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หลกัการและเหตผุล 
 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ตั้งอยู� ณ  หมู�ที่  ๖   ถนนทุ�งควนจีน    ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ�   
จังหวัดสงขลา  เป*นแหล�งการศึกษาซึ่งพร/อมที่จะเป*นฐานในการพัฒนาการศึกษา มีความมุ�งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยพร/อมที่
จะจัดการศึกษาไปสู�ชุมชนต�าง ๆ ที่อยู�ห�างไกล   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให/แก�บุคลากรหรือประชาชนในท/องถิ่นให/ได/รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงได/เป8ดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงค=
หลักในการก�อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา    
  ๑.  เพื่อเป*นการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรู/และวิทยาการต�าง ๆ เข/าสู�ท/องถิ่น  

  ๒.  เพื่อเป*นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย=อันจะนําไปสู�การพัฒนาท/องถิ่นต�อไป  
  ๓.  เพื่อเป8ดโอกาสทางการศึกษา แหล�งท�องเที่ยว ทัศนศึกษา และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ซึ่งจะช�วยให/ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล/เคียง สามารถบรรเทาภาระค�าใช/จ�ายในการส�งบุตรหลานไปศึกษาต�อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยัง

ก�อให/เกิดความรักและหวงแหนท/องถิ่นของตนเอง  และจะได/นําความรู/ ความสามารถที่ศึกษาไปแล/ว  มาพัฒนาท/องถิ่นของตนให/เจริญก/าวหน/า   ต�อไปได/ 
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ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมศกัยภาพของ  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรตจิงัหวดัสงขลา  (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล�อมภายในองค�กร 

จดุแขง็ (Strengths) 
๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท@าเทียมกันทางการศึกษา แก@ประชาชนในท�องถิ่น 
๒. มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๓. การสนับสนุนการเรียนให�มีคุณภาพโดยมีอาคารเรียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักศึกษา และให�บริการห�องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร� และห�องสมุด สําหรับการค�นคว�าแก@นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๔. ได�รับการสนับสนุนจากศิษย�เก@าและชุมชนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต@าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปdนสากล ได�แก@ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช�กับระบบการจัดการศึกษา 

 

จดุอ@อน (Weaknesses) 
1. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ไม@เปdนไปตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการของหน@วยงาน   
2. ขาดข�อมูลสารสนเทศเพื่อใช�ในการบริหารและการตัดสินใจของการบริหารงาน 
3. ทําเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยห@างไกลจากชุมชน 
4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให�บริการนักศึกษายังไม@ครบถ�วน เช@น ลานจอดรถ ที่ได�มาตรฐาน 
5. ชมรมศิษย�เก@าของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ยังมีบทบาทในการพัฒนาสาขาฯ ไม@มากเท@าที่ควร 
6. บุคลากรภายในหน@วยงานบางส@วนขาดทักษะด�านการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช�ในการปฏิบัติงาน  
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โอกาส (Opportunity) 
�. ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล�เคียงให�ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและการทํางานให�ดียิ่งขึ้น จึงให�ความสนใจ

ระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
�. สาขาวิทยบริการฯ ได�รับความสนใจจากหน@วยงานในท�องถิ่น ในด�านการพัฒนาบุคลากรของหน@วยงานในท�องถิ่นให�มีความรู�

เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได�รับการยอมรับจากผู�ใช�บัณฑิต และตลาดแรงงานในด�านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู�คู@คุณธรรม 
�. จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล�เคียงเปdนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและหลากหลายศาสนา 
�. จังหวัดสงขลาเปdนจังหวัดด@านหน�าที่รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส@งเสริมด/านสังคม คุณภาพชีวิต 

การศึกษา วัฒนธรรม และการเข/าสู�ประชาคมอาเซียน จึงสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย@างต@อเนื่อง ทําให�มี
ผู�สนใจเข�ามาศึกษาในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  

�. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา มีเครือข@ายทางการศึกษากับสถาบันต@าง ๆ อย@างหลากหลาย 
 
 

ข�อจํากดั/ภัยคกุคาม  (Threats) 
�. ในจังหวัดสงขลาและใกล�เคียงมีสถาบันการศึกษาที่เปdนคู@แข@งทางการศึกษาจํานวนมาก  ทําให�เกิดการแข@งขันในตลาด

การศึกษาสูงขึ้น 
�. บุคลากรควรได�รับการพัฒนาอย@างต@อเนื่อง เพื่อพัฒนาให�มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
�. ตั้งอยู@ในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ@อย 
�. กฎระเบียบของทางราชการบางอย@างทําให�การดําเนินงานล@าช�า 
�. การเปsดเสรีด�านการศึกษาและการเข�าสู@ประชาคมอาเซียน ทําให�คู@แข@งขันในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น 

 

ที่มาข�อมูล  :  ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9-๒๕63   จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประจํา              
                 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง     
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ 5 ป:  พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา 
 
 

                                   ปuจจัยภายใน 
 
 

                 
  ปuจจัยภายนอก 

จดุแขง็   (STRENGTHS)   จดุอ@อน   (WEAKNESSES) 

๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท@าเทียมกันทาง
การศึกษา แก@ประชาชนในท�องถิ่น 

๒. มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

๓. การสนับสนุนการเรียนให�มีคุณภาพโดยมีอาคารเรียนที่ทันสมัย 
เพื่อรองรับนักศึกษา และให�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� และห�องสมุด 
สําหรับการค�นคว�าแก@นักศึกษา  ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

๔. ได�รับการสนับสนุนจากศิษย�เก@าและชุมชนในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ    ต@าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๕. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปdน
สากล ได�แก@ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช�กับระบบการจัดการศึกษา 

1. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ไม@เปdนไป
ตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการของหน@วยงาน   

2. ขาดข�อมูลสารสนเทศเพื่อใช�ในการบริหาร
และการตัดสินใจของการบริหารงาน 

3. ทําเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยห@างไกลจากชุมชน 
4. สิ่ งอํ านวยความสะดวกเ พื่อให�บริการ

นักศึกษายัง ไม@ครบถ�วน เช@น ลานจอดรถ ที่ได�
มาตรฐาน 

5. ชมรมศิษย� เก@ าของสาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดสงขลา ยังมีบทบาทในการพัฒนาสาขาฯ ไม@
มากเท@าที่ควร 

6. บุคลากรภายในหน@วยงานบางส@วนขาด
ทักษะด�านการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน  

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยทุธ�  ( S + O ) กลยทุธ�  (  W + O ) 
�. ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล�เคียงให�ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและ

การทํางานให�ดียิ่งขึ้น จึงให�ความสนใจระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
�. สาขาวิทยบริการฯ ได�รับความสนใจจากหน@วยงานในท�องถิ่น ในด�านการพัฒนา

บุคลากรของหน@วยงานในท�องถิ่นให�มีความรู�เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได�รับการยอมรับจากผู�ใช�บัณฑิต และตลาดแรงงานในด�านการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู�คู@คุณธรรม 
�. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช�กับระบบการจัดการศึกษา 
�. จังหวัดสงขลาเปdนจังหวัดด@านหน�าที่รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งรัฐบาลมี

นโยบายส@งเสริมด/านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และการเข/าสู�ประชาคมอาเซียน จึง
สนับสนุนให�เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย@างต@อเนื่อง ทําให�มีผู�สนใจเข�ามาศึกษาในหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
�. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา มีเครือข@ายทางการศึกษากับสถาบันต@าง ๆ อย@าง
หลากหลาย 
 

1. สร�างความเสมอภาค และความเท@าเทียมทางการศึกษา 
2. สนับสนุนการบริการการศึกษาในหน@วยงานระดับท�องถิ่น ใน

การพัฒนาบุคลากร ให�มีความรู�เพิ่มขึ้น 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู�คู@คุณธรรม แก@ชุมชน 
4. ส@งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท�องถิ่น 
5. พัฒนาและส@งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย�เก@า 

๑. ส@งเสริ มการจัดบริการวิชาการแก@ชุมชน 
๒. ส@งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท�องถิ่น 
๓. พัฒนาระบบฐานข�อมูลให�มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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อปุสรรค หรอื ข�อจาํกดั   (THREATS)  กลยทุธ�  ( S + T ) กลยทุธ�  ( W + T ) 

�. ในจังหวัดสงขลาและใกล�เคียงมีสถาบันการศึกษาที่เปdนคู@แข@งทางการศึกษา
จํานวนมาก  ทําให�เกิดการแข@งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
�. บุคลากรควรได�รับการพัฒนาอย@างต@อเนื่อง เพื่อพัฒนาให�มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
�. ตั้งอยู@ในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ@อย 

�. กฎระเบียบของทางราชการบางอย@างทําให�การดําเนินงานล@าช�า 
�. การเปsดเสรีด�านการศึกษาและการเข�าสู@ประชาคมอาเซียน ทําให�คู@แข@งขันใน
ระดับอุดมศึกษามมีากขึ้น 

 

1.  ส@งเสริมให�ทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย 
2.  ส@งเสริมการศึกษาสู@ประชาคมอาเซียน 
 

1. พัฒนาความรู�ความสามารถของบุคลากรอย@างต@อเนื่อง 
 

 
 วิสัยทัศน�  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให�เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแนไทย-มาเลเซีย โดยใช�โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 

  ปรชัญา  
     แหล@งเรียนรู�  เชิดชูปuญญา พัฒนาสังคม  สู@ประชาคมอาเซียน 
 
 
  ปณธิาน  
    มุ@งขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู�คู@คุณธรรม บริการวิชาการ ส@งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปuญญา
ท�องถิ่น 
  อตัลกัษณ� 
   สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให�มีองค�ความรู�คู@คุณธรรม 
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  เอกลกัษณ� 
     มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
  ค@านยิมองค�กร 

สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใส@ใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน�า อนุรักษ�ศิลปะวัฒนธรรมทรงคุณค@า นําพาชุมชน  
 
 

 พันธกิจ 
�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด�านสังคมศาสตร�อย@างมีคุณภาพ  
�. ให�บริการวิชาการแก@องค�กร ชุมชน และสังคม อย@างสร�างสรรค�และยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปuญญาท�องถิ่น 
�. สร�างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช�ประโยชน�ได�จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร�างองค�กรแห@งการเรียนรู� 
�. สนับสนุนและส@งเสริมการเข�าสู@ประชาคมอาเซียนของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�  เปFาประสงค�  กลยุทธ�  
ยุทธศาสตร�ที ่1 การสร�างศักยภาพการแข@งขันโดยสร�างความเสมอภาคและความเปdนธรรมการเข�าถึงการศึกษา 
 เปFาประสงค�ที ่1 ผู�เรียนทุกกลุ@มได�รับการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  กลยทุธ�ที ่1 สร�างความเสมอภาคและความเปdนธรรมทางการศึกษา 
  กลยทุธ�ที ่2 พัฒนาและส@งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย�เก@า 
 

   
ยุทธศาสตร�ที ่2 การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการวิชาการให�แก@ประชาชนอย@างเท@าเทียม 
 เปFาประสงค�ที ่1 เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต�องการของกลุ@มเปFาหมายจนเกิดผลลัพธ�และความพึงพอใจ 
  ต@อชุมชนและสังคม 
  กลยทุธ�ที ่2 ส@งเสริมการจัดบริการวิชาการแก@ชุมชนและสังคม 
  

ยุทธศาสตร�ที ่3 การส@งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สร�างความสมานฉันท� สามัคคีปรองดอง และค@านิยมหลักของคนไทย 
 เปFาประสงค�ที ่1  ประชาชนได�รับความรู�ความเข�าใจ มีความตระหนัก ร@วมอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมไทย 
  กลยทุธ�ที ่2 ส@งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร�ที ่4 การพัฒนาศักยภาพด�านการบริหาร 
 เปFาประสงค�ที ่1  ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปdนที่ยอมรับของผู�รับบริการ  
  กลยทุธ�ที ่1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีบทบาทเชิงรุก 
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วสิยัทศัน�    มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเปdนมหาวทิยาลยัชัน้นาํ ทีจ่ดัการศกึษาเพือ่ปวงชนและมุ@งส@งเสริมการเรยีนรู�ตลอดชวีิตแบบตลาดวิชาทีไ่ด�มาตรฐานสากล  
 

แผนปฏิบตัริาชการ 5 ป: (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 

แผนผงัเชงิยทุธศาสตร�ของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดสงขลา  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (Strategy Map) 

วสิยัทศัน� สนบัสนนุการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ให�เปdนมหาวทิยาลยัชัน้นาํในภมูภิาคชายแนไทย-มาเลเซยี โดยใช�โอกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลา และความเปdนพหวุฒันธรรมของพืน้ที ่

 

ประเดน็ 
ยทุธศาสตร� 

1. การสร�างศกัยภาพการ 
แข@งขนัโดยสร�างความเสมอภาคและความเปdนธรรมการเข�าถงึ
การศกึษา 

3. การเพิม่และกระจายโอกาสบรกิารวชิาการให�แก@
ประชาชนอย@างเท@าเทยีม 

4. การส@งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม สร�าง
ความสามคัคปีรองดองและค@านยิมหลกั 
ของคนไทย 

6. การพฒันาศกัยภาพด�าน
การบรหิาร 

 

 

เปFาประสงค� 

 

- ผู�เรยีนทกุกลุ@มได�รบัการศกึษาและการเรยีนรู�ตลอดชวีติ 
- ผู�เรยีนทกุกลุ@มได�รบัการศกึษาทีไ่ด�มาตรฐานและมคีณุภาพ                      

                                   1 

-  เพื่อนาํศักยภาพทางวชิาการมาดาํเนนิการบรกิารวชิาการตามความต�องการของกลุ@มเปFาหมายจน
เกดิผลลพัธ�และความพึงพอใจต@อชุมชนและสังคม 

3 
-  ประชาชนได�รบัความรู�ความเข�าใจ มคีวามตระหนกัร@วมอนรุกัษ�และทาํนาํบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทย 
 

4 

-  ระบบบรหิารมคีณุภาพและมาตรฐานเปdนทีย่อมรบัของผู�รบับรกิาร 
 

6 
 

 

ด�านประสทิธผิล 
กลยทุธ�    การสร�างความเสมอภาคและความเปdนธรรมทางการศกึษา         

1 
 

ด�านคุณภาพ 
กลยทุธ�    พฒันาและส@งเสรมิกจิการนกัศกึษา   

1 
 

ด�านประสทิธภิาพ 
 กลยทุธ�    ส@งเสรมิการจดับรกิารวชิาการแก@ชมุชนและสงัคม           

3 
กลยทุธ�     ส@งเสรมิและสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม                                

4 

ด�านการพัฒนา
องค�กร 

กลยทุธ�    พฒันาทรพัยากรมนษุย�ให�มบีทบาทเชิงรกุ                                      
6 

กลยทุธ�    ส@งเสรมิการชีน้าํ ปFองกนั และแก�ปuญหาของสังคม                                  
 6 

  
 

 

แผนทีก่ลยุทธ (Strategy Map) 

หมายเหตุ*  ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร� 
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แผนปฏิบตัริาชการ 5 ป: (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
 
 วิสัยทัศน�  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให�เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแนไทย-มาเลเซีย โดยใช�โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 
พันธกจิ  

�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด�านสังคมศาสตร�อย@างมีคุณภาพ  
�. ให�บริการวิชาการแก@องค�กร ชุมชน และสังคม อย@างสร�างสรรค�และยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปuญญาท�องถิ่น 
�. สร�างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช�ประโยชน�ได�จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร�างองค�กรแห@งการเรียนรู� 
�. สนับสนุนและส@งเสริมการเข�าสู@ประชาคมอาเซียนของประเทศ 

 
      ค@านิยมองค�กร 

สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใส@ใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน�า นําพาชุมชน  
  

ประเดน็ยทุธ�ที ่1  ประเดน็ยทุธ�ที ่2 ประเดน็ยทุธ�ที ่3  ประเดน็ยทุธ�ที ่4 
การสร�างศักยภาพการแข@งขัน
โดยสร�างความเสมอภาคและ
ความเปdนธรรมการเข�าถึง
การศึกษา 

 การเพิ่มและกระจายโอกาส
บริการวิชาการให�แก@ประชาชน
อย@างเท@าเทียม 

การส@งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
สร�างความสมานฉันท�  สามคัคี
ปรองดอง และค@านิยมหลกั 
ของคนไทย 
 
 
 

 การพัฒนาศักยภาพด�าน 
การบริหาร 
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เปFาประสงค�  เปFาประสงค� เปFาประสงค�  เปFาประสงค� 
1. ผู�เรียนทุกกลุ@มได�รับ 
การศึกษาและการเรียนรู�
ตลอดชีวิต 

 1. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ
มาดําเนินการบริหารวิชาการ
ตามความต�องการของกลุ@ม 
เปFาหมายจนเกิดผลลัพธ�ความ
พึงพอใจต@อชุมชนและสังคม 
 
 

1. ประชาชนได�รับความรู� 
ความเข�าใจ มีความตระหนัก 
ร@วมอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 1. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเปdนที่ยอมรับ 
ของผู�รับบริการ 

กลยทุธ�  กลยทุธ� กลยทุธ�  กลยทุธ� 
1. การสร�างความเสมอภาคและ
ความเปdนธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและส@งเสริมกิจการ
นักศึกษา 
 
 

 1. ส@งเสริมการจัดบริการวิชาการ
แก@ชุมชนและสังคม 

1. ส@งเสริมและสนับสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ให�มีบทบาทเชิงรุก 
 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม  โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม  โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
1.  ประชาสัมพันธ�รับนักศึกษา
ใหม@เชิงรุก 
2.  โครงการส@งเสริมการม ี
ส@วนร@วมของนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 

 1.  โครงการบริการวิชาการ
แบบบูรณาการพันธกิจสู@ชุมชน
อย@างหลากหลาย 
  
 

1.  โครงการส@งเสริมศาสนา
และประเพณ ี

 1.  โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ให�มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 
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รายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการ 5 ป: (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
หน�วย:ล
านบาท 

ยทุธศาสตร�/เปFาประสงค�/
กลยทุธ� 

ตวัชีว้ดัเปFาประสงค� 
ค@าเปFาหมาย 

ทีม่า
ตวัชีว้ดั 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป: 
หน@วยงานที่
รบัผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเดน็ยทุธ�ศาสตร�ที ่1                      
การสร�างศักยภาพการ
แข@งขัน 

                     

โดยสร�างความเสมอภาคและ                      
ความเปdนธรรมในการศึกษา                      
เปFาประสงค�                       
1. ผู�เรียนทุกกลุ@มได�รับ                      
การศึกษาและการเรียน                      
รู�ตลอดชีวิต                      
กลยทุธ�                       
1. สร�างความเสมอภาค 1. ร�อยละของจํานวน 90 90 90 90 90 มร./ 1. โครงการประชาสัมพันธ� 0.15  0.16  0.17  0.18  0.19  0.20  งานบริการวิชาการ 
และความเปdนธรรมทาง นักศึกษาใหม@ตามแผน       รับนักศึกษาใหม@ทั้ง              
การศึกษา                      
2. พัฒนาและส@งเสริม 1. ร�อยละของจํานวน 50 50 55 55 60 มร./ 1. โครงการส@งเสริมการม ี 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05   
กิจการนักศึกษาและ นักศึกษาทีเ่ข�าร@วมโครงการ      สกอ ส@วนร@วมของนักศึกษาในการ             งานบริการวิชาการ 
ศิษย�เก@า พัฒนานักศึกษาและ        จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                
 มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค�                     
 ของโครงการ                     
ประเดน็ยทุธศาสตร�ที ่2                       
การเพิ่มและกระจายโอกาส                      
บริการทางวิชาการแก@                      
ประชาชนอย@างเท@าเทียม                      
เปFาประสงค�                       
1. เพื่อนําศักยภาพทาง                      
วิชาการมาดําเนนิการ                      
บริการวิชาการตามความ                      
ต�องการของกลุ@มเปFาหมาย                      
จนเกิดผลลัพธ�และความ                      
พึงพอใจต@อชุมชนและสังคม                      
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หน�วย:ล
านบาท 

ยทุธศาสตร�/เปFาประสงค�/
กลยทุธ� 

ตวัชีว้ดัเปFาประสงค� 
ค@าเปFาหมาย 

ทีม่า
ตวัชีว้ดั 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป: 
หน@วยงานที่
รบัผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

กลยทุธ�                       
1. ส@งเสรมิการจัดบรกิาร 1. ร�อยละของโครงการบรกิาร 80 80 85 85 90 มร. 1. โครงการบรกิารวิชาการ 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  งานบริการวิชาการ 
วิชาการแก@สังคม  วิชาการที่ตอบสนองความต�องการ       แก@สังคมของหน@วยงาน              
 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง                     
 ความเข�มแข็งของชุมชน                     
                     งานบริการวิชาการ 
                      
ประเดน็ยทุธศาสตร�ที ่3                      
การส@งเสรมิศิลปะและ                      
วัฒนธรรม สร�างความ                      
สมานฉนัท� สามัคคี                      
ปรองดอง และค@านิยม                      
หลักของคนไทย                      
เปFาประสงค�                                        
1. ประชาชนได�รับ                      
ความรู�ความเข�าใจ                       
มีความตระหนกัร@วม                      
อนรุักษ�และทํานุบํารุง                      
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      
กลยทุธ�                       
1. ส@งเสรมิและสนับสนนุ 1. ร�อยละของโครงการทําน ุ 80 80 85 85 90 มร. 1. โครงการส@งเสริมศาสนา 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  งานบริหารและธรุการ 
ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวฒันธรรม       และประเพณี              
 ที่อาจารย� บุคลากรและ                     
 นักศึกษาเข�าร@วม มีจิตสํานกึ                     
 และความเข�าใจในเรื่อง                     
 ศิลปะและวัฒนธรรม                     
 2. ระดับผลการประเมินการ 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 สกอ.               
 ดําเนินงานส@งเสริมสนับสนุน                     
 ศิลปะและวัฒนธรรม                     
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หน�วย:ล
านบาท 

ยทุธศาสตร�/เปFาประสงค�/
กลยทุธ� 

ตวัชีว้ดัเปFาประสงค� 
ค@าเปFาหมาย 

ทีม่า
ตวัชีว้ดั 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป: 
หน@วยงานที่
รบัผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตร�ที ่6                      
การพัฒนาศักยภาพด�าน                      
การบริหาร                      
เปFาประสงค�                       
1. ระบบบริหารมีคุณภาพ                      
และมาตรฐานเปdนที่ยอมรับ                      
ของผู�รับบรกิาร                      
กลยทุธ�                       
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย� 1. ร�อยละของจํานวนบุคลากร 80 80 85 85 90 มร. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ 0.075  0.075  0.075  0.075  0.075  0.075  งานบริหารและธุรการ 
ให�มีบทบาทเชิงรกุ ที่เข�าร@วมโครงการพัฒนา       มหาวิทยาลัยให�มีสมรรถนะ              
 บุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม         และทักษะสูงขึ้น              
 วัตถุประสงค�ของโครงการ                     

รวมทั้งสิน้ 0.325  0.335  0.345  0.355  0.365  0.375   
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบตัริาชการสู@ภาคปฏบิตั ิ

 
การบริหารจดัการ 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป: สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2559 – 2563  จะเน�นที่การสร�างความเข�าใจ

และความร@วมมือในการนําแผนไปเปdนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป:ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  แผนปฏิบัติราชการ 5 ป: และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป: โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ�ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  และของหน@วยงานที่ประกอบด�วย
ผู�บริหารที่เกี่ยวข�องทุกระดับรับผิดชอบในการบริหารแผนที่เกิดจากการมีส@วนร@วมของผู�เกี่ยวข�องตามเกณฑ�มาตรฐานที่สอดคล�องกับการประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   ดังนี้ 
 1. แปลงแผนสู@การปฏิบัติให�สอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการ 
 2. ปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
การติดตามประเมินผล 
  ให�มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู@การปฏิบัติ  เพื่อให�การดําเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  สอดคล�องกับประเด็น
ยุทธศาสตร� เปFาประสงค� และกลยุทธ�  เพื่อตอบสนองพันธกิจ  ปรัชญา และวิสัยทัศน�  โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนดต@อมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
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ผังการบริหารจดัการ 
 

1.  แผนบริหารราชการแผ@นดนิ 2.  แผนปฏบิัตริาชการกระทรวงศึกษาธกิาร 3.  กรอบแผนพฒันาอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป: 
     ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

4.  การประเมนิคุณภาพในสถานศึกษา  
     ระดับอดุมศึกษา 

5.  นโยบายมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 6. นโยบายสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรตจิงัหวดั
สงขลา  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏบิตัิราชการ 5 ป: มหาวทิยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏบิตัิราชการ 5 ป: ของสาขาฯ จังหวัดสงลา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏบิตัิราชการประจาํป:งบประมาณ พ.ศ. …… 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แผนปฏบิตัิราชการประจาํป:งบประมาณ พ.ศ. .... สาขาฯ จงัหวัดสงลา 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการบรหิารงานมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ 
หรือชื่ออืน่ของสาขาฯ จังหวัดสงลา 
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ประมาณการค@าใช�จ@ายทางการเงินของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทกุประเภทรายจ@าย ป:งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
 
 1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
      หน@วย : บาท 

ประเภทเงนิ
งบประมาณ 

ป: 2559 ป: 2560 ป: 2561 ป: 2562 ป: 2563 รวมป: 2559- 2563 

งบประมาณรายจ@าย
จากรายได� 

6,751,760.00 7,426,936.00 8,169,629.60 8,986,592.56.00 9885251.82 41,220,169.98 

รวม : ป: 6,751,760.00 7,426,936.00 8,169,629.60 8,986,592.56.00 9885251.82 41,220,169.98 

  
จากประมาณการค@าใช�จ@ายข�างต�นจัดเปdนกรอบทางการเงินที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา จะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ�ทางการเงิน  เพื่อให�แผนของสาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดสงขลา มีงบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติได�ในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให�เปdนรูปธรรม 
 
 2. จําแนกงบประมาณตามแผนงาน/งาน 
     หน@วย : บาท 
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ป: 2559 ป: 2560 ป: 2561 ป: 2562 ป: 2563 รวมป: 2559- 2563 

งบประมาณตามแผนงานบริการ
วิชาการแก@สังคม 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 200,000.00 

งบประมาณตามแผนงานอนุรักษ� 
ส@งเสริม บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 

งบประมาณตามแผนงานบริหาร
มหาวิยาลัย 

6,651,760.00 7,326,936.00 8,069,629.60 8,886,592.56 9,785,251.82 40,720,169.98 
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     หน@วย : บาท 
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ป: 2559 ป: 2560 ป: 2561 ป: 2562 ป: 2563 รวมป: 2559- 2563 

งบประมาณตามแผนงานสนับสนุน
วิชาการ  (กองทุนกิจกรรม
นักศึกษา) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 250,000.00 

รวม : ป: 6,751,760.00 7,426,936.00 8,169,629.60 8,986,592.56 9,885,251.82 41,220,169.98 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ป: พ.ศ. 2559 – 2563 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หน�า 19 
 

 
คําอธิบายวิสัยทัศน� 

 

“สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให�เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช�โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสงขลา และความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่” 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษา   หมายถึง   ส@งเสริม อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
2. มหาวิทยาลัยชั้นนํา  หมายถึง  เปdนมหาวิทยาลัยที่ได�รับการยอมรับทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
3. ในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช�โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา หมายถึง  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 

เปdนหน@วยงานที่อยู@ในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนไทย – มาเลเซีย สามารถใช�โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

4. ความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที ่ หมายถึง  ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ เผ@าพันธุ� วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่
มีความแตกต@างกัน ของคนในพื้นที่  
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