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ความเป็นมา 
   

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ทีส่อดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง นั้น 
 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง กรมมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม และผลผลิตของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบ
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แนวทางของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
แล้วนั้น บัดนี้ ได้เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนา ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สวป. ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล งบประมาณและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลมีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส านักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผลที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์  
 เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  
   
 ค่านิยมองค์การ 
 ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียน โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   
ปรัชญา  
 ให้บริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสู่มาตรฐานสากล 
   
ปณิธาน  
 พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนอย่างมีนวัตกรรม 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. ดูแลนักศึกษาโดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หน้า 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้จดัท าประเด็นยทุธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สามารถบรรลผุลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกระบวนการใหก้ารบริการทางการศกึษาอย่างมีนวัตกรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสทิธิภาพทันสมัย 
 
เป้าประสงค์  
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 เป้าประสงค์ 
ดังนี ้

เปา้ประสงค ์1  ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค เขตปริมณฑล 
และทั่วทุกภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 2  คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO 
เป้าประสงค์ 3  ผู้รับบริการได้รบับริการดา้นงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ Super Service 
เป้าประสงค์ 4  ส่งเสริม สนับสนนุบุคลากรทางการศึกษาด้านวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ 5  ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop Service ทุกกระบวนการ 

 
กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุม่ทุกวัย  
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนใหม้ีมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO  
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา  
  กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 6  ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
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TOWS Matrix Analysis เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 จุดแข็ง (Strength--S) จุดอ่อน (Weakness—W) 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง มีการมอบหมายกับผู้รับผิดชอบชัดเจน     
3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการ 

เกิดความพึงพอใจ 
4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

เพ่ือประชาชน/ผู้รับบริการ 
5. มีการให้บริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
6. มีการท างานเป็นทีม 
7. มีการแนะแนวเชิงรุกในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคในระดับปริญญาตรี 

และรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สู่สถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตามนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

8. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน 

1. มีช่องว่างระหว่างบุคลากรรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ท าให้ระบบการวางแผนทดแทนต าแหน่งขาด
ความต่อเนื่องและเพียงพอ 

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการให้บริการงานทะเบียนเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ 

3. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่มีสถานภาพพิการ เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ  
ทางลาด 

4. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

 
 
 

โอกาส (Opportunities--O) กลยุทธ ์(S + O) กลยุทธ ์(W + O) 
1. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท าใหส้ามารถเช่ือมโยงการติดต่อสื่อสารได้หลาย

รูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการได้รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

ของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
3. ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นทางเลือกที่ดี 

ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
4. ค่านิยมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชา 

เพื่อสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 
5. มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการใหบ้ริการด้านทะเบียนการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 
6. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีอย่างมีศักยภาพ 
7. มหาวิทยาลัยมนีโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO กับ

งานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. เพ่ิมช่องทางการรับสมัครและเข้าถึงผู้สนใจได้อย่างครอบคลุม 
2. พัฒนารูปแบบการลงทะเบียนให้เขา้ถึงนักศึกษาได้มากขึ้น 
3. พัฒนารูปแบบการให้ค าแนะน าและใหบ้ริการแก่นักศกึษาทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ่มผูส้นใจแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้  
4. สร้างความสัมพันธ์เพ่ือการดูแลนักศึกษา โดยอาศัยประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนการศกึษา

ที่ถูกต้องชัดเจน 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา 
2. พัฒนาบุคลากรให้มทีักษะในการให้บริการโดยเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats—T) กลยุทธ ์(S + T) กลยุทธ ์(W + T) 
1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผูสู้งอายุมากขึ้น 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มกีารเคลือ่นย้ายนกัศึกษาเสรี ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับ

ผู้สนใจเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี 
3. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับเพ่ิมรูปแบบการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผลให้การแข่งขันที่สงูขึ้น 
4. มหาวิทยาลยัจ ากัดการสนบัสนุนงบประมาณท าให้เกิดผลกระทบกบัการพัฒนาองค์กร 
5. ผลการวิเคราะห์อัตราก าลงัทดแทนบคุลากรไม่ทันและไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่เกษียณอายุ

ราชการ 
6. รูปแบบการศึกษาทีเ่ป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลใหน้ักศึกษาเข้าช้ันเรียนที่มหาวิทยาลยัน้อยลง 
 

1. ส่งเสริมโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา 
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ให้แก่ผูส้นใจทีห่ลากหลาย ตามโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลง 

2. ส่งเสริมบคุลากรให้มีความเขา้ใจและปฏิบติังานตามระบบประกันคุณภาพโดยเคร่งครัด 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพงานบริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบทะเบียนให้เข้าถงึกลุ่มนักศึกษามากขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มนักศกึษาที่มีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนน้อยลง 

1. พัฒนาบุคลากรให้มขีีดความสามารถในงานที่หลากหลายและเน้นผลสัมฤทธ์ิในภาพรวม
ขององคก์ร 

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการให้กบัผู้รับบริการที่มีสถานภาพพิการ เช่น ช่องทางพิเศษ
ให้บริการทางทะเบียนการศึกษาส าหรับผู้พิการ (express way) 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างกระบวนการให้การบริการทาง
การศึกษาอย่างมีนวัตกรรม โดยค านึงถึง
ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 
เป็นส าคัญ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ
ด้านทะเบียนการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา 
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี(Pre-degree) 
ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา  
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค เขตปริมณฑล 
และทั่วทุกภูมภิาค 

2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา
ในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO 

3. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
แบบ Super Service 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิจัยและพัฒนา 

5. ระบบการบริหารจัดการงานมีคณุภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop 
Service ทุกกระบวนการ 

 

 

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

 

ด้านคุณภาพ พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO  (2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา (5) 

ด้านประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยสีมัยใหม่  (6)  

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม  (3) 

พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา  (4) 

 
 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Strategy Map) 
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ประเด็นยุทธ์ที่ ๑ ประเด็นยุทธ์ที่ ๒ ประเด็นยุทธ์ที่ ๓ ประเด็นยุทธ์ที่ ๔ 
สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษา
อย่างมีนวัตกรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ 

ยกระ คุณภาพและมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวิจัย 
และพัฒนา 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย   

 

เป้าประสงค์ที ่๑ เป้าประสงค  ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๓ เป้าประสงค์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๕ 
ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรี 
และรายกระบวนวิชา เพ่ือเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-
degree) ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการ
ทางการศึกษา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเสมอภาค เขตปริมณฑล และ
ทั่วทุกภูมิภาค 

คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน
การศึกษาในทุกกระบวนการ 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 

 

ผู้รับบริการได้รับบริการ 
ด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานแบบ Super 
Service 
 

ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษาด้านวิจัยและพัฒนา 

 

ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 
 

 
 

วิสัยทัศน์     เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  
 
 พันธกิจ 1. พัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service อย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นระบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4. ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. ดูแลนักศึกษาโดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน 
 
 ค่านิยมองค์การ  ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียน โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

   
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส่งเสริ
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จัดบริ
การ
แนะ
แนว
การศึก
ษาใน
ระดับ
ปริญญ
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ราย
กระบว
นวิชา 
เพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO 
   
 
 

พัฒนา
บุคลากร
ให้มี
ความรู้ 
ความสาม
ารถ
สอดคล้อง
กับ 
การ
เปลี่ยนแป
ลงทาง
เทคโนโลยี
และ
สภาพแว
ดล้อม 
  
 

พัฒนา
บุคล
กรทาง
การศึ
กษา
และให้
การ
สนับส
นุน
ด้าน
วิจัย
และ
พัฒนา 
 
  

ส่งเสริ
มให้
บุคลา
กรมี
ส่วน
ร่วมใน
การ
ปรับป
รุง
ระบบ
งาน  
และ
การ
จัดการ
การศึ
กษา 
  
 
 

ปรับป
รุง
ระบบง
านให้
ทันสมั
ยโดย
อาศัย
เทคโน
โลยี
สมัยให
ม่ 
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ให้แก่
กลุ่ม
ผู้สนใจ
ทุก
กลุ่ม 
ทุกวัย  

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
โครงการแนะแนวเชิงรุกสู่สถานศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และ 
ทั่วทุกภูมิภาค 

โครงการก้าวแรกสู่รั้วราม โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ สวป. แก่ผู้รับบริการ  

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

โครงการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัย โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

ปี 2559 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2559 งปม.  นอก งปม.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1          
สร้างกระบวนการให้การบริการ
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม 
โดยค านึงถึงความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมเป็นส าคญั  

        

เป้าประสงค์         
1. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรี
และรายกระบวนวิชา เพื่อศึกษาต่อ
ปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุ่ม
ทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค 
เขตปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

        

กลยุทธ ์         
1. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

1. ร้อยละของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ การให้บริการ 
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
สู่สถานศึกษาเขตกรุงเทพ- 
มหานคร ปริมณฑล และ 
ทั่วทุกภูมิภาค 

80 1. โครงการแนะแนวเชิงรุกสู่สถานศึกษา
เขตกรุงเทพมหานครปรมิณฑล และ 
ทั่วทุกภูมิภาค 
 
 
 

1. จ านวนครั้งในการให้บริการ
สถานศึกษา/หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ตอบรับแนะแนว
การศึกษาและต้องการให้บรรยาย
หรือจัดบูธ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ระดับความความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้สนใจที่ได้บริการ
แนะแนวการศึกษา 

80.00 
 
 
 
 
 

4.00 

- 
 
 
 
 
 
- 

1.296 
 
 
 
 
 
- 

- ฝ่ายบริการวิชาการ 
และสารสนเทศ 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

ปี 2559 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2559 งปม.  นอก งปม.  
กลยุทธ์ (ต่อ) 
1. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

  2. โครงการก้าวแรกสู่รั้วราม  
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(25 คน/วัน) 
2. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

675 
 

4.10 

- 
 
- 

0.010 
 
- 

- ฝ่ายบริการวิชาการ 
และสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
บริการด้านทะเบียนการศึกษา 

        

เป้าประสงค์         
2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน
การศึกษาในทุกกระบวนการ 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 

        

กลยุทธ ์         
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนใหม้ีมาตรฐานตาม
ข้อก าหนด ISO  

1. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและถกูต้อง 

4.20 1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของ สวป. แก่ผู้รับบริการ 

1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและถูกต้อง 

4.20 - - - คณะกรรมการ
บริหารงานคณุภาพ 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

ปี 2559 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2559 งปม.  นอก งปม.  
เป้าประสงค์         
3. ผู้รับบริการได้รับบริการ 
ด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานแบบ Super 
Service  

        

กลยุทธ ์         
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับ 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี
และสภาพแวดล้อม 

1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์
โครงการ 

80 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

1. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
ของการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 - 0.100 - คณะกรรมการ 
นโยบายและ 
แผนพัฒนา 

    2. ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
ที่รับบริการโครงการพัฒนา 
บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

80 - - - คณะกรรมการ
บริหารงานคณุภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3         
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

        

เป้าประสงค์         
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

        

กลยุทธ ์
4. พัฒนาบุคลกรทางการศึกษา
และให้การสนับสนุนด้านวิจัย 
และพัฒนา 

 
1. ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ  
ต่อจ านวนทุน 

 
100 

 
1. โครงการผลิตผลงานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 

 
1. จ านวนโครงการวิจัย 
ที่แล้วเสร็จ 
2. ร้อยละของจ านวนผลงาน 
วิจัยและงานสร้างสรรค ์

 
1 
 

100 

 
- 
 
- 

 
0.100 

 
- 

 
- คณะกรรมการ
วิชาการและวิจัย 
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ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

ปี 2559 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2559 งปม.  นอก งปม.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4          
พัฒนาระบบบริหารจดัการงาน 
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  

        

เป้าประสงค์         
5. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

        

กลยุทธ์ 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงระบบงาน และ 
การจัดการศึกษา  

 
1. ระดับความส าเร็จของ 
ผลการประเมินระบบ
บริหารความเสี่ยง 

 
5 

 
1. โครงการบริหารและการจัดการ
ความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 

 
1. จ านวนเรื่องการจัดการ
บริหารความเสี่ยง 
2. ระดับความส าเร็จของ 
ผลการประเมินระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

 
4 
 
5 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

ปี 2559 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2559 งปม.  นอก งปม.  
เป้าประสงค์ (ต่อ)         
5. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

        

กลยุทธ ์         
6. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการอบรม 

85 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ระบบแจ้งจบและขึ้นทะเบยีน
บัณฑิต” 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบ 
จัดตารางสอนออนไลน”์ 

1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในการอบรม 
 

4.00 
 
 

85 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- คณะกรรมการ
พัฒนาระบบแจ้งจบ
และขึ้นทะเบียน
บัณฑิต 
- คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ 
จัดตารางสอน 

รวมทั้งสิ้น - 1.506  
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2. งบประมาณตามภารกิจประจ า/พ้ืนฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลยัและงบบุคลากร หน่วยงานภายในส่วนราชการ - 1.506 - งบรายได ้
     - งบกลาง มร. 
     
     

รวม - 1.506  
 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

-  - -  
     
     

รวม - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 1.506  
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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              งานนโยบายและแผน สวป. 
เพื่อพิจารณาเป็นแผนปฏิบัตริาชการ               
ประจ าปี พ.ศ. 2559               
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ             คณะกรรมการนโยบาย สวป. 
ประเมินผลแผนแต่ละตัวช้ีวัด             และแผนพัฒนาพัฒนา  
๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน             งานนโยบายและแผน สวป. 
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี               
เสนอมหาวิทยาลัย               
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 จุดแข็ง (Strengths--S) 
 1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
 2. มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง มีการมอบหมายกับผู้รับผิดชอบชัดเจน     
 3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 4. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพ่ือประชาชน/ผู้รับบริการ  
 5. มีการให้บริการด้วยระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
 6. มีการท างานเป็นทีม 
 7. มีการแนะแนวเชิงรุกในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคในระดับปริญญาตรี และรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)  

ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่สถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตามนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 8. มีฐานข้อมูลด้านทะเบียนการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses--W) 
 1. มีช่องว่างระหว่างบุคลากรรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ท าให้ระบบการวางแผนทดแทนต าแหน่งขาดความต่อเนื่องและเพียงพอ 
 2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการให้บริการงานทะเบียนเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ 
 3. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่มีสถานภาพพิการ เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ ทางลาด 
 4. ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities--O) 
 1. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้สามารถเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไ ด้รวดเร็วและ

หลากหลายช่องทาง 
 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดโอกาสการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษาต่างชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
 3. ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นทางเลือกท่ีดี ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 4. ค่านิยมทางสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชา เพื่อสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน 
 5. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีอย่างมีศักยภาพ 
 7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร 
 
 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats--T) 
 1. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนลดลง แนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีการเคลื่อนย้ายนักศึกษาเสรี ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับเพ่ิมรูปแบบการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผลให้การแข่งขันที่สูงขึ้น 
 4. มหาวิทยาลัยจ ากัดการสนับสนุนงบประมาณท าให้เกิดผลกระทบกับการพัฒนาองค์กร 
 5. ผลการวิเคราะห์อัตราก าลังทดแทนบุคลากรไม่ทันและไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการ 
 6. รูปแบบการศึกษาที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยน้อยลง 
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 “มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบตลาดวิชาที่ได้มาตรฐานสากล” 
 1. มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา (เป็นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี) 
 2. ที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ 
 3. แบบตลาดวิชา หมายถึง สถานศึกษา และวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ (ในระดับปริญญาตรี) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. ได้มาตรฐานสากล หมายถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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1. สร้างกระบวนการให้ 
การบรกิารทางการศกึษา 
อย่างมีนวัตกรรม โดยค านึง 
ถึงความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมเป็นส าคัญ  

 

 
 
 
 
 
 

   
 
           

5. ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากร 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
3. พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

7. พัฒนาบริการวิชาการสู่สังคมอย่างหลากหลาย 
8. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
9. สนับสนุนบริการการศึกษาในเขตพัฒนา 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

10. สร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมสุโขทัย 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

12. การส่งเสรมิ และพัฒนาพนัธกิจสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก 
14. ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ปัญหา 

ของสังคม 
15. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
16. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพใน 

 

2. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

 

3. ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
มีความเข้มแข็งได้รับการเผยแพร่ไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 

1. การสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
โดยสร้างความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมในการศึกษา 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ประเด็นยทุธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ประเด็นยทุธศาสตร ์

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559 

3. การเพิ่มและกระจายโอกาส
บริการวิชาการให้แก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียม 

 

4. เพื่อน าศักยภาพทางวิชาการ 
มาด าเนินการบริหารวิชาการตาม 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จนเกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคม 

5. การด าเนินงานตามกรอบ
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

 

 

6. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 

6. การพฒันาศกัยภาพ 
ด้านการบริหาร 

 

7. ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

 

4.  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างความสมานฉันท์ สามัคคี
ปรองดอง และค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 

 
 

1. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
และรายกระบวนวิชา 
เพื่อเตรียมศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (Pre-degree) 
ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่มทุกวัย 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
ด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตาม
ข้อก าหนด ISO 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

บริการด้านทะเบียนการศึกษา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
และให้การสนับสนุน 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

1. ผู้รับบริการในระดับปรญิญาตรี
และรายกระบวนวิชา เพื่อ
ศึกษาต่อปรญิญาตรี (Pre-
degree) ให้แก่กลุม่ผู้สนใจ 
ทุกกลุ่มทุกวัยในเขตปริมณฑล
และทัว่ทกุภูมิภาค 

2. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน
การศึกษาในทุกกระบวนการ 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 

3. ผู้รับบริการได้รับบริการ 
ด้านงานทะเบียนการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
แบบ Super Service 

5. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักธรรมาภิบาลและสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในระบบ  
One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษาด้านวิจัยและพัฒนา 

5. ส่งเสรมิให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงระบบงาน
และการจัดการการศึกษา 

 

6. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 

5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
มีความตระหนกั ร่วมอนรุักษ์และท านุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ผู้เรียนทุกกลุ่มไดร้ับการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

แผนปฏิบตัิราชการส านักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล แผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัรามค าแหง 




