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ความเป็นมา 
   

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติใหค้ณะรัฐมนตร ีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ขณะนีไ้ด้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2554 และประกาศในราชกจิจานุเบกษา
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดใหส้ว่นราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปี ทีส่อดคล้องกับแผนการบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556-2559 และแผนทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป 
 
 ดังนั้น สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง กรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม-
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  

   
 ค่านิยมองค์การ 
 ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียน โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   
ปรัชญา  
 ให้บริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสู่มาตรฐานสากล 

   
ปณิธาน  
 พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนอย่างมนีวัตกรรม นําคณุธรรมสร้างงานบริการอย่างมีคุณภาพ 

   
อัตลักษณ์ 
 ให้บรกิารด้านทะเบียนการศกึษา เน้นผู้รับบริการเปน็สําคญั 

   
เอกลักษณ์ 
 การเป็นหน่วยงานด้านทะเบียนการศกึษาของมหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา 

   
พันธกิจ  
 1. พัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service 
 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการเปน็ระบบ One Stop Service อย่างต่อเนื่อง 
 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่
 4. ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้จัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นสําคัญ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสทิธิภาพทันสมัย 
 
เป้าประสงค์  
  จากประเด็นยทุธศาสตรท์ั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยทุธศาสตรท์ี่กําหนด สํานกับรกิารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จึงได้กําหนดเป้าประสงคท์ั้งหมด 5 เป้าประสงค ์ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 1 ผู้รับบริการในระดับปรญิญาตรีและรายกระบวนวิชา เพื่อศกึษาต่อปรญิญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุม่ทกุวัยได้รับบรกิารทางการศกึษา อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเสมอภาคเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 2   คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO 
เป้าประสงค์ 3  ผู้รับบริการได้รบับริการด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ Super Service 
เป้าประสงค์ 4  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ 5  ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop Service ทุกกระบวนการ 

 
กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่สถานศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อกําหนด ISO 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 4  ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 6  ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา 
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สรุปรายละเอยีดแผนปฏิบัติราชการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
       หน่วย : ล้านบาท 

วงเงินงบประมาณปี 2558 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
2558 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 งปม. นอก งปม. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1          
สร้างกระบวนการใหก้ารบริการ 
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม  
โดยคํานึงถงึความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

        

เป้าประสงค์         
1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตร ี
และรายกระบวนวิชา เพื่อศึกษา 
ต่อปริญญาตรี (Pre-degree) ทุก
กลุ่มทุกวัยไดร้ับบริการทางการศึกษา  
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเสมอภาค 
เขตกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล  
และทั่วทุกภูมิภาค 

        

กลยทุธ ์         
1. ส่งเสริมการจดับริการแนะแนว
การศึกษาในระดบัปริญญาตร ี
และรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่
นักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สู่สถานศึกษาเขตกรงุเทพมหานคร 
ปริมณฑล และทั่วทกุภูมิภาค 

1. ร้อยละของการบรรลุวตัถปุระสงค ์
การให้บรกิารแนะแนวการศกึษา 
เชิงรกุสู่สถานศกึษาเขตกรงุเทพ-
มหานคร ปริมณฑล  
และทั่วทุกภูมิภาค 

90 1. โครงการแนะแนวเชิงรกุสู่
สถานศึกษาเขตกรงุเทพมหานคร
ปริมณฑล และทั่วทกุภูมิภาค 

1. จาํนวนสถานศึกษาทีไ่ด้รบั 
การแนะแนวการศึกษา 
2. ค่าเฉลี่ยระดบั 
ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร
สถานศึกษาเขตกรงุเทพ- 
มหานคร ปริมณฑล  
และทั่วทกุภูมิภาค 

40 
 

4.00 

- 442,000.-บาท 
722,800.-บาท 

 

- ฝ่ายบริการวิชาการ
และสารสนเทศ สวป. 
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

         
   2. โครงการก้าวแรกสู่รั้วราม 1. จาํนวนผู้เข้ารว่ม 200 - 5,000.-บาท 
       

- ฝ่ายบริการวิชาการ
และสารสนเทศ สวป. 

    
2. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 4.00    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
บรกิารด้านทะเบียนการศกึษา         
เป้าประสงค์         
2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน         
การศึกษาในทุกกระบวนการได ้         
รับรองมาตรฐาน ISO         
กลยทุธ ์         
2. พัฒนาคุณภาพงานบรกิาร 1. ระดับความพึงพอใจ  1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ 1. ค่าเฉลี่ยระดบั    - คณะกรรมการ 
ด้านทะเบียนใหม้ีมาตรฐาน ของผูร้ับบรกิาร 4.00 ในการให้บริการของ สวป. ของผูร้ับบรกิาร 4.00 - - บริหารงานคุณภาพ 
ตามข้อกําหนด ISO    แก่ผู้รับบรกิาร      
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์         
3. ผู้รับบริการได้รับบริการ 
ด้านงานทะเบยีนการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานแบบ Super 
Service  

        

กลยทุธ ์         
1. ระดบัความพงึพอใจ 
ของผูเ้ข้ารว่มโครงการ 3.51 - 100,000.-บาท 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

1. ร้อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ของแผนพัฒนาบุคลากร 

100 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

2. ค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็น
ของการนาํไปใชป้ระโยชน ์ 3.51 

 
 

    
    

3. ร้อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของแผนพัฒนาบุคลากร 90 

 
 

- คณะกรรมการนโยบาย 
และแผนพัฒนา 
- คณะกรรมการ 
บริหารงานคุณภาพ 
- ฝ่ายบริการทาง 
วิชาการและสารสนเทศ 

         
กลยทุธ ์         
4. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. ร้อยละของผลสําเร็จของ 
แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

50 1. โครงการระบบฐานข้อมูล
เอกสารผลสอบนักศึกษา  
รหัส 14-42 

1. ร้อยละของผลสําเร็จ 
ของแผนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

50 -  
 

650,000.-บาท 

- ฝ่ายกรรมวิธขีอ้มูล 

   2. โครงการระบบฐานข้อมูล
เอกสารทะเบียนนักศึกษา  
รหัส 43 - ปัจจุบัน 

2. ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช ้
ระบบสารสนเทศ 

3.51 -  
 

1,400,000.-บาท 

- ฝ่ายกรรมวิธขีอ้มูล 
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3         
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร         
ด้านการวิจัยและพัฒนา         
เป้าประสงค์         
4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร         
ทางการศกึษาดา้นวิจยัและพฒันา          
กลยทุธ ์         

100 1. จาํนวนงานวจิัย 1 - 100,000.-บาท- 5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
และใหก้ารสนบัสนุนด้านวิจัยและ
พัฒนา 

1. ร้อยละของจาํนวนผลงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ 
และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวน
นักวิจัย 

 
โครงการผลิตผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรคข์องนกัวิจยั 2. ร้อยละของจาํนวนงานวจิัย

หรอืสรา้งสรรคท์ี่แล้วเสรจ็ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของนกัวจิัย 100 

  
-คณะกรรมการ 
วิชาการและวิจยั 
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2558 
โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4         
พัฒนาระบบบรหิารจดัการงาน         
ให้มีประสทิธิภาพทันสมัย          
เป้าประสงค ์         
5. ระบบการบรหิารจดัการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและสามารถสรา้ง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รบับริการ 
ในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

 

 

   

 

  

กลยทุธ ์         
6. ปรับปรงุระบบงานใหเ้ป็นไป 1. ร้อยละของกจิกรรมที่ดาํเนินการ 90 1. โครงการรกัษามาตรฐาน 1. จาํนวนกจิกรรม 12  - - -คณะกรรมการ ก.พ.ร. 
ตามหลักธรรมาภิบาล   รักษามาตรฐานและระยะเวลา  และระยะเวลาการใหบ้รกิาร 2. ร้อยละของกจิกรรม     
 การให้บรกิารมีผลสําเร็จร้อยละ 100  ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ดําเนินการรักษามาตรฐาน     
   (ก.พ.ร.) และระยะเวลาการใหบ้รกิาร     
    มีผลสําเรจ็รอ้ยละ 100 90    
         

กลยทุธ ์         
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนรว่ม 1. ระดบัความสําเรจ็ 4 1. โครงการบริหาร 1. จาํนวนเรือ่งการจดัการ 4 - -  
ในการปรับปรงุระบบงาน  ของผลการประเมินระบบ   และการจัดการความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง     
และการจัดการศึกษา  บริหารความเสี่ยง  ของมหาวทิยาลัย 2. ระดบัความสําเรจ็ของ 4 - - -คณะกรรมการ 
    ผลการประเมินระบบบริหาร    บริหารความเสี่ยง 
    ความเสี่ยง     
         

รวมทัง้สิ้น - 3.4198  
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหล่งงบประมาณ 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร หน่วยงานภายในส่วนราชการ   - งบรายได้ 
     - งบกลาง มร. 
    - งบสํานักประกันคุณภาพ 
     

รวม - 3.4198  

 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณ 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

แหล่งงบประมาณ 

- - - - - 
     
     

รวม - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3.4198  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อวาง 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 

            กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

2. กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผนแต่ละตัวชี้วัด             กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานประเมินผล             งานนโยบายและแผน  

4. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอกองแผนงาน             งานนโยบายและแผน  

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

            งานนโยบายและแผน  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 จุดแข็ง (Strengths--S) 
 1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
 2. มีการทํางานเป็นทีม 
 3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 4. มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
 5. มีการแบ่งขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses--W) 
 1. การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานทีจ่อดรถไม่เพียงพอ 
 3. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อต่อการให้บริการในรปูแบบ Super Service    
 4. ไม่มีโครงสรา้งองค์กรที่ถูกต้อง ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร     
 5. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคณุสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานได้อย่างชัดเจน 
 6. ไม่มรีะบบการให้บริการทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities--O) 
 1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อย่างต่อเนื่อง 
 2. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ ในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีอย่างมีศักยภาพ 
 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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 ข้อจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats--T) 
 1. มหาวิทยาลัยไม่ให้ความสาํคัญต่อการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
 2. มหาวิทยาลัยไม่มีแผนงานประจําปีที่ชัดเจนทําให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนของ สวป. 
 3. ผู้รับบริการมีจํานวนมากและหลากหลายส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในบางช่วงเวลา 
 4. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรักษาจาํนวนนักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรีอย่างชัดเจน 
 5. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของ สวป. ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้านงานทะเบียนส่งผลให้นักศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 
 6. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ สูงมากไป ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน 
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TOWS Matrix Analysis สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  
 ปัจจัยภายใน 
  

 ปัจจัยภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
2. มีการทํางานเป็นทีม 
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ One Stop 

Service  
และรูปแบบ Super Service 

5. มีการแบ่งขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 

1. การวางแผนดา้นทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
2. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
3. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อต่อการให้บริการในรปูแบบ Super Service   
4. ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร     
5. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานได้อย่าง

ชัดเจน  
6. ไม่มีระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ (S + O) กลยุทธ์ (W + O) 
1. มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อย่างต่อเนื่อง  
2. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ ในการรักษาจาํนวนนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตร ี

อย่างมีศักยภาพ 
3.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกนัคณุภาพที่ชัดเจนในการเลือกใชร้ะบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สง่ผลต่อการยอมรบั 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. สร้างและประกันโอกาสบริการทางการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็วและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระบบ Pre-degree ให้กับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนในพื้นที ่กทม. และตา่งจงัหวัด 
3. สนับสนุนกจิกรรมทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 

1. ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์ (S + T) กลยุทธ์ (W + T) 
1. มหาวิทยาลัยไม่ให้ความสําคัญต่อการจดัสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลงั 

ให้สอดคล้องกบัปริมาณงาน 
2. มหาวิทยาลัยไม่มีแผนงานประจาํปทีี่ชัดเจนทําให้เปน็อุปสรรคต่อการวางแผน

ของ สวป. 
3. ผู้รับบริการมีจาํนวนมากและหลากหลายส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้รบับริการ

ในบางชว่งเวลา 
4. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรกัษาจาํนวนนักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรี

อย่างชัดเจน 
5. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของ สวป. ขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบยีบปฏิบัติ

ที่ถูกต้อง ด้านงานทะเบียนสง่ผลให้นักศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 
6. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัสาํหรับ

หน่วยงานตา่ง ๆ สูงมากไป ส่งผลตอ่มาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน 

1. พัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกับทางเทคโนโลยี 
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการดา้นทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อกาํหนด ISO 
     
  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจดัการศกึษา 
 

   
   



แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 16 

คํานยิามของวสิัยทัศน์มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 
 

  ตลาดวิชา หมายถึง สถานศึกษาและวิจยัที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยทําการ
สอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
  จัดการศึกษาเพื่อปวงชน หมายถึง การให้ความสําคญักับการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุก
ระดับ และอาชีพ ทุกชุมชน ทุกท้องที่และทุกเวลา 
 
  พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 
  ความเป็นเลศิทางวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสําคัญกับสิ่งต่อไปนี้ 

 1. ความมีเสรภีาพทางวิชาการ 
 2. ความมีอิสระและความคลอ่งตัวในการบริหาร  
 3. ความยืดหยุน่ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง  
 4. คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา 

 
 เพื่อสร้างสรรคส์ังคมไทยพัฒนาอย่างยัง่ยืน หมายถึง 
1. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
2. สังคมไทยเป็นสังคมสมานฉันท์  สามัคค ี
3. สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทร  มีความสุข  สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 

1. ความพอดี  พอประมาณ 
2. ความมีเหตผุล   
3. การมีภูมิคุม้กัน 
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แผนที่ทางกลยุทธ์ (strategy map) 

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 

คุณภาพให้บริการ 
 

 
 
 
 
 

 
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

 
การพัฒนาองค์กร 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

 

สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

 

5. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop Service 
ทุกกระบวนการ 

 

2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO  

3. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานทะเบียนการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ Super Service 

 

คณาจารย์ ได้รับบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 และการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกจิกรรมระดมความคิดของบุคลากร 
เพื่อการพัฒนาองคก์าร เช่น โครงการฉลาดคิด 

พัฒนาสถานที่และระบบการให้บรกิาร 
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหก้ับผูร้ับบรกิาร 

บริหารจดัการงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
จากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพลักษณ์ของ สวป. ที่เป็นหน่วยงานให้บริการ 
งานทะเบียนการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 

นโยบายและยุทธศาสตรพ์ัฒนา สวป. สอดคล้อง 
กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากบัหนว่ยงานภายใน 
และสถาบันการศึกษาอื่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

ให้บริการดา้นทะเบียนการศึกษาอยา่งมีคุณภาพด้วยรูปแบบ Super Service ให้บริการที่สะดวก รวดเรว็ในระบบ One Stop Service 

นักศึกษา ได้รับบริการด้านงานทะเบียนการศึกษา 
อย่างสะดวก และรวดเร็ว และการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยสามารถประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กับ สวป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวชิา  
เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัย 
ได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
และเสมอภาคเขตกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล  
และทั่วทุกภูมิภาค 

  

ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัย 
และพัฒนา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เป็นหน่วยงานให้บริการดา้นทะเบียนการศึกษาที่ไดม้าตรฐานสากล 

แผนผงัเชงิยุทธ์ศาสตร์ของสาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Strategy Map) 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
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2. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ 
แก่ชุมชนและสังคม 

1. สร้างและกระจายโอกาสความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 

3. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 
ของผลผลิต 

5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
งานสร้างสรรค์และพัฒนา 

8. สนับสนุนการบริการการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

10. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิต 

 

2. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

1. การสร้างและกระจายโอกาส
ความเสมอภาค และ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

 

กลยุทธ์ มร. เป้าประสงค์ มร. ประเด็นยุทธศาสตร์ มร. เป้าประสงค ์สวป. กลยุทธ์ สวป. ประเด็นยุทธศาสตร์ สวป. 

Mind Map แสดงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

3. การพัฒนาศักยภาพ 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

3. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา 

4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 

5. การส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 
ของประเทศ 

5. ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ได้รับบริการทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษา 
ให้ได้มาตรฐาน 

6. ระบบบริหารงานมีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของผู้รับบริการ 

4. การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์
และพัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่สถานศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน
ตามข้อกําหนด ISO 

6. ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. สร้างกระบวนการให้ 
การบริการทางการศึกษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดย
คํานึงถึงความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

 

 

2. ยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
 

 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน

ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและใหก้ารสนับสนนุ 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

 

1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและ 
 รายกระบวนวิชา เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี 

(Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการ
ทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเสมอภาคเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

 

2. คุณภาพงานบรกิารด้านทะเบียนการศกึษา 
ในทุกกระบวนการได้รบัรองมาตรฐาน ISO 

3. ผู้รับบรกิารได้รับบรกิารด้านงานทะเบียน
การศกึษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
แบบ Super Service 

 

5. ระบบการบริหารจดัการงานมีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

 

4. สง่เสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศกึษา 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

 

7. ส่งเสริมให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ระบบงานและการจัดการการศึกษา 

4. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศยัเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี


