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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ความเปนมา 

   

 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี ตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน  

เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป ขณะนีไ้ดมีการประกาศใชแผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วนัที่ 6 กันยายน 2554 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําป ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 และแผนที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษา พรอมทั้งไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละ

ปงบประมาณ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย และทรพัยากรอื่นที่ตองใชเสนอตอรัฐมนตรี 

เพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 

 ดังนั้น สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งเปนสวนราชการระดับกอง กรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ จึงตองจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําป สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

และผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนีย้งัเปนเครื่องมือสําคัญในการกาํกับติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชือ่มโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบบัที่ 2 แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา และ

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

 

วิสัยทัศน  

 เปนผูนําในการจัดการงานบริการดานทะเบียนการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน 

   

 คานิยมองคการ 

 ความเปนเลิศในการจัดการงานบริการดานทะเบียน โดยสรางจิตบริการที่ประทับใจบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   

ปรัชญา  

 ใหบริการงานทะเบียนการศึกษา พัฒนาคนและงานสูมาตรฐานสากล 

   

ปณิธาน  

 พัฒนาระบบการจดัการงานทะเบยีนอยางมนีวตักรรม นําคุณธรรมสรางงานบริการอยางมีคุณภาพ 

   

อัตลักษณ 

 ใหบริการดานทะเบยีนการศกึษา เนนผูรับบริการเปนสําคัญ 

   

เอกลักษณ 

 การเปนหนวยงานดานทะเบยีนการศกึษาของมหาวิทยาลยัแบบตลาดวชิา 

   

พันธกิจ  

 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบยีนการศกึษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 
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 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศกึษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศกึษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคณุภาพเปนที่ยอมรบัในภูมภิาคอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  

  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ไดจดัทําประเดน็ยทุธศาสตรทั้งหมด 4 ประเดน็ โดยใหแตละประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยทุธศาสตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สามารถบรรลุผล 

ตามเปาประสงคของหนวยงานที่เกีย่วของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สรางกระบวนการใหการบริการทางการศกึษาอยางมีนวตักรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนสําคัญ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการดานทะเบียนการศกึษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนับสนุน บุคลากรดานการวจิัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพทันสมัย 
 

เปาประสงค  

  จากประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จึงไดกําหนดเปาประสงคทั้งหมด  

5 เปาประสงค ดังนี ้

เปาประสงค 1 ผูรับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวชิา เพือ่ศึกษาตอปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุมทกุวยัไดรับบริการทางการศกึษา อยางถกูตอง รวดเรว็ และเสมอภาคเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทัว่ทกุภูมภิาค 
เปาประสงค 2   คุณภาพงานบริการดานทะเบยีนการศกึษาในทุกกระบวนการไดรับรองมาตรฐาน ISO 

เปาประสงค 3  ผูรับบริการไดรับบริการดานงานทะเบยีนการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ Super Service 

เปาประสงค 4  สงเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานวิจยัและพัฒนา 

เปาประสงค 5  ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการในระบบ One Stop Service ทุกกระบวนการ 
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กลยุทธ  

  กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูสถานศึกษา

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทัว่ทุกภูมภิาค 

  กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการดานทะเบียนใหมมีาตรฐานตามขอกําหนด ISO 

  กลยุทธที่ 3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  กลยุทธที่ 4  พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาและใหการสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา 

  กลยุทธที่ 5  ปรับปรุงระบบงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธที่ 6  สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา 
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สรุปรายละเอยีดแผนปฏิบัติราชการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

       หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณป 2557 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2557 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2557 งปม. นอก งปม. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1          

สรางกระบวนการใหการบริการ 

ทางการศึกษาอยางมีนวัตกรรม  

โดยคํานึงถึงความเสมอภาค 

และความเปนธรรมเปนสําคัญ  

        

เปาประสงค         

1. ผูรับบริการในระดับปริญญาตรี 

และรายกระบวนวิชา เพื่อศึกษา 

ตอปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุม

ทุกวัยไดรับบริการทางการศึกษา  

อยางถูกตอง รวดเร็ว และเสมอภาค 

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  

และทั่วทุกภูมิภาค 

        

กลยุทธ         

1. สงเสริมการจัดบริการแนะแนว

การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

และรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ใหแก

นักเรียนระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 

สูสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

1. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 

การใหบริการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

สูสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

80 1. โครงการแนะแนวเชิงรุกสู

สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

1. จํานวนสถานศกึษาที่ไดรับ 

การแนะแนวการศึกษา 

2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการสถานศึกษา

เขตกรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

35 

 

3.91 

- 501,100.-บาท 

852,300.-บาท 

ฝว. สวป. 
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       หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณป 2557 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2557 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2557 งปม. นอก งปม. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

         

   2. โครงการกาวแรกสูรั้วราม 1. จํานวนผูเขารวม 200 - 5,000.-บาท ฝว. สวป. 

    2. ระดับความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการ 

3.51    

         

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2         

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         

บริการดานทะเบียนการศึกษา         

เปาประสงค         

2. คุณภาพงานบริการดานทะเบียน         

การศึกษาในทุกกระบวนการได         

รับรองมาตรฐาน ISO         

กลยุทธ         

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 1. ระดับความพึงพอใจ 3.91 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ 1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.91 - 313,200.-บาท คณะกรรมการ 

ดานทะเบียนใหมีมาตรฐาน ของผูรับบริการ  ในการใหบริการของ สวป. ของผูรับบริการ   (งบสํานักประกัน บริหารงานคุณภาพ 

ตามขอกําหนด ISO    แกผูรับบริการ    คุณภาพ)  
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       หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณป 2557 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2557 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2557 งปม. นอก งปม. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

เปาประสงค         

3. ผูรับบริการไดรับบริการ 

ดานงานทะเบียนการศึกษาที่มีคุณภาพ

มาตรฐานแบบ Super Service  

        

กลยุทธ         

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  1. รอยละการบรรลุเปาหมาย 100 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. จํานวนโครงการ 2  100,000.-บาท คณะกรรมการนโยบาย 

ความสามารถสอดคลองกับ ของแผนพัฒนาบุคลากรและ  สายสนับสนุน 2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51   และแผนพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   ของผูเขารวมโครงการ    คณะกรรมการ 

    3. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.51    บริหารงานคุณภาพ 
    ของการนําไปใชประโยชน     

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3         

สงเสริม สนับสนุน บุคลากร         

ดานการวิจัยและพัฒนา         

เปาประสงค         

4. สงเสริม สนบัสนุนบุคลากร         

ทางการศึกษาดานวิจยัและพัฒนา          

กลยุทธ         

4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 1. รอยละของจาํนวนผลงานวจิยั 90 โครงการผลิตผลงานวิจัยหรอื 1. จํานวนงานวจิัย 1 - 100,000.-บาท  

และใหการสนบัสนุนดานวิจัยและ

พัฒนา 

หรืองานสรางสรรคที่แลวเสร็จ 

และตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน

นักวิจัย 
 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 2. รอยละของจํานวนงานวิจยั

หรือสรางสรรคที่แลวเสร็จ 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของนักวิจัย 

90 
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       หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณป 2557 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2557 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2557 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4         

พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน         

ใหมีประสิทธิภาพทันสมัย          

เปาประสงค         

5. ระบบการบริหารจัดการงาน 

มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและสามารถสราง 

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

ในระบบ One Stop Service  

ทุกกระบวนการ 

 

 

   

 

  

กลยุทธ         

5. ปรับปรุงระบบงานใหเปนไป 1. รอยละของกจิกรรมที่ดําเนินการ 90 1. โครงการรักษามาตรฐาน 1. จํานวนกิจกรรม 12  - - คณะกรรมการ ก.พ.ร. 

ตามหลักธรรมาภิบาล   รักษามาตรฐานและระยะเวลา  และระยะเวลาการใหบริการ      

 การใหบริการมผีลสําเรจ็รอยละ   ตามประกาศมหาวิทยาลัย 2. รอยละของกจิกรรม 90    

 100  (ก.พ.ร.) ที่ดําเนินการรักษา     

    มาตรฐานและระยะเวลา     

    การใหบริการมีผลสําเร็จ     

    รอยละ 100     
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       หนวย : ลานบาท 

วงเงินงบประมาณป 2557 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2557 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2557 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

กลยุทธ         

6. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวม 1. ระดับความสําเร็จ 4 1. โครงการบรหิาร 1. จํานวนเรือ่งการจดัการ 4    

ในการปรับปรุงระบบงาน  ของผลการประเมินระบบ   และการจัดการความเสี่ยง บริหารความเสีย่ง     

และการจัดการศึกษา  บริหารความเสี่ยง  ของมหาวิทยาลัย 2. ระดับความสาํเรจ็ของ 4 - - คณะกรรมการ 

    ผลการประเมนิระบบบริหาร    บริหารความเสี่ยง 

    ความเสี่ยง     

         

รวมทั้งสิ้น – 1.8716  
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 

    หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรับผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหลงงบประมาณ 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร หนวยงานภายในสวนราชการ   - งบรายได 

     - งบกลาง มร. 

    - งบสํานักประกันคณุภาพ 

     

รวม – 1.8716  

 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหลงงบประมาณ 

- - - - - 

     

     

รวม - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนปฏิบตัิงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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. 
ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนวางแผนยุทธศาสตร

เพื่อวางแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2556 

            กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

2. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมนิผลแผนแตละตวัชี้วดั             กก. นโยบายและแผนพัฒนา  

3. รวบรวมขอมลูเพื่อจัดทํารายงานประเมินผล             งานนโยบายและแผน  

4. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

เสนอกองแผนงาน 

            งานนโยบายและแผน  

5. ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดในแผนปฏิบัติ-

ราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

            งานนโยบายและแผน  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (SWOT Analysis) 

 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 1. บุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ 

 2. มีการทํางานเปนทีม 

 3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 4. มีการพัฒนากระบวนการใหบริการอยางตอเนื่องทั้งในระบบ One Stop Service และรูปแบบ Super Service 

 5. มีการแบงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 

 

 จุดออน (Weaknesses) 

 1. การวางแผนดานทรัพยากรบุคคลไมมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 

 3. สภาพแวดลอมภายในองคกรไมเอื้อตอการใหบริการในรูปแบบ Super Service    

 4. ไมมีโครงสรางองคกรที่ถูกตอง สงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร     

 5. ไมสามารถคัดเลือกบุคลากรใหมีคณุสมบัติสอดคลองกับลักษณะงานไดอยางชดัเจน 

 6. ไมมีระบบการใหบริการทางโทรศัพทที่มีประสิทธิภาพ 
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2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

 โอกาส (Opportunities) 

 1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อยางตอเนื่อง 

 2. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ ในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีอยางมีศักยภาพ 

 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพทีช่ัดเจนในการเลือกใชระบบบริหารงานคุณภาพ ISO กับงานที่ใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดรับการยอมรับของผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 

 ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

 1. มหาวิทยาลัยไมใหความสาํคัญตอการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน 

 2. มหาวิทยาลัยไมมีแผนงานประจาํปที่ชัดเจนทําใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนของ สวป. 

 3. ผูรับบริการมีจํานวนมากและหลากหลายสงผลตอความพึงพอใจแกผูรับบริการในบางชวงเวลา 

 4. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรักษาจาํนวนนักศึกษาเการะดับปริญญาตรีอยางชัดเจน 

 5. หนวยงานที่ใหการสนับสนุนของ สวป. ขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง ดานงานทะเบียนสงผลใหนักศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 

 6. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับสําหรับหนวยงานตาง ๆ สูงมากไป สงผลตอมาตรฐานการใหบริการดานงานทะเบียน 
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TOWS Matrix Analysis สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

  

 ปจจัยภายใน 

  

 ปจจัยภายนอก 

1. บุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและประสบการณ 

2. มีการทํางานเปนทีม 

3. มีระบบประกันคุณภาพ รองรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

4. มีการพัฒนากระบวนการใหบริการอยางตอเนื่องทั้งในระบบ One Stop Service  

และรูปแบบ Super Service 

5. มีการแบงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 

1. การวางแผนดานทรัพยากรบุคคลไมมีประสิทธิภาพ 

2. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 

3. สภาพแวดลอมภายในองคกรไมเอื้อตอการใหบริการในรูปแบบ Super Service    

4. ไมมีโครงสรางองคกรที่ถูกตอง สงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร     

5. ไมสามารถคัดเลอืกบุคลากรใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับลักษณะงานไดอยางชัดเจน  

6. ไมมีระบบการใหบริการทางโทรศัพทที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ (S + O) กลยุทธ (W + O) 

1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา สวป. อยางตอเนื่อง  

2. มหาวิทยาลยัมีกลยทุธ ในการรักษาจํานวนนักศกึษาใหมระดับปริญญาตรอียางมีศักยภาพ 

3.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจนในการเลือกใชระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO กับงานที่ใหบริการอยางตอเนื่อง สงผลตอการยอมรับของผูที่เกี่ยวของทั้งภายใน

และภายนอกองคกร 

1. สรางและประกันโอกาสบริการทางการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็วและเสมอภาค 

2. สงเสริมการจัดบริการแนะแนวการศกึษาในระบบ Pre-degree ใหกับนักเรยีนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายตามโรงเรียนในพืน้ที่ กทม. และตางจงัหวัด 

3. สนับสนุนกจิกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ปรับปรุงระบบงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ปรับปรุงระบบงานใหทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมยัใหม 

  

   

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ (S + T) กลยุทธ (W + T) 

1. มหาวิทยาลัยไมใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลัง 

ใหสอดคลองกับปริมาณงาน 

2. มหาวิทยาลยัไมมีแผนงานประจําปที่ชดัเจนทําใหเปนอปุสรรคตอการวางแผนของ สวป. 

3. ผูรับบริการมีจํานวนมากและหลากหลายสงผลตอความพงึพอใจแกผูรับบริการ 

ในบางชวงเวลา 

4. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการรักษาจํานวนนักศึกษาเการะดับปริญญาตรีอยางชัดเจน 

5. หนวยงานที่ใหการสนับสนุนของ สวป. ขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ 

ที่ถูกตอง ดานงานทะเบียนสงผลใหนกัศึกษา เสียโอกาสทางการศึกษา 

6. มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับสําหรับหนวยงาน

ตาง ๆ สูงมากไป สงผลตอมาตรฐานการใหบริการดานงานทะเบียน 

1. พัฒนาบคุลากรใหมีความรูความสามารถสอดคลองกบัทางเทคโนโลย ี

2. พัฒนาคณุภาพงานบริการดานทะเบยีนใหมีมาตรฐานตามขอกําหนด ISO 

     

  

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการศึกษา 
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คํานิยามของวิสัยทัศนมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

  ตลาดวิชา หมายถึง สถานศึกษาและวิจยัที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนทีจ่ัดให ทั้งนี้ มวีัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการ 

และวิชาชพีชั้นสูง โดยทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

  จัดการศึกษาเพื่อปวงชน หมายถึง การใหความสําคญักับการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกนัทางการศึกษาแกประชาชนทั่วไป ใหมีการศึกษา 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับ และอาชีพ ทุกชุมชน ทุกทองที่และทุกเวลา 
 

  พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 

  ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง การพิจารณาใหความสําคัญกับสิ่งตอไปนี ้

 1. ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 

 2. ความมีอิสระและความคลองตัวในการบริหาร  

 3. ความยืดหยุนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในดานทิศทางและโครงสราง  

 4. คุณภาพและความสามารถของคณาจารย  บุคลากร  และนักศึกษา 
 

 เพื่อสรางสรรคสังคมไทยพัฒนาอยางยัง่ยืน หมายถึง 

1. สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  

2. สังคมไทยเปนสังคมสมานฉันท  สามัคคี 

3. สังคมไทยเปนสังคมเอื้ออาทร  มีความสุข  สรางสมดุลของสิ่งแวดลอม 
 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 

1. ความพอดี  พอประมาณ 

2. ความมีเหตผุล   

3. การมีภูมิคุมกัน 
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แผนที่ทางกลยุทธ (strategy map) 

ประสิทธิผลตามยทุธศาสตร 
 

 

 

 

 

คุณภาพใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

การพัฒนาองคกร 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพ

ทันสมัย สรางกระบวนการใหการบริการทางการศึกษาอยางมีนวัตกรรม 

โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนสําคัญ  

 

5. ระบบการบริหารจัดการงานมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูรับบริการในระบบ One Stop Service 

ทุกกระบวนการ 

2. คุณภาพงานบริการดานทะเบียนการศึกษา 

ในทุกกระบวนการไดรับรองมาตรฐาน ISO  

3. ผูรับบริการไดรับบริการดานงานทะเบียน 

การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบ  

Super Service 

คณาจารย ไดรับบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 และการประเมินผลอยางมีคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมระดมความคิดของบุคลากร 

เพื่อการพัฒนาองคการ เชน โครงการฉลาดคิด 

พัฒนาสถานทีแ่ละระบบการใหบริการ 

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูรับบรกิาร 

บริหารจัดการงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร 

จากมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาพลกัษณของ สวป. ที่เปนหนวยงานใหบริการ 

งานทะเบียนการศกึษาที่มศีักยภาพเปนที่ยอมรบัทั่วไป 

นโยบายและยุทธศาสตรพัฒนา สวป. สอดคลอง 

กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายใน 

และสถาบันการศกึษาอืน่อยางมปีระสทิธิภาพ 

ใหบริการดานทะเบียนการศกึษาอยางมีคุณภาพดวยรูปแบบ Super Service ใหบริการที่สะดวก รวดเร็วในระบบ One Stop Service 

นักศึกษา ไดรับบริการดานงานทะเบียนการศึกษา 

อยางสะดวก และรวดเร็ว และการประเมินผลอยางมีคุณภาพ 

บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยสามารถประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกับ 

สวป. ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการประเมินผลอยางมีคณุภาพ 

1. ผูรับบริการในระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา เพื่อศึกษาตอ

ปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกกลุมทุกวัยไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางถูกตอง รวดเร็ว และเสมอภาคเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  

และทั่วทุกภูมิภาค 

สงเสริม สนับสนุน บุคลากรดานการวิจัย 

และพัฒนา 

4. สงเสริม สนับสนุน บุคลากรทางการศึกษา 

ดานการวิจัยและพัฒนา 

“เปนผูนาํในการจัดการงานบริการดานทะเบียนการศึกษาระดับภูมิภาคอาเชียน” 

แผนผงัเชงิยุทธศาสตรของสํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (Strategy Map) 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ

ดานทะเบียนการศกึษา 
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2. สงเสริมการจัดบริการ
ทางวิชาการ 
แกชมชนและสังคม

1. สรางและกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เปนธรรมทางการศึกษา

ั ึ

3. สงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

4. พัฒนามาตรฐานหรือ
คุณภาพ 

5. พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

7. สงเสริม สนับสนุนการ
วิจัย 

8. สนับสนุนการบริการ
การศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

9. สงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 

10. พัฒนาระบบบริหาร
การศึกษา 
ตามแนวทางหลักธรร

2. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของ
ผลผลิต

2. ผูรับบริการทุกกลุม
ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
และมาตรฐาน 

1. การสรางและกระจาย
โอกาสความเสมอภาค  
และความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู 
ตลอดชีวิต

1. ผูรับบริการทุกกลุม
ไดรับการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยทุธ มร. เปาประสงค มร. ประเดน็ เปาประสงค สวป. กลยทุธ สวป. ประเดน็

Mind Map แสดงความสมัพนัธของแผนปฏบิตัิ

3. การพัฒนา
ศักยภาพ 
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
่

3. ผูรับบริการทุกกลุม
สามารถเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไดมาตรฐานเพื่อ

4. ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไดรับการ
เผยแพรและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มขึ้น 

5. การสงเสรมิ
การศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 
ของประเทศ

5. ผูรับบริการในพื้นที่
ชายแดนภาคใตไดรับ
บริการทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
การศึกษา 
ใหไดมาตรฐาน

6. ระบบบริหารงานมี
คุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับของ

4. การพัฒนา
ศักยภาพ 
ดานการวิจัย งาน
สรางสรรคและ

1. สงเสริมการจัดบริการแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
รายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 
ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูสถานศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการดาน
ทะเบียนใหมีมาตรฐานตาม

5. ปรับปรงุระบบงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภบิาล

1. สรางกระบวนการ
ให 
การบริการทาง
การศึกษา 
อยางมีนวัตกรรม 
โดยคํานึงถึงความ
สมอภาค ล

2. ยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐาน
บริการ 
ดานทะเบียน
การศึกษา

 
4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานใหมี
ประสิทธิภาพทันสมัย 

3. สงเสริม สนับสนุน 
บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา 

4. พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาและ
ใหการสนับสนุน 

1. ผูรับบริการในระดับ
ปริญญาตรีและ 

 รายกระบวนวชิา เพื่อศึกษา
ตอปริญญาตรี (Pre-
degree) ทุกกลุมทุกวัยไดรับ
บริการทางการศึกษา อยาง
ถกตอง รวดเร็ว

2. คุณภาพงานบริการดาน
ทะเบียนการศึกษา 
ในทุกกระบวนการไดรับรอง
มาตรฐาน ISO 

3. ผูรับบริการไดรับบริการดาน
ี ึ ี่ ี

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถสอดคลอง 

ป ่ ป โ โ

5. ระบบการบรหิารจดัการงานมี
คุณภาพ 
และมาตรฐานตามหลักธรร
มาภิบาล 
และสามารถสรางความพึง
ใ ใ  ั  ั ิ ใ

4. สงเสริม สนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษา 
ดานวิจัยและพัฒนา

 

6. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การปรับปรงุระบบงานและการ
ั ึ


