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แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๒ 

ความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมา   
   

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติใหค้ณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศในราชกจิจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบสุาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

 ดังนั้น สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง กรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ จึงตอ้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการกําหนดทิศทางการดําเนนิงานจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการ
เชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทาง 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๓ 

สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   
 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์    
 เป็นผู้นําในการจัดการงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน 
   

   ค่านิยมองค์การค่านิยมองค์การค่านิยมองค์การ   
 ความเป็นเลิศในการจัดการงานบริการด้านทะเบียน โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   

ปรัชญา ปรัชญา ปรัชญา    
 ให้บริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสู่มาตรฐานสากล 
   

ปณิธานปณิธานปณิธาน      
 พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบยีนอยา่งมีนวัตกรรม นําคุณธรรมสร้างงานบริการอย่างมีคุณภาพ 
   

อัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์   
 ให้บรกิารด้านทะเบยีนการศึกษา เน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

   
เอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์   
 การเป็นหนว่ยงานด้านทะเบียนการศกึษาของมหาวทิยาลัยแบบตลาดวชิา 
   

พันธกิจ พันธกิจ พันธกิจ    
 ๑. พัฒนาการให้บริการด้านทะเบยีนการศึกษาให้เป็นรูปแบบ Super Service 
 ๒. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นระบบ One Stop Service อย่างต่อเนือ่ง 
 ๓. พัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๔. ประสานความรว่มมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์      
  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้จัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔ ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏบิัติภารกิจของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สามารถบรรลุผล 
ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมเปน็สําคัญ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการวจิัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 
 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์เป้าประสงค์      
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จึงได้กําหนดเป้าประสงค์
ทั้งหมด ๗ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์    ๑  ผู้รับบรกิารในระดับปรญิญาตรีทกุกลุ่มทุกวยัได้รบับริการทางการศึกษาอยา่งถูกต้อง รวดเรว็ และเสมอภาค 
เป้าประสงค์ ๒  ผู้รับบริการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกพืน้ที่ของประเทศไทย ได้รับโอกาสในการศึกษาด้วยระบบ Pre-degree ด้วยการบริการแบบ Super Service 
เป้าประสงค์ ๓  ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับบริการโดยบุคลากรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ๔  คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO 
เป้าประสงค์ ๕  ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ Super Service 
เป้าประสงค์ ๖  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศกึษาด้านวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ ๗  ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop Service ทุกกระบวนการ 

 

กลยุทธ์กลยุทธ์กลยุทธ์      
  กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างและประกันคุณภาพการบริการทางการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็วและเสมอภาค 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระบบ Pre-degree ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด 
  กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๕ 

  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาคุณภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อกําหนด ISO 
  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ ๗  ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๘  ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๖ 

สรุปรายละเอยีดแผนปฏิบัติราชการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑          
สร้างกระบวนการให้การบริการ 
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม  
โดยคํานึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

        

เป้าประสงค์         
๑. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรี 
ทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค 

        

กลยุทธ์         
๑. สร้างและประกันคุณภาพการบริการ
ทางการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็ว 
และเสมอภาค  

๑. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามแผนด้านสังคมศาสตร์ 

๙๐ ๑. สนับสนุนการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร ์

๑. จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามแผนด้านสังคมศาสตร์ 

๑๖,๑๕๐ คน 
๙๐ 

-ไม่มีงบประมาณ-  ฝน., ฝศ., ฝร. ฝป., 
ฝข., ฝท., ฝจ., ฝว. 

 ๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๙๐ ๒. สนับสนุนการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑. จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
๒. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

๘๒๔ คน 
๙๐ 

-ไม่มีงบประมาณ-  ฝน., ฝศ., ฝร. ฝป., 
ฝข., ฝท., ฝจ., ฝว. 

 ๓. ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๙๐ ๓. สนับสนุนการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตผู้สําเร็จการศึกษา- 
ระดับปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
๒. ร้อยละของจํานวนผู้สาํเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาตรี
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร-์
สุขภาพ 

๒๖ คน 
๙๐ 

-ไม่มีงบประมาณ-  ฝน., ฝศ., ฝร. ฝป., 
ฝข., ฝท., ฝจ., ฝว. 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๗ 

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑          
สร้างกระบวนการให้การบริการ 
ทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรม  
โดยคํานึงถึงความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

        

เป้าประสงค์         
๒. ผู้รับบริการในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
ได้รับโอกาสในการศึกษาด้วยระบบ 
Pre-degree ด้วยการบริการแบบ 
Super Service 

        

กลยุทธ์         
๒. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนว ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑. จํานวนโครงการ ๔   ๑,๕๔๐,๘๔๐.-บาท ฝว. สวป. 
การศึกษาในระบบ Pre-degree การให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนอง  แก่ชุมชนหรือสังคม ๒. ร้อยละของการบรรลุ ๑๐๐  (งบกลาง)  
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ความต้องการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง   เป้าหมายการให้บริการทาง  ๑๐,๐๐๐.-บาท   
ตอนปลายตามโรงเรียนในพื้นที่ กทม. ความเข้มแข็งแก่ชุมชนหรือสังคม   วิชาการ  (งบรายได)้   
และต่างจังหวัด        ๑๒,๐๐๐.บาท  
       (งบอื่น ๆ )  
เป้าประสงค์         
๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกวัย  
ได้รับบริการโดยบุคลากรคุณภาพ 

        

กลยุทธ์         
๓. สนบัสนนุกิจกรรมทํานุบํารงุ ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ๑. จํานวนโครงการ ๔ ๕,๐๐๐.-บาท - ฝว. สวป. 
ศิลปวัฒนธรรม  ด้านผลผลิตการทํานุบํารุง  เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ๒. ร้อยละของการบรรลุ ๑๐๐ (งบรายได้)   
 ศิลปวัฒนธรรม   เป้าหมายด้านผลผลิตการ     
    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
         

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๘ 

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒         
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ         
ด้านทะเบียนการศึกษา         
เป้าประสงค์         
๔. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียน         
การศึกษาในทุกกระบวนการได้รับรอง         
มาตรฐาน ISO         
กลยุทธ์         
๔. พัฒนาคุณภาพงานบริการ ๑. ระดับความพึงพอใจ ๓.๙๐ ๑. สํารวจความพึงพอใจ ๑. ระดับความพึงพอใจ ๓.๙๐ -ไม่มีงบประมาณ- - คณะกรรมการ 
ด้านทะเบียนให้มีมาตรฐาน ของผู้รับบริการให้อยู่ใน  ในการให้บริการของ สวป. ของผู้รับบริการให้อยู่ใน    บริหารงานคุณภาพ 
ตามข้อกําหนด ISO  ระดับ ๓.๙๐ ขึ้นไป  แก่ผู้รับบริการให้อยู่ในระดับ ระดับ ๓.๙๐ ขึ้นไป     
   ๓.๙๐ ขึ้นไป      
         
 ๒. ร้อยละของการส่งมอบเอกสาร ๙๕ ๒. ส่งมอบเอกสารตาม ๒. ร้อยละของการส่งมอบ ๙๕ ๑๔๙,๖๐๐.-บาท  คณะกรรมการ 
 ตามความต้องการของผู้รับบริการ  ความต้องการของผู้รับบริการ เอกสารตามความต้องการ  (งบสํานักประกัน  บริหารงานคุณภาพ 
 ทันเวลาและถูกต้อง  ทันเวลาและถูกต้อง ของผู้รับบริการทันเวลา  คุณภาพ)   
   โดยกําหนดดัชนีชี้วัดการส่งมอบ และถูกต้อง     
   ของแต่ละ PM ให้บริการ      
   เอกสารสําคัญ      
 ๓. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ของการส่งเสริมให้บุคลากร 
เสนอแนวคิดและวิธีการ 
ในการพัฒนา 

๑๐๐ ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรของ สวป. 
เสนอแนวคิดและวิธีการ 
ในการพัฒนางานที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างน้อยปีละ 
๘ โครงการ 
 

๓. ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของการส่งเสริม 
ให้บุคลากรเสนอแนวคิด 
และวิธีการในการพัฒนา 

๑๐๐ -ไม่มีงบประมาณ- - คณะกรรมการ
บริหารงานคุณภาพ 

 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๙ 

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์         
๕. ผู้รับบริการได้รับบริการ 
ด้านงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานแบบ Super Service  

        

กลยุทธ์         
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ๑. ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร ๑. จํานวนโครงการ ๔ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท - ๑. คณะกรรมการ 
ความสามารถสอดคล้องกับการ ของแผนพัฒนาบุคลากรและ  สายสนับสนุน ๒. ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ (งบเงินอุดหนุน)  บริหารงานคุณภาพ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   ของแผนพัฒนาบุคลากรและ   ๔๒๘,๓๒๐.-บาท ๒. คณะกรรมการ 
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   (เงินบริจาคของ วิชาการและวิจัย 
    วิชาชีพ   ธนาคารไทย

พาณิชย์) 
๓. คณะกรรมการ 

        นโยบายและแผนฯ 
 ๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน ๓.๕๐ ๒. โครงการจัดการความรู้ ๑. จํานวนความรู้ที่นํามาจัด ๓ -ไม่มีงบประมาณ- - คณะกรรมการ 
 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การความรู้    จัดการความรู้ 
 ของหน่วยงาน  หรือแผนปฏิบัติราชการ ๒. ระดับความสําเร็จของการ ๓.๕๐    
    ดําเนินการพัฒนาสถาบันสู ่     
    สถาบันเรียนรู้ของหน่วยงาน     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓         
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร         
ด้านการวิจัยและพัฒนา         
เป้าประสงค์         
๖. สง่เสริม สนับสนุนบคุลากรทาง         
การศกึษาด้านวิจยัและพัฒนา          
กลยุทธ์         
๖. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ๑. ร้อยละของจํานวนงานวิจัย ๑๐๐ ๑. โครงการวิจัยหรืองาน ๑. จํานวนงานวจิัยหรืองาน ๓ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ๑. รศ. สุวรรณี เดชวรชัย  

และให้การสนับสนุนด้านวิจัย หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ  สร้างสรรค์ของนักวิจัย สร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์  (งบวิจัย)       และคณะ 

และพัฒนา และนําไปใช้ประโยชน์  ที่นําไปใช้ประโยชน์ ๒. ร้อยละของจํานวนงานวิจัย    ๒. น.ส. โสรยา ศุภอภิชาตวงศ์ 

    หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ ๑๐๐   ๓. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยฉ่ํา 

    และนําไปใช้ประโยชน์     
         



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๑๐ 

 

       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔         
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มี         
ประสิทธิภาพทันสมัย          
เป้าประสงค์         
๗. ระบบการบริหารจัดการงาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

 

 

   

 

  

กลยุทธ์         
๗. ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไป ๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ ๑๐๐ ๑. โครงการรักษามาตรฐานและ ๑. จํานวนกิจกรรม ๑๒ -ไม่มีงบประมาณ-  คณะกรรมการ ก.พ.ร. 
ตามหลักธรรมาภิบาล   รักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้  ระยะเวลาการให้บริการตาม ๒. ร้อยละของกิจกรรม ๑๐๐   หรือผู้รับผิดชอบ 
 บริการมีผลสําเร็จร้อยละ ๑๐๐  ประกาศมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ที่ดําเนินการรักษามาตรฐาน    จํานวน ๑๒ กระบวน 
    และระยะเวลาการให้บริการ     
    มีผลสําเร็จร้อยละ ๑๐๐     
กลยุทธ์         
๘. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๑. ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการระบบสารสนเทศ 
เพื่อบริหารและการตัดสินใจ 
ด้านข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

๕ ๑. กิจกรรมจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และการตัดสินใจด้านข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

๑. ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจด้านข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

๕ -ไม่มีงบประมาณ-  ฝน., ฝศ., ฝร. ฝป., 
ฝข., ฝท., ฝจ., ฝว. 
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       หน่วย : ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๖ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๖ งปม. นอก งปม. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์         
๙. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๑. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน ๓.๐๐ ๑. โครงการบริหารและการจัดการ ๑. ระดับความสําเร็จของผล ๓.๐๐ -ไม่มีงบประมาณ-  คณะกรรมการ 
ในการปรับปรุงระบบงาน  ระบบบริหารความเสี่ยง  ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การประเมินระบบบริหาร    บริหารความเสี่ยง 
และการจัดการศึกษา     ความเสี่ยง     
         
 ๒. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้ว ๙๐ ๒. โครงการวิจัยสถาบัน ๑. จํานวนวิจัยสถาบัน ๑ -ไม่มีงบประมาณ-  ๑. งานประกันคุณภาพ 
 เสร็จและนํา ไปใช้ประโยชน์   ๒. ร้อยละของผลงานวิจัย ๙๐   การศึกษา 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ   สถาบนัที่แล้วเสรจ็และนําไป     ๒. ฝ่ายบริการวิชาการ 
    ใช้ประโยชน์ในการปรับปรงุ    และสารสนเทศ 
    และพัฒนาระบบ     
         
 ๓. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวน ๑๐๐ ๓. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ๑ -ไม่มีงบประมาณ-  คณะทํางานจัดทํา 
 โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขและ  และลดการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน    แผนมาตรการ 
 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้   ๒. ร้อยละผลสําเร็จของ ๑๐๐   ประหยัดพลังงาน 
 พลังงานต่อโครงการทั้งหมดในแผน   จํานวนโครงการ/กิจกรรม     
    เพื่อปัญหาลดการใช้พลังงาน     
    ที่กําหนดในแผน     
         
         

รวมทั้งสิ้น ๐.๔๖๒ ๑.๙๘๑  
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๒. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหล่งงบประมาณ 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร หน่วยงานภายในส่วนราชการ ๐.๔๖๒ ๑.๙๘๑ - งบรายได้ 
     - งบกลาง มร. 
    - งบสํานักประกันคุณภาพ 
    - เงินบริจาคของธนาคารไทยพาณิชย์ 

รวม ๐.๔๖๒ ๑.๙๘๑  

 

๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ 
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหล่งงบประมาณ 

- - - - - 
     
     

รวม - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิน้    
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การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนนิงาน 
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 หมายเหต ุ

๑.  จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนวางแผนยุทธศาสตร์
เพื่อวางแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

            กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

๒.  กําหนดผู้รบัผิดชอบติดตามและประเมนิผลแผนแต่ละตัวชี้วัด             กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

๓.  รวบรวมขอ้มูลเพื่อจัดทํารายงานประเมินผล             งานนโยบายและแผน  

๔.  จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
เสนอกองแผนงาน 

            งานนโยบายและแผน  

๕.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

            งานนโยบายและแผน  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑.) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
 ๒.) มีการทํางานเป็นทีม 
 ๓.) มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 
 ๕.) มีการแบ่งขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 

 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑.) การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๒.) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 ๓.) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบ Super Service    
 ๔.) ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง ส่งผลต่อขวัญและกําลงัใจของบุคลากร     
 ๕.) ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคณุสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงานได้อย่างชัดเจน 
 ๖.) ไม่มรีะบบการให้บริการทางโทรศัพท์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 
 ๑.) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.) มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ ในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีอย่างมีศักยภาพ 
 ๓.) มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 ข้อจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 ๑.) มหาวิทยาลัยไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
 ๒.) มหาวิทยาลัยไม่มีแผนงานประจําปีที่ชัดเจนทําให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนของ สวป. 
 ๓.) ผู้รับบริการมีจํานวนมากและหลากหลายส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในบางช่วงเวลา 
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 ๔.) มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรักษาจํานวนนักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรีอย่างชัดเจน 
 ๕.) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของ สวป. ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้านงานทะเบียนส่งผลให้นักศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 
 ๖.) มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับสําหรับหน่วยงานต่างสูงมากไป ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน 
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TOWS Matrix Analysis สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

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

 ปัจจัยภายนอก 

๑.) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ์ 
๒.) มีการทํางานเป็นทีม 
๓.) มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
๔.) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ One Stop 

Service และรูปแบบ Super Service 
๕.) มีการแบ่งขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 

๑.) การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
๒.) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
๓.) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบ Super 

Service    
๔.) ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร     
๕.) ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงาน 

ได้อย่างชัดเจน  
๖.) ไม่มีระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ (S + O) กลยุทธ์ (W + O) 
๑.) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อย่างต่อเนื่อง  
๒.) มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ ในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

อย่างมีศักยภาพ 
๓.) มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใช้ 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๑.) สร้างและประกันโอกาสบริการทางการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และเสมอภาค 

๒.) ส่งเสริมการจดับริการแนะแนวการศกึษาในระบบ Pre-degree ให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนในพื้นที ่กทม. และตา่งจงัหวัด 

๓.) สนับสนนุกิจกรรมทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

๑.) ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.) ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  
  
  
  

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์ (S + T) กลยุทธ์ (W + T) 
๑.) มหาวิทยาลัยไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณและกรอบ

อัตรากําลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
๒.) มหาวิทยาลัยไม่มีแผนงานประจําปีที่ชัดเจนทําให้เป็นอุปสรรค 

ต่อการวางแผนของ สวป. 
๓.) ผู้รับบริการมีจํานวนมากและหลากหลายส่งผลต่อความพึงพอใจ 

แก่ผู้รับบริการในบางช่วงเวลา 
๔.) มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรักษาจํานวนนักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรี

อย่างชัดเจน 
๕.) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของ สวป. ขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้านงานทะเบียนส่งผลให้นักศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 
๖.) มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับสําหรับ

หน่วยงานต่างสูงมากไป ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน 

๑.) พัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทางเทคโนโลยี 
๒.) พัฒนาคณุภาพงานบริการดา้นทะเบียนให้มีมาตรฐานตามข้อกาํหนด ISO 
     
  

๑.) สง่เสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการจดัการศกึษา 
     
  
  



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน้า ๑๘ 

คํานิยามของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามคําแหงคํานิยามของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามคําแหงคํานิยามของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 

  ตลาดวชิา หมายถึง สถานศึกษาและวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง โดยทําการสอน ทําการวิจัย ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

  จัดการศกึษาเพื่อปวงชน หมายถงึ การให้ความสําคัญกับการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ให้มีการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับ และอาชีพ ทุกชุมชน ทุกท้องที่และทุกเวลา 
 

  พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 

  ความเป็นเลศิทางวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสําคญักับสิ่งต่อไปนี้ 
๑. ความมีเสรภีาพทางวิชาการ 
๒. ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร  
๓. ความยืดหยุน่ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง  
๔. คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา 

 

 เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง 
๑. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  
๒. สังคมไทยเป็นสังคมสมานฉันท์  สามัคคี 
๓. สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทร  มีความสุข  สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

 

  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ประกอบด้วย 
๑. ความพอดี  พอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล   
๓. การมีภูมิคุ้มกัน 
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แผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) 

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ์
 

 
 
 
 

คุณภาพให้บริการ 
 

 
 

 
 
 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

 
 

 
 
 

การพัฒนาองค์กร 
 

 

 
 
 

วิสัยทศัน ์

ประเดน็ 

ยุทธศาสตร ์

เปา้ประสงค ์

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานให้มปีระสิทธิภาพ
ทันสมัย 

 

 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
ด้านทะเบียนการศึกษา 

 

 

สร้างกระบวนการให้การบริการทางการศกึษาอย่างมีนวัตกรรม 
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  

 

๗. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการในระบบ One Stop Service 
ทุกกระบวนการ 

 

๔. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการได้รับรองมาตรฐาน ISO  

๕. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานทะเบียน 
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ  
Super Service 

 

คณาจารย์ ได้รับบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
จัดกิจกรรมระดมความคิดของบุคลากรเพื่อการ

พัฒนาองค์การ เช่น โครงการฉลาดคิด 
พัฒนาสถานที่และระบบการให้บริการ 
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

บริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพลักษณ์ของ สวป. ที่เป็นหน่วยงานให้บริการ 
งานทะเบียนการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา สวป. สอดคล้อง 
กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ประสานความร่วมมือด้านทะเบียนการศึกษากับหน่วยงาน
ภายในและสถาบันการศึกษาอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ให้บริการด้านทะเบียนการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบ Super Service 
 

ให้บริการที่สะดวก รวดเร็วในระบบ One Stop Service 

 

นักศึกษา ได้รับบริการด้านงานทะเบียนการศึกษา 
อย่างสะดวก และรวดเร็ว และการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยสามารถประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับ สวป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินผล 

อย่างมีคุณภาพ 

๑. ผู้รับบริการในระดับปริญญาตรทีุกกลุม่ทุกวยัได้รับบริการทางการศึกษา
อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค 

๒. ผู้รับบริการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในทกุพื้นที่ของประเทศไทย 
ได้รับโอกาสในการศึกษาด้วยระบบ Pre-degree ด้วยการบริการ 
แบบ Super Service 

๓. ผู้รับบริการทุกกลุม่ ทกุวัยได้รับบริการ โดยบุคลากรคณุภาพ 

  

ส่งเสรมิ สนบัสนุน บุคลากร 
ด้านการวจิัยและพฒันา 

๖. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

“เป็นผู้นาํในการจัดการงานบริการด้านทะเบียนการศึกษาระดับภูมิภาคอาเชียน” 

แผนผงัเชิงยุทธ์ศาสตรข์องสาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Strategy Map) 
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ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ 
แก่ชุมชนและสังคม 

สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทางการศึกษา 

ทุกระดับการศึกษา 

ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 
ของผลผลิต 

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนา 

สนับสนุนการบริการการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิต 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 

การสร้างและกระจายโอกาส
ความเสมอภาค  

และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติ 

ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
 

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

Mind Map แสดงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

การพัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา 

ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 

การส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ 

ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ได้รับบริการทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน 

ระบบบริหารงานมีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของผู้รับบริการ 

การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

๑. สร้างและประกันคุณภาพการบริการทางการศึกษา 
ที่ถูกต้องรวดเร็วและเสมอภาค 

๔. พัฒนาคณุภาพงานบริการด้านทะเบียนให้มี
มาตรฐานตามข้อกําหนด ISO 

๗. ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สร้างกระบวนการให้ 
การบริการทางการศึกษา 

อย่างมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึง
ความเสมอภาคและ 

ความเป็นธรรมเป็นสําคัญ  
 

 

ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานบรกิาร 

ด้านทะเบียนการศึกษา 
 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุน  
บุคลากรด้านการวิจัย 

และพัฒนา 

๖. พัฒนาบคุลากรทางการศึกษาและใหก้ารสนับสนนุ 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

 

๑. ผู้รับบริการในระดบัปริญญาตรีทกุกลุ่มทกุวัย
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างถกูต้อง 
รวดเร็ว และเสมอภาค 

๒. ผู้รับบริการในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้รับโอกาส 
ในการศึกษาด้วยระบบ Pre-degree  
ด้วยการบรกิารแบบ Super Service 

๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับบริการ 
โดยบุคลากรคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวการศกึษาในระบบ  
Pre-degree ให้กับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ตามโรงเรียนในพื้นที่ กทม.  
และต่างจังหวัด 

๓. สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

๔. คุณภาพงานบริการด้านทะเบียนการศกึษา 
ในทุกกระบวนการได้รบัรองมาตรฐาน ISO 

๕. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานทะเบียน
การศกึษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
แบบ Super Service ๕. พัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

๗. ระบบการบริหารจดัการงานมีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในระบบ One Stop Service  
ทุกกระบวนการ 

 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศกึษา 
ด้านวิจัยและพัฒนา 

๘. ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยโดยอาศยัเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

 

๙. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ระบบงาน 

ึ


