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หน+า 2 

 
ความเป,นมา 

 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ตั้งอยู0 ณ  หมู0ที่  ๖   ถนนทุ0งควนจีน    ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ0   
จังหวัดสงขลา  เป,นแหล0งการศึกษาซึ่งพร+อมที่จะเป,นฐานในการพัฒนาการศึกษา มีความมุ0งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยพร+อมที่
จะจัดการศึกษาไปสู0ชุมชนต0าง ๆ ที่อยู0ห0างไกล   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให+แก0บุคลากรหรือประชาชนในท+องถิ่นให+ได+รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงได+เปBดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงคE
หลักในการก0อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา    
  ๑.  เพื่อเป,นการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรู+และวิทยาการต0าง ๆ เข+าสู0ท+องถิ่น  

  ๒.  เพื่อเป,นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยEอันจะนําไปสู0การพัฒนาท+องถิ่นต0อไป  
  ๓.  เพื่อเปBดโอกาสทางการศึกษา แหล0งท0องเที่ยว ทัศนศึกษา และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ซึ่งจะช0วยให+ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล+เคียง สามารถบรรเทาภาระค0าใช+จ0ายในการส0งบุตรหลานไปศึกษาต0อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง

ยังก0อให+เกิดความรักและหวงแหนท+องถิ่นของตนเอง  และจะได+นําความรู+ ความสามารถที่ศึกษาไปแล+ว  มาพัฒนาท+องถิ่นของตนให+เจริญก+าวหน+า   ต0อไปได+ 
    
   วิสัยทัศนE  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให+เป,นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช+โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเป,นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 

  ปรชัญา  
     แหล0งเรียนรู+  เชิดชูปIญญา พัฒนาสังคม  สู0ประชาคมอาเซียน 
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  ปณธิาน  
    มุ0งขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู+คู0คุณธรรม บริการวิชาการ ส0งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปIญญา
ท+องถิ่น 
  อตัลกัษณE 
   สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให+มีองคEความรู+คู0คุณธรรม 
 
  เอกลกัษณE 
     มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
 
  ค0านยิมองคEกร 
   สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใส0ใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน+า อนุรักษEศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค0า นําพาชุมชน 
 

 พันธกิจ 
�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด+านสังคมศาสตรEอย0างมีคุณภาพ  
�. ให+บริการวิชาการแก0องคEกร ชุมชน และสังคม อย0างสร+างสรรคEและยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปIญญาท+องถิ่น 
�. สร+างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช+ประโยชนEได+จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร+างองคEกรแห0งการเรียนรู+ 
�. สนับสนุนและส0งเสริมการเข+าสู0ประชาคมอาเซียนของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรE  เปMาประสงคE  กลยุทธE  
ประเด็นยทุธศาสตรEที ่1 การเสริมสร+างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยE 

เปMาประสงคEที ่1 ผู+รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแล+วมีงานทําตรงตามความต+องการของผู+ใช+  
 สามารถสร+างงานด+วยตนเอง 

กลยทุธEที ่๓ พัฒนาและส0งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยEเก0าบูรณาการเพื่ออาชีพ 
  

ประเด็นยทุธศาสตรEที ่2 การสร+างความเป,นธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
เปMาประสงคEที ่1 เยาวชน ประชาชน เข+าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย0างเสมอภาค 

กลยทุธEที ่1 สร+างความเสมอภาคและความเป,นธรรมทางการศึกษา 
กลยทุธEที ่2 ส0งเสริมการจัดบริการวิชาการแก0สังคมเพื่อส0งเสริมการเรียนรู+ตลอดชีวิต 
กลยทุธEที ่๓ ส0งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

  
ประเด็นยทุธศาสตรEที ่3 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

เปMาประสงคEที ่1 ส0งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ+านเมืองที่ดี 
กลยทุธEที ่1 พัฒนาบุคลากรให+มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตยEและภักดีต0อองคEกร 

. 
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         วสิยัทศันE    สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให+เป,นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคชายแนไทย-มาเลเซีย โดยใช+โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา และความเป,นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  

 
 

พันธกจิ  
�. สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด+านสังคมศาสตรEอย0างมีคุณภาพ  
�. ให+บริการวิชาการแก0องคEกร ชุมชน และสังคม อย0างสร+างสรรคEและยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปIญญาท+องถิ่น 
�. สร+างงานวิจัยสถาบัน ที่นําไปใช+ประโยชนEได+จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร+างองคEกรแห0งการเรียนรู+ 
�. สนับสนุนและส0งเสริมการเข+าสู0ประชาคมอาเซียนของประเทศ 

 
      ค0านิยมองคEกร 

สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใส0ใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ําหน+า นําพาชุมชน  
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ประเด็นยทุธEที ่1 ประเด็นยทุธEที ่2 ประเด็นยทุธEที ่3 
การเสริมสร+างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยE การสร+างความเป,นธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

 
การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

 
เปMาประสงคE เปMาประสงคE เปMาประสงคE 

ผู+รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพสําเร็จการศึกษาแล+วมีงานทําตรง
ตามความต+องการของผู+ใช+ สามารถสร+างงาน
ด+วยตนเอง 

เยาวชน ประชาชน เข+าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย0างเสมอภาค 

ส0งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ+านเมืองที่ดี 

กลยทุธE กลยทุธE กลยทุธE 
1.พัฒนาส0งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยEเก0าบูรณาการ
เพื่ออาชีพ 
 

1. ส0งเสริมการจัดบริการวิชาการแก0สังคมเพื่อส0งเสริม
การเรียนรู+ตลอดชีวิต 
2. ส0งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

1. พัฒนาบุคลากรให+มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยEและภักดี
ต0อองคEกร 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
1. โครงการพี่สอนน+อง 1.  โครงการประชาสัมพันธEรับสมัครนักศึกษาใหม0 

2.  โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง   
3.  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต+ 
4.  โครงการวันพ0อขุนรามคําแหงมหาราช 
5.  การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให+มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  
   -  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร 
ประจําป! 2561 
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รายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดั.....สงขลา...... 
 

       หน0วย : ล+านบาท 

ยทุธศาสตรE/เปMาประสงคE/ 
กลยทุธE 

ตวัชีว้ดัเปMาประสงคE 
ค0า 

เปMาหมาย 
2561 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชีว้ดั 
ค0า 

เปMาหมาย 
2561 

วงเงนิงบประมาณ 
ป! 2561 หน0วยงานทีร่บัผดิชอบและ 

หมายเหต ุ 
งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธEศาสตรEที ่1         
การเสริมสร+างและพัฒนา         
ศักยภาพทุนมนุษยE         
เปMาประสงคE          
1. ผู+รับบริการทางการศึกษา          
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ         
สําเร็จการศึกษาแล+วมีงานทํา         
ตรงตามความต+องการของผู+ใช+          
สามารถสร+างงานด+วยตนเอง         
กลยทุธE          
1. พัฒนาส0งเสริมกิจการ 1. ร+อยละของจํานวนนักศึกษา 85 1. โครงการพี่สอนน+อง 

1.1 ภาคเรียนที่ 2 ป!การศึกษา  2560 1. ร+อยละของจํานวนนักศึกษา 
85  0.05 สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสงขลา 
นักศึกษาและศิษยEเก0า ที่เข+าร0วมโครงการพัฒนา  1.2ภาคเรียนที ่1 ป!การศึกษา 2561 ที่เข+าร0วมโครงการพัฒนา     
บูรณาการเพื่ออาชีพ นักศึกษามีพัฒนาการตาม

วัตถุประสงคEของโครงการ 

 2.  โครงการ “เสริมสร+างคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคEของโครงการ 

    

   3.  โครงการ สร+างจิตสํานึก  รักษE 2. ค0าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น     
 2. ค0าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

การนําไปใช+ประโยชนEได+จริง 
3.55 ปWา รักษEเล  รักษEธรรมชาติ ต+านภัย

สิ่งเสพติด”  
ของการนําไปใช+ประโยชนEได+จริง 3.55    

   4. โครงการ“กีฬาสัมพันธE ครั้งที่ 8”          
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       หน0วย : ล+านบาท 

ยทุธศาสตรE/เปMาประสงคE/ 
กลยทุธE 

ตวัชีว้ดัเปMาประสงคE 
ค0า

เปMาหมาย 
2561 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชีว้ดั 
ค0า 

เปMาหมาย 
2561 

วงเงนิงบประมาณ 
ป! 2561 หน0วยงานทีร่บัผดิชอบและ 

หมายเหต ุ 
งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธEศาสตรEที ่2         
การสร+างความเป,นธรรม         
ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ         
เปMาประสงคE          
เยาวชน ประชาชน          
เข+าถึงบริการทางการศึกษา         
ระดับอุดมศึกษาอย0างเสมอภาค         
กลยทุธE          
1. ส0งเสริมการจัดบริการวิชาการ 1. ร+อยละของจํานวนนักศึกษา 90 1. โครงการประชาสัมพันธEการ 1. จํานวนนักศึกษาใหม0 1,200  0.08 สาขาวิทยบริการฯ 
แก0สังคมเพื่อส0งเสริมการเรียนรู+ ใหม0ตามแผน  รับสมัครนักศึกษาใหม0 2. ร+อยละของจํานวนนักศึกษาใหม0 90   จังหวัดสงขลา 
ตลอดชีวิต  100  ตามแผน     
    3. ค0าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.55    
    ของผู+เข+าร0วมโครงการที่มีต0อ     
    ประโยชนEที่ได+รับ     
         
2. ส0งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 1. ร+อยละของโครงการทํานุบํารุง 80 1. โครงการวันสถาปนา 1. ค0าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.55  0.02 สาขาวิทยบริการฯ 
และวัฒนธรรมไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ของผู+เข+าร0วมโครงการ    จังหวัดสงขลา 
 วัตถุประสงคEของโครงการ   2. ร+อยละของผู+เข+าร0วมโครงการ 80    
    ที่มีผลตามสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคE     
 2. ระดับผลการประเมิน 3.55  ของโครงการ     
 การดําเนินงานส0งเสริม สนับสนุน  2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    0.01  
 ศิลปะและวัฒนธรรม  ภาคใต+      
         
   1. โครงการวันพ0อขุนรามคําแหง    0.035  
   มหาราช      
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       หน0วย : ล+านบาท 

ยทุธศาสตรE/เปMาประสงคE/ 
กลยทุธE 

ตวัชีว้ดัเปMาประสงคE 
ค0า

เปMาหมาย 
2561 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชีว้ดั 
ค0า 

เปMาหมาย 
2561 

วงเงนิงบประมาณ 
ป! 2561 หน0วยงานทีร่บัผดิชอบและ 

หมายเหต ุ 
งปม. นอก งปม. 

         
         
3. ส0งเสริมการประกันคุณภาพ 1. ร+อยละของหน0วยงานที่ตรวจ 100 1. การประเมินคุณภาพการศึกษา 1. ระดับคะแนนการตรวจประกัน    สาขาวิทยบริการฯ 
การศึกษาภายใน ประเมินในระบบ QA ได+รับผล  ในระบบ QA คุณภาพ    จังหวัดสงขลา 
 การประเมินผ0านเกณฑEระดับดี        
 (3.51) ขึ้นไป        
ประเดน็ยทุธEศาสตรEที ่3         
การพัฒนาการบริหารเพื่อ         
ความมั่นคง         
เปMาประสงคE          
1. ส0งเสริมและพัฒนาการบริหาร         
จัดการตามแนวทางของการ         
บริหารจัดการบ+านเมืองที่ดี         
กลยทุธE          
1. พัฒนาบุคลากรให+มี 1. ระดับความสําเร็จของ 3.55 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ 1. ระดับความสําเร็จของโครงการ 3.55  0.0095 สาขาวิทยบริการฯ 
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยEและ โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม  มหาวิทยาลัยให+มีสมรรถนะและ ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคE    จังหวัดสงขลา 
ภักดีต0อองคEกร วัตถุประสงคEโครงการ  ทักษะสูงขึ้น โครงการ     
   - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน 2. ค0าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.55    
   ของบุคลากร ประจาํป! 2561 ผู+เข+าร0วมโครงการที่มีต0อประโยชนE     
    ที่ได+รับ     
         

รวมจาํนวนเงนิ  0.4695  
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2. งบประมาณตามภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน 
    หน0วย : ล+านบาท 

ภารกจิประจาํ/พืน้ฐาน ผู+รบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหล0งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกส0วนราชการ  7.890 - งบรายได+ 
     
     

รวม  7.890  

 
 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกจิ 
    หน0วย : ล+านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผู+รบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหล0งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี   รายได+จากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม     

รวมงบประมาณทัง้สิน้    
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การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

แผนปฏบิตังิานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏิบตัริาชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชี้วดั งาน/กจิกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ผู+รบัผดิชอบ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุ0มงานแผนเพื่อถ0ายทอดและ             งานนโยบายและแผน งานแผนฯ 
วางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน                
ปฏิบัติราชการ ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕9               
๒. กําหนดผู+รับผิดชอบติดตามและ             งานนโยบายและแผน งานแผนฯ 
ประเมินผลแผนแต0ละตัวชี้วัด               
๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน             งานนโยบายและแผน งานแผนฯ 
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป!               
เสนอมหาวิทยาลัยและหน0วยงานภายนอก               

(9 เดือน) (6 เดือน) 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหEสภาพแวดล+อมศกัยภาพของ  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรตจิงัหวดัสงขลา  (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล+อมภายในองคEกร 

จดุแขง็ (Strengths) 
๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท0าเทียมกันทางการศึกษา แก0ประชาชนในท+องถิ่น 
๒. มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๓. การสนับสนุนการเรียนให+มีคุณภาพโดยมีอาคารเรียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักศึกษา และให+บริการห+องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรE และห+องสมุด สําหรับการค+นคว+าแก0นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๔. ได+รับการสนับสนุนจากศิษยEเก0าและชุมชนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต0าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เป,นสากล ได+แก0 การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช+กับระบบการจัดการศึกษา 

 

จดุอ0อน (Weaknesses) 
1. ขาดข+อมูลสารสนเทศเพื่อใช+ในการบริหารและการตัดสินใจของการบริหารงาน 
2. ทําเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยห0างไกลจากชุมชน 
3. ชมรมศิษยEเก0าของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ยังมีบทบาทในการพัฒนาสาขาฯ ไม0มากเท0าที่ควร 
4. บุคลากรภายในหน0วยงานบางส0วนขาดทักษะด+านการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช+ในการปฏิบัติงาน  
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โอกาส (Opportunity) 
�. ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล+เคียงให+ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและการทํางานให+ดียิ่งขึ้น จึงให+ความสนใจ

ระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
�. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับความสนใจจากหน0วยงานในท+องถิ่น ในด+านการพัฒนาบุคลากรของหน0วยงานในท+องถิ่นให+มีความรู+

เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับการยอมรับจากผู+ใช+บัณฑิต และตลาดแรงงานในด+านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู+คู0คุณธรรม 
�. จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล+เคียงเป,นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและหลากหลายศาสนา 
�. จังหวัดสงขลาเป,นจังหวัดด0านหน+าที่รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส0งเสริมด	านสังคม คุณภาพชีวิต 

การศึกษา วัฒนธรรม และการเข	าสู"ประชาคมอาเซียน จึงสนับสนุนให+เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย0างต0อเนื่อง ทําให+มี
ผู+สนใจเข+ามาศึกษาในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  

�. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา มีเครือข0ายทางการศึกษากับสถาบันต0าง ๆ อย0างหลากหลาย 
 
 

ข+อจํากดั/ภัยคกุคาม  (Threats) 
�. ในจังหวัดสงขลาและใกล+เคียงมีสถาบันการศึกษาที่เป,นคู0แข0งทางการศึกษาจํานวนมาก  ทําให+เกิดการแข0งขันในตลาด

การศึกษาสูงขึ้น 
�. ตั้งอยู0ในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ0อย 
�. กฎระเบียบของทางราชการบางอย0างทําให+การดําเนินงานล0าช+า 
�. การเปBดเสรีด+านการศึกษาและการเข+าสู0ประชาคมอาเซียน ทําให+คู0แข0งขันในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น 

ที่มาข+อมูล  :  ผลการวิเคราะหEสภาพแวดล+อม ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9-๒๕63   จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประจํา              
                 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง     
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