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หลกัการและเหตผุล 
 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ตั้งอยู# ณ  หมู#ที่  ๖   ถนนทุ#งควนจีน    ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ#   
จังหวัดสงขลา  เป.นแหล#งการศึกษาซึ่งพร3อมที่จะเป.นฐานในการพัฒนาการศึกษา มีความมุ#งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยพร3อมที่
จะจัดการศึกษาไปสู#ชุมชนต#าง ๆ ที่อยู#ห#างไกล   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให3แก#บุคลากรหรือประชาชนในท3องถิ่นให3ได3รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงได3เป<ดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงคA
หลักในการก#อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา    
  ๑.  เพื่อเป.นการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรู3และวิทยาการต#าง ๆ เข3าสู#ท3องถิ่น  

  ๒.  เพื่อเป.นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยAอันจะนําไปสู#การพัฒนาท3องถิ่นต#อไป  
  ๓.  เพื่อเป<ดโอกาสทางการศึกษา แหล#งท#องเที่ยว ทัศนศึกษา และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ซึ่งจะช#วยให3ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล3เคียง สามารถบรรเทาภาระค#าใช3จ#ายในการส#งบุตรหลานไปศึกษาต#อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยัง

ก#อให3เกิดความรักและหวงแหนท3องถิ่นของตนเอง  และจะได3นําความรู3 ความสามารถที่ศึกษาไปแล3ว  มาพัฒนาท3องถิ่นของตนให3เจริญก3าวหน3า   ต#อไปได3 
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ผลการวิเคราะห1สภาพแวดล.อมศกัยภาพของ  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรตจิงัหวดัสงขลา  (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล.อมภายในองค1กร 

จดุแขง็ (Strengths) 
๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทDาเทียมกันทางการศึกษา แกDประชาชนในท.องถิ่น 
๒. มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๓. การสนับสนุนการเรียนให.มีคุณภาพโดยมีอาคารเรียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักศึกษา และให.บริการห.องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร1 และห.องสมุด สําหรับการค.นคว.าแกDนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๔. ได.รับการสนับสนุนจากศิษย1เกDาและชุมชนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตDาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปdนสากล ได.แกD การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช.กับระบบการจัดการศึกษา 

 

จดุอDอน (Weaknesses) 
1. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ไมDเปdนไปตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการของหนDวยงาน   
2. ขาดข.อมูลสารสนเทศเพื่อใช.ในการบริหารและการตัดสินใจของการบริหารงาน 
3. ทําเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยหDางไกลจากชุมชน 
4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให.บริการนักศึกษายังไมDครบถ.วน เชDน ลานจอดรถ ที่ได.มาตรฐาน 
5. ชมรมศิษย1เกDาของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ยังมีบทบาทในการพัฒนาสาขาฯ ไมDมากเทDาที่ควร 
6. บุคลากรภายในหนDวยงานบางสDวนขาดทักษะด.านการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช.ในการปฏิบัติงาน  
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โอกาส (Opportunity) 
�. ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล.เคียงให.ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและการทํางานให.ดียิ่งขึ้น จึงให.ความสนใจ

ระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
�. สาขาวิทยบริการฯ ได.รับความสนใจจากหนDวยงานในท.องถิ่น ในด.านการพัฒนาบุคลากรของหนDวยงานในท.องถิ่นให.มีความรู.

เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได.รับการยอมรับจากผู.ใช.บัณฑิต และตลาดแรงงานในด.านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู.คูDคุณธรรม 
�. จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล.เคียงเปdนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและหลากหลายศาสนา 
�. จังหวัดสงขลาเปdนจังหวัดดDานหน.าที่รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสDงเสริมด3านสังคม คุณภาพชีวิต 

การศึกษา วัฒนธรรม และการเข3าสู#ประชาคมอาเซียน จึงสนับสนุนให.เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยDางตDอเนื่อง ทําให.มี
ผู.สนใจเข.ามาศึกษาในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  

�. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา มีเครือขDายทางการศึกษากับสถาบันตDาง ๆ อยDางหลากหลาย 
 
 

ข.อจํากดั/ภัยคกุคาม  (Threats) 
�. ในจังหวัดสงขลาและใกล.เคียงมีสถาบันการศึกษาที่เปdนคูDแขDงทางการศึกษาจํานวนมาก  ทําให.เกิดการแขDงขันในตลาด

การศึกษาสูงขึ้น 
�. ตั้งอยูDในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบDอย 
�. กฎระเบียบของทางราชการบางอยDางทําให.การดําเนินงานลDาช.า 
�. การเปsดเสรีด.านการศึกษาและการเข.าสูDประชาคมอาเซียน ทําให.คูDแขDงขันในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น 

 

ที่มาข.อมูล  :  ผลการวิเคราะห1สภาพแวดล.อม ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.๒๕60-๒๕64   จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประจํา              
                 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง     
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ 5 ป"  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา 
 
 

                                   ปuจจัยภายใน 
 
 

                 
  ปuจจัยภายนอก 

จดุแขง็   (STRENGTHS)   จดุอDอน   (WEAKNESSES) 

๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทDาเทียมกันทาง
การศึกษา แกDประชาชนในท.องถิ่น 

๒. มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

๓. การสนับสนุนการเรียนให.มีคุณภาพโดยมีอาคารเรียนที่ทันสมัย 
เพื่อรองรับนักศึกษา และให.บริการห.องปฏิบัติการคอมพิวเตอร1 และห.องสมุด 
สําหรับการค.นคว.าแกDนักศึกษา  ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

๔. ได.รับการสนับสนุนจากศิษย1เกDาและชุมชนในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ    ตDาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๕. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปdน
สากล ได.แกD การประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช.กับระบบการจัดการศึกษา 

1. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ไมDเปdนไป
ตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการของหนDวยงาน   

2. ขาดข.อมูลสารสนเทศเพื่อใช.ในการบริหาร
และการตัดสินใจของการบริหารงาน 

3. ทําเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยหDางไกลจากชุมชน 
4. สิ่ งอํ านวยความสะดวกเ พื่อให.บริการ

นักศึกษายัง ไมDครบถ.วน เชDน ลานจอดรถ ที่ได.
มาตรฐาน 

5. ชมรมศิษย1 เกD าของสาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดสงขลา ยังมีบทบาทในการพัฒนาสาขาฯ ไมD
มากเทDาที่ควร 

6. บุคลากรภายในหนDวยงานบางสDวนขาด
ทักษะด.านการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช.ในการ
ปฏิบัติงาน  

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยทุธ1  ( S + O ) กลยทุธ1  (  W + O ) 
�. ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล.เคียงให.ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและ

การทํางานให.ดียิ่งขึ้น จึงให.ความสนใจระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
�. สาขาวิทยบริการฯ ได.รับความสนใจจากหนDวยงานในท.องถิ่น ในด.านการพัฒนา

บุคลากรของหนDวยงานในท.องถิ่นให.มีความรู.เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได.รับการยอมรับจากผู.ใช.บัณฑิต และตลาดแรงงานในด.านการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู.คูDคุณธรรม 
�. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช.กับระบบการจัดการศึกษา 
�. จังหวัดสงขลาเปdนจังหวัดดDานหน.าที่รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งรัฐบาลมี

นโยบายสDงเสริมด3านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และการเข3าสู#ประชาคมอาเซียน จึง
สนับสนุนให.เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยDางตDอเนื่อง ทําให.มีผู.สนใจเข.ามาศึกษาในหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
�. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา มีเครือขDายทางการศึกษากับสถาบันตDาง ๆ อยDาง
หลากหลาย 
 

1. สร.างความเสมอภาค และความเทDาเทียมทางการศึกษา 
2. สนับสนุนการบริการการศึกษาในหนDวยงานระดับท.องถิ่น ใน

การพัฒนาบุคลากร ให.มีความรู.เพิ่มขึ้น 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู.คูDคุณธรรม แกDชุมชน 
4. สDงเสริมศิลปะวัฒนธรรมท.องถิ่น 
5. พัฒนาและสDงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย1เกDา 

๑. สDงเสริ มการจัดบริการวิชาการแกDชุมชน 
๒. สDงเสริมศิลปวัฒนธรรม ท.องถิ่น 
๓. พัฒนาระบบฐานข.อมูลให.มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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อปุสรรค หรอื ข.อจาํกดั   (THREATS)  กลยทุธ1  ( S + T ) กลยทุธ1  ( W + T ) 

�. ในจังหวัดสงขลาและใกล.เคียงมีสถาบันการศึกษาที่เปdนคูDแขDงทางการศึกษา
จํานวนมาก  ทําให.เกิดการแขDงขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
�. ตั้งอยูDในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบDอย 

�. กฎระเบียบของทางราชการบางอยDางทําให.การดําเนินงานลDาช.า 
�. การเปsดเสรีด.านการศึกษาและการเข.าสูDประชาคมอาเซียน ทําให.คูDแขDงขันใน
ระดับอุดมศึกษามมีากขึ้น 

 

1.  สDงเสริมให.ทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย 
2.  สDงเสริมการศึกษาสูDประชาคมอาเซียน 
 

1. พัฒนาความรู.ความสามารถของบุคลากรอยDางตDอเนื่อง 
 

 
 วิสัยทัศน1  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให.เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช.โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 

  ปรชัญา  
     แหลDงเรียนรู.  เชิดชูปuญญา พัฒนาสังคม  สูDประชาคมอาเซียน 
 
 
  ปณธิาน  
    มุDงขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู.คูDคุณธรรม บริการวิชาการ สDงเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปuญญา
ท.องถิ่น 
  อตัลกัษณ1 
   สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให.มีองค1ความรู.คูDคุณธรรม 
 
  เอกลกัษณ1 
     มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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  คDานยิมองค1กร 

สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใสDใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน.า อนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรมทรงคุณคDา นําพาชุมชน  
 
 

 พันธกิจ 
�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด.านสังคมศาสตร1อยDางมีคุณภาพ  
�. ให.บริการวิชาการแกDองค1กร ชุมชน และสังคม อยDางสร.างสรรค1และยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปuญญาท.องถิ่น 
�. สร.างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช.ประโยชน1ได.จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร.างองค1กรแหDงการเรียนรู. 
�. สนับสนุนและสDงเสริมการเข.าสูDประชาคมอาเซียนของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร1  เปJาประสงค1  กลยุทธ1  
ยุทธศาสตร1ที ่1 การเสริมสร.างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย1 
 เปJาประสงค1ที ่1  ผู.รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแล.วมีงานทําตรงตามความต.องการของผู.ใช. สามารถสร.างงานด.วยตนเอง
 กลยทุธ1ที ่1 พัฒนาและสDงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย1เกDาบูรณาการเพื่ออาชีพ 
 

   
ยุทธศาสตร1ที ่2 การสร.างความเปdนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
 เปJาประสงค1ที ่1 เยาวชน ประชาชน เข.าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยDางเสมอภาค 
 กลยทุธ1  1. สร.างความเสมอภาคและความเปdนธรรมทางการศึกษา 

2. สDงเสริมการจัดบริการวิชาการแกDสังคมเพื่อสDงเสริมการเรียนรู.ตลอดชีวิต 
   3. สDงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  

ยุทธศาสตร1ที ่4 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 
 เปJาประสงค1ที ่1  สDงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ.านเมืองที่ดี 
 กลยทุธ1ที ่2 สDงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
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วสิยัทศัน1    มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเปdนมหาวทิยาลยัชัน้นาํ ทีจ่ดัการศกึษาเพือ่ปวงชนและมุDงสDงเสริมการเรยีนรู.ตลอดชวีิตแบบตลาดวิชาทีไ่ด.มาตรฐานสากล  
 

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

แผนผงัเชงิยทุธศาสตร1ของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดสงขลา  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (Strategy Map) 

วสิยัทศัน1 สนบัสนนุการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ให.เปdนมหาวทิยาลยัชัน้นาํในภมูภิาคชายแนไทย-มาเลเซยี โดยใช.โอกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลา และความเปdนพหวุฒันธรรมของพืน้ที ่

 

ประเดน็ 
ยทุธศาสตร1 

1. การเสริมสร.างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย1 3. การสร.างความเปdนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
 

4. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 
 

 

 

เปJาประสงค1 

 

ผู.รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแล.วมี
งานทําตรงตามความต.องการของผู.ใช. สามารถสร.างงานด.วยตนเอง                                   

เยาวชน ประชาชน เข.าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยDาง
เสมอภาค 

สDงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ.านเมืองที่ดี 

 

 

 

ด.านประสทิธผิล กลยทุธ1    สร.างความเสมอภาคและความเปdนธรรมทางการศึกษา 
2 

 

ด.านคุณภาพ กลยทุธ1    พัฒนาและสDงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย1เกDาบูรณาการเพื่ออาชีพ 
1 

 

ด.านประสทิธภิาพ 
 กลยทุธ1    สDงเสริมการจัดบริการวิชาการแกDสังคมเพื่อสDงเสริมการเรียนรู.ตลอด
ชีวิต 

2 

กลยทุธ1     สDงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
2 

ด.านการพัฒนา
องค1กร 

กลยทุธ1    พัฒนาบุคลากรให.มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย1และภักดีตDอองค1กร 
4 

 

  
 

 

������ก	
��� (Strategy 

หมายเหตุ*  ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร  
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แผนปฏิบตัริาชการ 5 ป" (พ.ศ. 2560 – ๒๕64) 
 
 วิสัยทัศน1  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให.เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแนไทย-มาเลเซีย โดยใช.โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 
พันธกจิ  

�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด.านสังคมศาสตร1อยDางมีคุณภาพ  
�. ให.บริการวิชาการแกDองค1กร ชุมชน และสังคม อยDางสร.างสรรค1และยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปuญญาท.องถิ่น 
�. สร.างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช.ประโยชน1ได.จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร.างองค1กรแหDงการเรียนรู. 
�. สนับสนุนและสDงเสริมการเข.าสูDประชาคมอาเซียนของประเทศ 

 
      คDานิยมองค1กร 

สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใสDใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน.า นําพาชุมชน  
  
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 5 ป" พ.ศ. 2560 – 2564 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หน.า 11 
 

 
ประเดน็ยทุธ1ที ่1 ประเดน็ยทุธ1ที ่2 ประเดน็ยทุธ1ที ่4 

การเสริมสร.างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย1 การสร.างความเปdนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
 

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 
 

เปJาประสงค1 เปJาประสงค1 เปJาประสงค1 
ผู.รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพสําเร็จการศึกษาแล.วมีงานทําตรง
ตามความต.องการของผู.ใช. สามารถสร.างงาน
ด.วยตนเอง 

เยาวชน ประชาชน เข.าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยDางเสมอภาค 

สDงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ.านเมืองที่ดี 

กลยทุธ1 กลยทุธ1 กลยทุธ1 
พัฒนาและสDงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย1เกDาบูรณา
การเพื่ออาชีพ 

1. สร.างความเสมอภาคและความเปdนธรรมทาง
การศึกษา 
2. สDงเสริมการจัดบริการวิชาการแกDสังคมเพื่อสDงเสริม
การเรียนรู.ตลอดชีวิต 
3. สDงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

พัฒนาบุคลากรให.มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย1และภักดีตDอ
องค1กร 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 

1. โครงการพัฒนาและสDงเสริมกิจการนักศึกษา 1. โครงการประชาสัมพันธ1รับสมัครนักศึกษาใหมDทั้ง
สDวนกลางและสDวนภูมิภาค (ทุกระดับการศึกษา) 
2. โครงการบริการวิชาการแกDสังคมของหนDวยงาน  
3. โครงการเทิดพระเกียรติ 
4. โครงการสDงเสริมศาสนาและประเพณี   
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให.มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  
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รายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการ 5 ป" (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยทุธศาสตร1/เปJาประสงค1/กลยทุธ1 ตวัชีว้ดัเปJาประสงค1 

คDาเปJาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป"  
หนDวยงานที่
รบัผดิชอบ 

    2560 2561 2562 2563 2564 รวม  

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม.  

ประเดน็ยทุธ1ศาสตร1ที ่1                       

การเสริมสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย1 

                      

เปJาประสงค1                        

1. ผู.รับบริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จ 
แล.วมีงานทําตรงตามความ 
ต.องการของผู.ใช. สามารถสร.าง
งานด.วยตนเอง 

                      
                      
                      

กลยทุธ1                        

3. พัฒนาและสDงเสริมกิจการ 
นักศึกษาและศิษย1เกDาบูรณาการ 
เพื่ออาชีพ 

1. ร.อยละของจํานวนนกัศึกษา 
ที่เข.ารDวมโครงการพัฒนา 
นักศึกษามีพัฒนาการตาม 
วัตถุประสงค1ของโครงการ 

50 50 50 50 50 1. โครงการพัฒนาและสDงเสริม 
กิจการนักศึกษา (4 โครงการ) 
- โครงการกีฬาสีสัมพันธ1  
ครั้งที ่ 7 
- โครงการสร.างจิตสํานกึ 
รักษ1ป}ารกัษ1เล 
รักษ1ธรรมชาติ ต.านภัยยา 

 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.25 งานบริการ
วิชาการ 
  

                 

                   

                     

                       

  2. คDาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใช.ประโยชน1ได.จริง 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 - โครงการพัฒนาด.านภาษา
มาลายูกลางสูDประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 4 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
มารยาทและพัฒนาสูDงาน
อาชีพ 
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ยทุธศาสตร1/เปJาประสงค1/กลยทุธ1 ตวัชีว้ดัเปJาประสงค1 

คDาเปJาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป"  
หนDวยงานที่
รบัผดิชอบ 

    2560 2561 2562 2563 2564 รวม  

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม.  

ประเดน็ยทุธ1ศาสตร1ที ่2                       

การสร.างความเปdนธรรมลดความ 
เหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

                      

                      

เปJาประสงค1                       
1.เยาวชน ประชาชน เข.าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยDางเสมอภาค 

                      

กลยทุธ1                       
1. สร.างความเสมอภาคและ 
ความเปdนธรรมทางการศึกษา 

1. ร.อยละของจํานวนนกัศึกษา 
ใหมDตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 

85 85 85 85 85 1. โครงการประชาสัมพันธ1
รับสมัครนักศึกษาใหมDทั้ง
สDวนกลางและสDวนภูมิภาค 
(ทุกระดับการศึกษา) 

            งานบริการ
วิชาการ 

      0.06  0.06  0.06  0.06   0.06  0.30   

 2. สDงเสริมการจดับริการ
วิชาการแกDสังคมเพื่อสDงเสริมการ
เรียนรู.ตลอดชีวิต 

 1. ร.อยละของโครงการบริการ 
วิชาการที่ตอบสนองความต.อง 
การด.านการพัฒนาและเสรมิ 
สร.างความเข.มแข็งของชุมชน 

20 20 20 20 20 1. โครงการบรกิารวิชาการ
แกDสังคมของหนDวยงาน (1 
โครงการ) 

             งานบรกิาร
วิชาการ 

                   

     - โครงการอบรม สําหรับ
วิสาหกิจชุมชน 

 0.04   0.04   0.04  0.04   0.04  0.20  

3. สDงเสรมิและสนับสนนุศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

1. ร.อยละของโครงการทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมทีอ่าจารย1 
บุคลากรและนกัศึกษาเข.ารDวมม ี
จิตสํานกึและความเข.าใจในเรือ่ง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

20 20 20 20 20 1. โครงการเทิดพระเกียรติ 
(1 โครงการ) 
- โครงการวันพDอขุน
รามคําแหงมหาราช 

 0.045  0.045  0.045  0.045  0.045  0.225 งานบริหาร
และธรุการ 

                   

                     

  2. ระดับผลการประเมนิการ
ดําเนนิงานสDงเสรมิ สนับสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 4 4 4 4 2. โครงการสDงเสริมศาสนา
และประเพณี (2 โครงการ) 
- โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท.องถิ่นภาคใต. 
- โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.05 งานบริหาร
และธรุการ 
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ยทุธศาสตร1/เปJาประสงค1/กลยทุธ1 ตวัชีว้ดัเปJาประสงค1 

คDาเปJาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ 

วงเงนิงบประมาณป"  
หนDวยงานที่
รบัผดิชอบ 

    2560 2561 2562 2563 2564 รวม  

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม. งปม. 

นอก 
งปม.  

ประเดน็ยทุธศาสตร1ที ่5                       
การพัฒนาการบริหารเพื่อ 
ความมั่นคง 

                      

                      
เปJาประสงค1                       

1. สDงเสรมิและพัฒนาการบริหาร 
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ.านเมอืงทีด่ี 

                      

                      

                      
กลยทุธ1                       

1. พัฒนาบุคลากรให.มีบทบาท 
เชิงรกุ ซื่อสัตย1และภักดีตDอองค1กร 

1.ระดับความสําเรจ็ของโครงการ 
ที่มีผลสําฤทธิต์ามวัตถุประสงค1
โครงการ 

3 3 3 3 3 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ของมหาวทิยาลัยให.มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึน้ 
(1 โครงการ) 

 0.075  0.075  0.075  0.075  0.075  0.375 งานบริหาร
และธรุการ 

                   

                       

                        

                        

  
    

 
รวม  0.23  0.23 

 
0.23  0.23  0.23  1.15 
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบตัริาชการสูDภาคปฏบิตั ิ

 
การบริหารจดัการ 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป" สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2560 – 2564  จะเน.นที่การสร.างความเข.าใจ

และความรDวมมือในการนําแผนไปเปdนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป"ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  แผนปฏิบัติราชการ 5 ป" และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป" โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ1ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  และของหนDวยงานที่ประกอบด.วย
ผู.บริหารที่เกี่ยวข.องทุกระดับรับผิดชอบในการบริหารแผนที่เกิดจากการมีสDวนรDวมของผู.เกี่ยวข.องตามเกณฑ1มาตรฐานที่สอดคล.องกับการประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   ดังนี้ 
 1. แปลงแผนสูDการปฏิบัติให.สอดคล.องกับแผนปฏิบัติราชการ 
 2. ปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
การติดตามประเมินผล 
  ให.มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูDการปฏิบัติ  เพื่อให.การดําเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  สอดคล.องกับประเด็น
ยุทธศาสตร1 เปJาประสงค1 และกลยุทธ1  เพื่อตอบสนองพันธกิจ  ปรัชญา และวิสัยทัศน1  โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนดตDอมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
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ผังการบริหารจดัการ 
 

1.  แผนบริหารราชการแผDนดนิ 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. 2560 – 2564) 

แผนปฏบิตัิราชการ 5 ป" ของสาขาฯ จังหวัดสงลา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนปฏบิตัิราชการประจาํป"งบประมาณ พ.ศ. …… 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แผนปฏบิตัิราชการประจาํป"งบประมาณ พ.ศ. .... สาขาฯ จงัหวัดสงลา 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการบรหิารงานมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ 
หรือชื่ออืน่ของสาขาฯ จังหวัดสงลา 
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ประมาณการคDาใช.จDายทางการเงินของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทกุประเภทรายจDาย ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
      หนDวย : บาท 

ประเภทเงนิ
งบประมาณ 

ป" 2560 ป" 2561 ป" 2562 ป" 2563 ป" 2564 รวมป" 2560- 2564 

งบประมาณ
รายจDายจากรายได. 

7,426,936.00 8,169,629.60 8,986,592.56.00 9,885,251.82 10,873777.00 52,093,946.98 

รวม : ป" 7,426,936.00 8,169,629.60 8,986,592.56.00 9,885,251.82 10,873777.00 52,093,946.98 

  
จากประมาณการคDาใช.จDายข.างต.นจัดเปdนกรอบทางการเงินที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา จะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ1ทางการเงิน  เพื่อให.แผนของสาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดสงขลา มีงบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติได.ในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให.เปdนรูปธรรม 
 
 2. จําแนกงบประมาณตามแผนงาน/งาน 
     หนDวย : บาท 
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ป" 2560 ป" 2561 ป" 2562 ป" 2563 ป" 2564 รวมป" 2560- 2564 

งบประมาณตามแผนงานบริการ
วิชาการแกDสังคม 

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

งบประมาณตามแผนงานอนุรักษ1 
สDงเสริม 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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     หนDวย : บาท 
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ป" 2560 ป" 2561 ป" 2562 ป" 2563 ป" 2564 รวมป" 2560- 2564 

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 
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คําอธิบายวิสัยทัศน  

 

“สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให.เปdนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช.โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

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

เปdนหนDวยงานที่อยูDในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนไทย – มาเลเซีย สามารถใช.โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

4. ความเปdนพหุวัฒนธรรมของพื้นที ่ หมายถึง  ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ เผDาพันธุ1 วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่
มีความแตกตDางกัน ของคนในพื้นที่  
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