่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานขององค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (5) 

 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน 
ด้านวิจัยและพัฒนา (3) 

พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
และสภาพแวดล้อม (4) 

 
 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Strategy Map) 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการในระดับปรญิญาตรแีละรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศกึษาระดับปริญญาตร ี
(Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัยไดร้ับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค  

3. บุคลากรมีศักยภาพดา้นวิจัยและพัฒนา 

2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 4. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในรูปแบบ One Stop Service และ Super Service 
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ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ประเด็นยุทธ์ที่ 2 ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ประเด็นยุทธ์ที่ 4 
สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมี
นวัตกรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค และความเป็นธรรม
เป็นส าคัญ 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียน
การศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย   

เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค  ที่ 2 เป้าประสงค  ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา  
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่ม
ทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเสมอภาค  

คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO 

 

บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในรูปแบบ One Stop Service และ Super 
Service 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1.  สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี

และรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 
(Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน 
ตามข้อก าหนด ISO 

 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 

5. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการก้าวแรกสู่รั้วราม 1. โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวป. 

แก่ผู้รับบริการ  
1. โครงการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะ

สูงขึ้น 
2. โครงการ/แผนงาน การป้องกันปัญหา/พัฒนางาน 

 

วิสัยทัศน์     เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ไดม้าตรฐานสากล  
 
 พันธกิจ 1. พัฒนาการให้บริการดา้นทะเบยีนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service อย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นระบบ One Stop Service ให้ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่
 4. ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ไดร้ับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. ดูแลนักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปรญิญาตรี (Pre-degree) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน 
 
 ค่านิยมองค์การ  ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
   

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1                      
สร้างกระบวนการให้การบริการ 
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม 
โดยค านึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ  

                    

เป้าประสงค์                     
1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรี
และรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี  
(Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัย 
ได้รับบริการทางการศึกษา  
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเสมอภาค   

                    

กลยุทธ์                     
1. สร้างระบบบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

3.80 
 

3.82 
 

3.84 
 

3.86 
 

3.88 
 

1. โครงการก้าวแรก 
สู่รั้วราม  

 

- - - - - - - - - - - - - ฝ่ายรับสมัคร 
และแนะแนว
การศึกษา 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2                     
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
บริการด้านทะเบียนการศึกษา 

                    

เป้าประสงค์                     
2. คุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับรอง
มาตรฐาน ISO 

                    

กลยุทธ์                     
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน 
ตามข้อก าหนด ISO  

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและถูกต้อง 

4.30 4.30 4.30 4.30 4.30  - - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการ
บริหารงานคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3                     
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

                    

เป้าประสงค์                     
3. บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัย
และพัฒนา 

                    

กลยุทธ์ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด
และวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 
รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านวิจัย 
และพัฒนา 
 

 
ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
1. โครงการผลิตผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ของนักวิจัย 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.50 

 
- คณะกรรมการ

วิชาการและวิจัย 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

งปม.  นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4                      
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย  

                    

เป้าประสงค์                     
4. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ในรูปแบบ One Stop Service 
และ Super Service 

                    

กลยุทธ์                     
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อม 

ระดบัความส าเร็จของ
โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

3.00 3.02 3.04 3.06 3.08  - - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการ
บริหารงานคุณภาพ 

- คณะกรรมการ 
นโยบายและ 
แผนพัฒนา 

กลยุทธ์ 
5. ส่งเสริมใหห้น่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบงานขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ระดับความส าเร็จของ
จ านวนโครงการ/แผนงาน
ท่ีบรรลุ วัตถุประสงค์ 

 
3.00 

 
3.02 

 
3.04 

 
3.06 

 
3.08 

 
1. โครงการ/แผนงาน
การป้องกันปัญหา/
พัฒนางาน 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 
- 

 
0.50 

 
- คณะกรรมการ

บริหารงานคุณภาพ 
 

       รวมงบประมาณทั้งสิ้น            1.00  
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ภาคผนวก 
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วิสัยทัศน์  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยมองค์การ 
 ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร 
 
ปรัชญา  
 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ปณิธาน 
 พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
อัตลักษณ์  
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์  

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 

พันธกิจ  
 1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หน้า 15 

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

 
 “มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” 

 
 1. มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลัก หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา (เป็นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี) 
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง การให้ความส าคัญกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ในทุกระดับและอาชีพ 
 3. พัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  สถานศึกษา และวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ (ในระดับปริญญาตรี) โดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยท าการสอน ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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1. สร้างกระบวนการให้ 
การบรกิารทางการศกึษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดยค านึง 
ถึงความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมเป็นส าคัญ  

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
ทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ส่งเสรมิและสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. ส่งเสรมิการประกันคณุภาพการศึกษา 
5. การพฒันาเศรษฐกิจรากฐานและชมุชนเข้มแขง็ 

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศกึษาและศิษย์เก่า
บูรณาการเพือ่อาชีพ 

4. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. การสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจยั 
และงานสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมการวิจัยและบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1. ส่งเสรมิและพฒันาพนัธกิจประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ 
และภักดีต่อองค์กร 

2. ส่งเสรมิชี้น า ป้องกนัและแก้ปัญหาของสงัคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

2. การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลือ่มล้ าของภาครัฐ 

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบรกิาร 
ทางการศึกษาระดับอดุมศกึษา 
อย่างเสมอภาค 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพ
ทุนมนุษย์ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ประเด็นยทุธศาสตร ์

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

3. ผลงานวจิัย นวัตกรรม องค์ความรู้  
และงานสร้างสรรคท์ี่น าประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

 

5. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

4. ส่งเสรมิขีดความสามารถในภูมิภาค
อาเซียน 

1. สร้างระบบบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
และรายกระบวนวิชาเพื่อ
เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 
(Pre-degree) ให้แก่ 
กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน 
ตามข้อก าหนด ISO 

2. ยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานบรกิาร 
ด้านทะเบียนการศกึษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด 
และวิเคราะห์งานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรี
และรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี  
(Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัย
ได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
และเสมอภาค 

2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน
การศึกษาในทุกกระบวนการ 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 

5. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการในรูปแบบ  
One Stop Service และ 
Super Service 

3. บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัย 
และพัฒนา 

5. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงหรอืพัฒนา
ระบบงานขององคก์รให้มี
ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 

4. เสริมสร้าง และพัฒนาทกัษะ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ 
ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถ
สร้างงานด้วยตนเอง 

แผนปฏิบตัิราชการส านักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล แผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 


