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ความเป็นมา 
   

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ส่วนราชการจดัทํา
แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และอื่น ๆ 
ที่เกีย่วขอ้ง นั้น 
 สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในฐานะเป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใต้การกํากบัของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
(พ.ศ. 2562-2564) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โครงการ/กจิกรรม และผลผลิตของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ 
นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสมัฤทธิ์ โดยบูรณาการ
เชื่อมโยงกบันโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึง
นโยบายของมหาวทิยาลัยแล้วนั้น บัดนี้ ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา ได้จดัทํารายละเอียด
ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ของมหาวทิยาลัยรามคําแหง เพื่อใหก้ารดําเนินงานตามพันธกจิของสาํนักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามการดําเนินงานให้บรรลุวสิัยทศัน์ของสํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผลที่กําหนดไว้ต่อไป 
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สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  
   

ค่านิยมองค์การ 
 ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาโดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   

ปรัชญา  
 ให้บริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสู่มาตรฐานสากล 
   

ปณิธาน  
 พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม นําคณุธรรมสร้างงานบริการอย่างมีคุณภาพ 
   

อัตลักษณ์ 
 ให้บริการด้านทะเบียนการศึกษา เน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
 

เอกลักษณ์ 
 การเป็นหน่วยงานด้านทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
   

พันธกิจ  
 1. พัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service อย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นระบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  
 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4. ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. ดูแลนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (pre-degree) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ยุทธศาสตร์ สวป. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสรา้ง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครฐั 

- ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมขีด
ความสามารถในภูมิภาคอาเซยีน 

- ยุทธศาสตร์ด้านสร้างกระบวนการ
ให้การบรกิารทางการศึกษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถงึ 
ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
เป็นสําคญั 

- ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานบริการด้านทะเบียน
การศกึษา 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร
เพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 
 
  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้จัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ 
 เป้าประสงคท์ี่ 1 ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และเสมอภาค 
กลยุทธท์ี่ 1 สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (pre-degree) ให้แก่กลุม่ผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย  

  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 

 เป้าประสงคท์ี่ 1 คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อกําหนด ISO 

  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  

เป้าประสงคท์ี่ 1 บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มแีนวคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใหก้ารสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา  

  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานและบุคลากรให้มีประสทิธิภาพทันสมัย 

เป้าประสงคท์ี่ 1 ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผูร้ับบริการในรปูแบบ One Stop Service 
และ Super Service  

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัตริาชการสํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ประเดน็ยุทธท์ี ่1 ประเดน็ยุทธท์ี ่2 ประเดน็ยุทธท์ี ่3 ประเดน็ยุทธท์ี ่4 
สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษา
อย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัย 
และพัฒนา 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานและบุคลากร 
ให้มีประสทิธิภาพทันสมัย 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและ 

รายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่ม 
ทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา  
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค  

1. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 

 

1. บุคลากรมศีักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา 1. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในรูปแบบ One Stop Service 
และ Super Service 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1. สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  
(Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผูส้นใจ 
ทุกกลุ่มทุกวัย 

1. พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียน 
ให้มีมาตรฐานตามข้อกําหนด ISO 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและวิเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน 
ด้านวิจัยและพัฒนา  

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อม 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หรือพัฒนาระบบงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม 
1. โครงการก้าวแรกสู่รั้วราม 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ของ สวป. แก่ผูร้ับบริการ  
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 
2. โครงการ/แผนงาน การป้องกันปัญหา/

พัฒนางาน 
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รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการสํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 

วงเงินงบประมาณ  
ปี 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

งปม.  นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1          
สร้างกระบวนการให้การบรกิาร 
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม 
โดยคํานึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นสาํคัญ  

       

 

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

       

 

กลยุทธ ์         
1. สร้างระบบบรกิารแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
รายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษา
ระดับปรญิญาตรี (Pre-degree) 
ให้แก่กลุ่มผูส้นใจทุกกลุ่มทุกวัย 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
 

4.02 
 

1. โครงการกา้วแรก 
สู่รั้วราม  

 

1. จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพงึพอใจ 

ของผู้รบับริการ 
 

400 คน 
4.02 

- 
- 

- 
- 

- ฝ่ายรับสมคัรและแนะแนว
การศึกษา 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 

วงเงินงบประมาณ  
ปี 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

งปม.  นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
บรกิารด้านทะเบียนการศึกษา 

        

เป้าประสงค์         
1. คุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับ 
การรบัรองมาตรฐาน ISO 

        

กลยุทธ ์         
1. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนให้มมีาตรฐาน 
ตามข้อกําหนด ISO  

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รบับริการและถูกต้อง 

4.30 1. โครงการสาํรวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บรกิารของ 
สวป. แก่ผูร้ับบรกิาร 

1. ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้รบับริการและถูกตอ้ง 

4.30 - - - คณะกรรมการบริหารงาน
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3         
ส่งเสรมิ สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวจิัยและพัฒนา 

        

เป้าประสงค์         
1. บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัย
และพัฒนา 

        

กลยุทธ ์
1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีแนวคิด
และวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งใหก้ารสนับสนุนด้านวิจัย 
และพัฒนา 
 

 
ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู ้

 
80.00 

 
1. งานวจิัยเพื่อสรา้ง 

องค์ความรู ้

 
1. จํานวนงานวิจยัที่ได้รับอนุมัต ิ
2. ร้อยละของผลงานวิจัย 

เพื่อสรา้งองค์ความรู ้

 
1.00 

 
80.00 

 
- 
 
- 

 
0.05 

 
- 

 
- คณะกรรมการวิชาการ 
และวิจัย 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 

วงเงินงบประมาณ  
ปี 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

งปม.  นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4          
พัฒนาระบบบรหิารจัดการงาน 
และบุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ
ทันสมัย 

        

เป้าประสงค์         
1. ระบบการบริหารจดัการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลกั
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจใหก้บัผู้รบับริการ 
ในรปูแบบ One Stop Service 
และ Super Service 

        

กลยุทธ ์         
1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อม 

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

65.00 
(ของบุคลากร
ผู้เข้ารว่ม) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะและทักษะ
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเพิม่ขึ้นและสามารถ
นําไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

65.00 
(ของบุคลากร
ผู้เข้ารว่ม) 

 

- 0.15 - คณะกรรมการนโยบาย 
และแผนพัฒนา 

- คณะกรรมการบริหารงาน
คุณภาพ 

 

กลยุทธ ์
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการปรบัปรุงหรอืพัฒนา
ระบบงานขององค์กร ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ระดับความสาํเร็จของจํานวนโครงการ/
แผนงาน 

 
3.55 

 
1. โครงการ/แผนงาน 

การปอ้งกันปัญหา/ 
พัฒนางาน 

 
1. จํานวนโครงการ/แผนงาน 
2. ระดับความสําเร็จของจํานวน

โครงการ/แผนงาน 
 

 
2.00 

 
3.55 

 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
- คณะกรรมการบริหารงาน
คุณภาพ 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 0.20  
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 

    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร หน่วยงานภายในส่วนราชการ - 0.20 - งบรายได้ 
     
     
     

รวม - 0.20  
 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

- - - -  
     
     

รวม - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - -  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนปฏบิัตงิานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

๑. จัดประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ              คณะกรรมการนโยบาย สวป. 
เพื่อพิจารณาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําป ี             และแผนพัฒนา  
พ.ศ. 2563               
๒. กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ             คณะกรรมการนโยบาย สวป. 
ประเมินผลแผนแต่ละตัวชี้วัด             และแผนพัฒนา  
๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน             งานนโยบายและแผน สวป. 
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี      (๖ เดือน)   (๙ เดือน)   (๑๒ เดือน)   
เสนอมหาวิทยาลัย               
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ภาคผนวก 
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วิสัยทัศน ์
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นสถาบันหลักทีมุ่่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

ค่านยิมองคก์าร 
 ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร 
 

ปรัชญา  
 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

ปณธิาน 
 พัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงให้เป็นแหลง่วิทยาการแบบตลาดวิชา ควบคู่แบบจํากัดจํานวนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

อัตลักษณ ์ 
 ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้คู่คุณธรรม  
 

เอกลกัษณ์  
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจํากัดจํานวน  

 

พนัธกิจ  
 1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน  

ให้มีความรู้คู่คณุธรรม  
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
 1.   มหาวิทยาลัยมศีักยภาพ กระจายโอกาส สรา้งความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.  มหาวิทยาลัยเป็นตลาดวิชาที่มีชื่อเสียง มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ทั้งการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้เรียน 
(Pre Degree นักศึกษาปกติ และการศึกษาต่อยอด)  

 3.  ศิษย์เก่ามีจํานวนมากและมีชื่อเสียง และหลากหลายสาขาวิชา 
 4.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและพัฒนามหาวิทยาลัยไม่มากเท่าที่ควร 
 2.  มหาวิทยาลัยมภีาระงานการสอนมาก ทําให้การวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนการพัฒนาด้านบริหารยังไม่บรรลุเป้าหมายเต็มศักยภาพ 
 3.  ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประหยัดต้นทุน (การใช้อาจารย์ การจัดแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 
  1.  ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
  2.  นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.  สังคมฐานความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการศึกษาและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.  ภาวะทางเศรษฐกิจมแีนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี 
 ข้อจํากดั/ภัยคกุคาม (Threats) 
 1.  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 2.  การแข่งขันในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศมีสูง อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรียนโดยไม่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคุณภาพ 
 3. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลที่มแีนวโน้มลดลง รวมถึงจํานวนผู้เข้าสู่วัยเรียนที่น้อยลงมหาวิทยาลัยจึงต้องรับภาระเพิ่มขึ้น   
 4.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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คําอธิบายวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 “มหาวิทยาลัยรามคาํแหงเปน็สถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศกึษา เพื่อพัฒนาคนให้พฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน” 
 
 1. มหาวทิยาลัยรามคําแหงเปน็สถาบันหลัก หมายถงึ เป็นมหาวทิยาลยัชั้นนําด้านจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา ควบคู่แบบจาํกัดจาํนวน  
 
 2. ขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถึง การให้ความสําคัญกบัโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกันทางการศึกษา 
แก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ 
 
 3. พัฒนาคนใหพ้ฒันาประเทศอย่างยั่งยืน หมายถึง เป็นสถานศึกษา และวิจัยทีผู่้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็น 
ต้องเข้าชั้นเรียนทีจ่ัดให้ (ในระดับปริญญาตรี) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาสง่เสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยทําการสอนทําการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อการพัฒนาคนใหพ้ัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (SWOT analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
 จุดแข็ง (Strength--S) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
2. มีโครงสรา้งองค์กรที่เหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบชัดเจน  
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อประชาชน/ผู้รับบริการ 
5. มีหน่วยงานที่ให้บริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
6. มีการทํางานเป็นทีม 
7. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศกึษาที่ถูกต้องครบถ้วน 
8. มีกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี(Pre-degree) 
9. การมีระบบเทียบโอนหน่วยกิตทําให้สามารถขยายกลุ่มผู้สมัครได้มากขึ้น 

 
 จุดอ่อน (Weakness--W) 

1. อัตรากาํลังทดแทนไม่สอดคล้องกับอัตราผู้เกษียณอายุราชการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านช่างเทคนิค 
3. มีงานนโยบายที่ต้องทําเพิ่มจากงานหลัก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานหลัก  
4. ผู้บริหารมีวาระในการดํารงตําแหน่ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
5. ขาดการเชื่อมโยง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 
 โอกาส (Opportunities--O) 

 1. รูปแบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทําให้มีช่องทางในการตอบสนองความต้องการของ 
ผู้รับบริการได้รวดเร็ว 

 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยัง กลุ่มนักศึกษาต่างชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
 3. ค่านยิมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกวา่ 1 สาขาวิชา เพื่อสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 
 4. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats--T) 

1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการกับผู้เรียนมากขึ้น ซึ่งมีผลให้การแข่งขันที่สูงขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ยากต่อการพัฒนาระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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TOWS Matrix Analysis เพื่อจัดทาํแผนปฏิบัตริาชการสํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 จุดแข็ง (Strength--S) จุดอ่อน (Weakness—W) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

2. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่ความผิดชอบชัดเจน  
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

ทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการเพื่อประชาชน/ผู้รับบริการ 
5. มีหน่วยงานที่ให้บริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super 

Service 
6. มีการทํางานเป็นทีม 
7. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน 
8. มีกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
9. การมีระบบเทียบโอนหน่วยกิตทําให้สามารถขยายกลุ่มผู้สมัครได้มากขึ้น 

1. อัตรากําลังทดแทนไม่สอดคล้องกับอัตราผู้เกษียณอายุราชการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและด้านช่างเทคนิค 
3. มีงานนโยบายที่ต้องทําเพิ่มจากงานหลัก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานหลัก  
4. ผู้บริหารมีวาระในการดํารงตําแหน่ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
5. ขาดการเชื่อมโยง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในอย่างครอบคลุม 

และมีประสิทธิภาพ 
 
 

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

ในการให้บริการทําให้มีช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้รวดเร็ว 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยัง กลุ่ม

นักศึกษาต่างชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
3. ค่านิยมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า  

1 สาขาวิชา เพื่อสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 
4. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้านทะเบียน

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. เพิ่มช่องทางการรับสมัครและเข้าถึงผู้สนใจได้อย่างครอบคลุม 
2. พัฒนารูปแบบการลงทะเบียนให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น 
3. พัฒนารูปแบบการให้คําแนะนําและให้บริการแก่นักศึกษาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของกลุ่มผู้สนใจแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
4. สร้างความสัมพันธ์เพื่อการดูแลนักศึกษาโดยเฉพาะผู้เรียนรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (pre-degree) 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการโดยเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
3. กําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

โดยเฉพาะด้านช่างเทคนิค 
4. พัฒนารูปแบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพิ่ม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

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

1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการกับผู้เรียน

มากขึ้น ซึ่งมีผลให้การแข่งขันที่สูงขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ยากต่อการพัฒนา

ระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ 
โดยเคร่งครัดเพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบทะเบียนให้เข้าถงึกลุ่มนักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในงานที่หลากหลายและเน้นผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมขององค์กร 

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการให้กับผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิเคราะห์และการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 
    
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์                        เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค  
และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียน
การศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานและบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

 

กลยุทธ์ 

ด้านประสิทธผิล 

สร้างระบบบริการแนะแนวการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผู้สนใจ 
ทุกกลุ่มทุกวัย (1) 

   

ด้านคุณภาพ  
พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน
ตามข้อกําหนด ISO  (2) 

  

ด้านประสิทธิภาพ   
 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

หรือพัฒนาระบบงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น (4) 

ด้านการพัฒนาองคก์ร   
พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและวิเคราะห์งาน 
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านวิจัย 
และพัฒนา (3) 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ 
สภาพแวดล้อม (4) 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา  
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)  
ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว และเสมอภาค  

1. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

1. บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา 1. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในรูปแบบ  
One Stop Service และ Super Service 

 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรส์ํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Strategy Map) 
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1. สร้างกระบวนการให้ 
การบริการทางการศกึษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึง 
ถึงความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการ
เพื่ออาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
(สร้างองค์ความรู ้ถ่ายทอดเทคโนโลย)ี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์และภักดี 
ต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาของสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 

หลักธรรมาภิบาล 

2. การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อย่างเสมอภาค 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้  
และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

 

5. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

4. ส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

1. สร้างระบบบริการแนะแนว
การศกึษาในระดับปรญิญาตรี
และรายกระบวนวิชาเพื่อ
เตรียมศึกษาระดับปรญิญาตรี 
(Pre-degree) ให้แก่ 
กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

1. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน 
ตามข้อกําหนด ISO 

2. ยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด 
และวิเคราะห์งานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

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

1. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน
การศึกษาในทุกกระบวนการ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

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

1. บุคลากรมีศักยภาพด้านวิจัย 
และพัฒนา 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถสอดคลอ้ง 
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 

1. เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ 
ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

แผนปฏิบัติราชการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย 

2. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาล 
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 




