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แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ตั้งอยู: ณ  หมู:ที่  ๖   ถนนทุ:งควนจีน    ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ:   จังหวัดสงขลา  เปCนแหล:งการศึกษาซึ่งพรGอมที่จะ
เปCนฐานในการพัฒนาการศึกษา โดยพรGอมที่จะจัดการศึกษาไปสู:ชุมชนต:าง ๆ    เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหGแก:บุคลากรหรือประชาชนในทGองถิ่นใหGไดGรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงไดGเปOดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงคRหลักในการก:อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสงขลา    
  ๑.  เพื่อเปCนการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรูGและวิทยาการต:าง ๆ เขGาสู:ทGองถิ่น  

  ๒.  เพื่อเปCนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยRอันจะนําไปสู:การพัฒนาทGองถิ่นต:อไป  
  ๓.  เพื่อเปOดโอกาสทางการศึกษา แหล:งท:องเที่ยว ทัศนศึกษา และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ซึ่งจะช:วยใหGประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกลGเคียง สามารถบรรเทาภาระค:าใชGจ:ายในการส:งบุตรหลานไปศึกษาต:อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังก:อใหGเกิดความรักและหวงแหนทGองถิ่นของ

ตนเอง  และจะไดGนําความรูG ความสามารถที่ศึกษาไปแลGว  มาพัฒนาทGองถิ่นของตนใหGเจริญกGาวหนGา   ต:อไปไดG 
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วิสัยทัศน%  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มุ:งขยายโอกาสทางดGานการศึกษา  รักษาความเปCนเลิศทางวิชาการและความเปCนผูGนําดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และเปOดโอกาสใหGชุมชนมีส:วนร:วมในการเรียนรูG 
 
 

ปรัชญา  
  แหล:งเรียนรูG   เชิดชูปVญญา    พัฒนาสังคม 
 

ปณิธาน  
  ๑.  เปCนแหล:งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สําคัญที่พรGอมดGวยเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  ๒.  มุ:งสรGางเสริมปVญญา  เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการนําองคRความรูGไปปฏิบัติ 
  ๓.  สนับสนุนใหGมีการนําองคRความรูGไปประยุกตRใชGเพื่อพัฒนาสังคมใหGกGาวหนGามีความสมานฉันทRกลมเกลียวของคนในชาติ 

 
พันธกิจ 

๑. ส:งเสริมการสรGางโอกาส ความเสมอภาคและความเท:าเทียมทางการศึกษาหลายรูปแบบใหGประชาชน 
๒. ส:งเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ดGานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร%  
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  ประเด็นยุทธศาสตร%ที่ ๑  การสรGางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปCนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรูGตลอดชีวิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร%ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร%ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตร%ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

เป0าประสงค%  
  เป0าประสงค%ที่ ๑  ผูGรับบริการทุกกลุ:มไดGรับการศึกษาและการเรียนรูGตลอดชีวิต 
  เป0าประสงค%ที่ ๒  ผูGรับบริการทุกกลุ:มไดGรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป0าประสงค%ที่ ๓  ผูGรับบริการทุกกลุ:มสามารถเขGาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดGมาตรฐานเพื่อการศึกษา 
  เป0าประสงค%ที่ ๔  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปCนที่ยอมรับของผูGรับบริการ 
  

กลยุทธ% 
  กลยุทธ%ที่ ๑   สรGางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปCนธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธ%ที่ ๒   ส:งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก:ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ%ที่ ๓   ส:งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ%ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณR 
  กลยุทธ%ที่ ๕   พัฒนาคณาจารยRและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ%ที่ ๖   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณR และอัตลักษณR 
  กลยุทธ%ที่ ๗ ส:งเสริมการมีส:วนร:วมในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ%ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 
หน7วย : ล9านบาท 

ยุทธศาสตร%/เป0าประสงค%/ 
กลยุทธ% 

ตัวชี้วดั 
เป0าประสงค% 

ค7าเป0าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป� 
หน7วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตร%ที่ ๑                     
การสรGางและกระจายโอกาสความ                    
เสมอภาคและความเปCนธรรมทาง                    
การศึกษาและการเรียนรูGตลอดชีวิต                    
เป0าประสงค%                    
๑. ผูGรับบริการทุกกลุ:มไดGรับ                    
การศึกษาและการเรียนรูGตลอดชีวิต                    
กลยุทธ%                    
๑. สรGางและกระจายโอกาสความ ๑. รGอยละของจํานวน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๐ สงป., ๑. จัดการเรียนการสอน �.���  �.���  �.���  �.���  �.���  งานบริการวิชาการ 

เสมอภาคและความเปCนธรรมทาง ผูGสําเร็จการศึกษาตาม      มร. เพื่อผลิตผูGสําเร็จการศึกษา            
การศึกษาทุกระดับการศึกษา แผนดGานสังคมศาสตรR       ดGานสังคมศาสตรR            
กลยุทธ%                    
๒. ส:งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. รGอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการบริการวิชาการ ๐.๐๑๕  ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๗๕  งานบริการวิชาการ 
แก:ชุมชนและสังคม เป_าหมายการใหGบริการทาง       และวิชาชีพแก:ชุมชน            
 วิชาการที่ตอบสนองความ       หรือสังคม            
 ตGองการเพื่อพัฒนาและ                   
 เสริมสรGางความเขGมแข็ง                   
 แก:ชุมชนหรือสังคม                   
กลยุทธ%                    
๓. ส:งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ๑. รGอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๘๐-๙๕ สกอ. โครงการอนุรักษRและ ๐.๐๕๖  ๐.๐๕๖  ๐.๐๕๖  ๐.๐๕๖  ๐.๒๒๔  งานบริหารและธุรการ 
ศิลปวัฒนธรรม เป_าหมายดGานผลผลิตการ       ส:งเสริมเอกลักษณR            
 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       ศิลปวัฒนธรรม            
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หน7วย : ล9านบาท 

ยุทธศาสตร%/เป0าประสงค%/ 
กลยุทธ% 

ตัวชี้วดั 
เป0าประสงค% 

ค7าเป0าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป� 
หน7วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตร%ที่ ๒                    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน                    
ของผลผลิต                    
เป0าประสงค%                    
๒. ผูGรับบริการทุกกลุ:มไดGรับการศึกษา                    
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                    
กลยุทธ%                    
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๒. รGอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘๐-๙๐ ม.ร. ๒. โครงการพัฒนา ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๘๐  งานบริการวิชาการ 

ของผลผลิต เป_าหมายของแผนเตรียม       วิชาการสู:ความเปCน            
 ความพรGอมสู:การเปCน       อาเซียน            
 ประชาคมอาเซียน                   
 ๔. รGอยละความสําเร็จของ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕  ๔. โครงการพัฒนา ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๒๐๐  งานบริการวิชาการ 
 แผนการจัดกิจกรรม       นักศึกษาและศิษยRเก:า            
 พัฒนานักศึกษาและ       ของหน:วยงาน            
 ศิษยRเก:า                   
 ๕. ผลการประเมิน ๓.๕๐ ๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ -  สมศ. ๕. โครงการประกัน --   - - - - - -  งานประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพ     ๔.๐๐  คุณภาพการศึกษา            
 ภายในของหน:วยงาน       ภายในของหน:วยงาน            
        ในมหาวิทยาลัย            
 ๔. รGอยละความสําเร็จของ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕  ๔. โครงการพัฒนา ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๐๕๐  ๐.๒๐๐  งานบริการวิชาการ 
 แผนการจัดกิจกรรม       นักศึกษาและศิษยRเก:า            
 พัฒนานักศึกษาและ       ของหน:วยงาน            
 ศิษยRเก:า                   
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หน7วย : ล9านบาท 

ยุทธศาสตร%/เป0าประสงค%/ 
กลยุทธ% 

ตัวชี้วัด 
เป0าประสงค% 

ค7าเป0าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป� 
หน7วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

๕. พัฒนาอาจารยRและบุคลากร ๑. รGอยละการบรรลุ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ สกอ. ๑.  โครงการพัฒนา ๐.๐๑๐  ๐.๐๒๐  ๐.๐๒๕  ๐.๐๓๐  ๐.๐๘๕  งานการเจGาหนGาที่ 
ทางการศึกษา เป_าหมายของแผน      ก.พ.ร. อาจารยRและบุคลากร            
 พัฒนาบุคลากรและ      ม.ร. สายสนับสนุน            
 การปฏิบัติตามจรรยา                   
 บรรณวิชาชีพคณาจารยR                   
 ๒. ระดับความสําเร็จของ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐- สกอ. ๒. โครงการจัดการ ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๔๐  คณะกรรมการจัดการ 
 การดําเนินการพัฒนา     ๔.๐๐ ก.พ.ร. ความรูGที่สอดคลGองกับ           ความรูG 
 สถาบันสู:สถาบันเรียนรูG       แผนกลยุทธRหรือแผน            
 ของหน:วยงาน       ปฏิบัติราชการ            
                    
ประเด็นยุทธศาสตร%ที่ ๓ ๑. รGอยละของความสําเร็จ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘๐-๙๐ ม.ร. ๑. โครงการดGาน -  ๐.๐๐๕  ๐.๐๐๕  ๐.๐๐๕  ๐.๐๑๕  งานสารสนเทศ 
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี ของแผนปฏิบัติการดGาน       เทคโนโลยีสารสนเทศ            
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ       และการสื่อสาร            
 และการสื่อสาร                   

                    
เป0าประสงค%                    
๓. ผูGรับบริการทุกกลุ:มสามารถ                    
เขGาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดG                    
มาตรฐานเพื่อการศึกษา                    
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หน7วย : ล9านบาท 

ยุทธศาสตร%/เป0าประสงค%/ 
กลยุทธ% 

ตัวชี้วดั 
เป0าประสงค% 

ค7าเป0าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป� 
หน7วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ%                    
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. ระดับความสําเร็จ ๔ ๔  ๕ ๕ ๔ - ๕ สกอ. ๔. กิจกรรมจัดการ -  -  -  -  -  งานสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา ของการดําเนินการระบบ       ฐานขGอมูลสานสนเทศ            
 สารสนเทศ เพื่อการบริหาร       เพื่อการบริหารและ            
 และการตัดสินใจ       การตัดสินใจ            
กลยุทธR                   งานบริการวิชาการ 
๗.ส7งเสริมการมีส7วนร7วมในการจัด ๑. รGอยละของการบรรลุ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ ม.ร. ๑. โครงการความร:วมมือ -  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๓๐   
การศึกษา เป_าหมายของแผนความ       จัดการเรียนการสอนกับ            
 ร:วมมือดGานการเรียน       องคRกรทGองถิ่น หรือ            
 การสอนกับองคRกรทGองถิ่น       ภาครัฐ/เอกชน            
กลยุทธ% หรือภาครัฐ/เอกชน                   
๘. พัฒนาระบบบริหาร ๔. รGอยละของผลงานวิจัย ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕  ๔. โครงการวิจยัสถาบัน ๐.๐๐๕  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๑๐  ๐.๐๓๕  งานวิจัยสถาบัน 
การศึกษาตามแนวทางหลัก สถาบันที่แลGวเสร็จและนํา                    
ธรรมาภิบาล ไปใชGประโยชนRในการปรับ                   
 ปรุงและพัฒนาระบบ                   
 ๕. รGอยละผลสําเร็จของ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๐-๙๕ ม.ร. ๕. โครงการอนุรักษR ๐.๐๐๕  ๐.๐๐๕  ๐.๐๐๕  ๐.๐๐๕  ๐.๐๒๐  งานอาคารสถานที่และ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม        สิ่งแวดลGอมและลดการใชG           ยานพาหนะ 
 เพื่อแกGไขและลดปVญหา       พลังงาน            
 สิ่งแวดลGอมและลดการใชG                   
 พลังงานต:อโครงการ                   
 ทั้งหมดในแผน                   

รวมทั้งสิ้น ๐.๐๓๑  ๐.๓๓๖  ๐.๓๕๑  ๐.๓๕๖  ๑.๓๔๔   
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห%สภาพแวดล9อมศักยภาพของ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดล9อมภายในองค%กร 
จุดแข็ง (Strengths) 

๑.    มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท:าเทียมกันทางการศึกษา แก:ประชาชนในทGองถิ่น 
๒. มีการกระจายอํานาจและการมีส:วนร:วมของระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษที่บริหารงบประมาณในลักษณะเลี้ยงตัวเองโดย

ส:วนราชการหรือคณะทํางานของโครงการพิเศษ 
๓.    การสนับสนุนการเรียนใหGมีคุณภาพ  การใหGบริการหGองคอมพิวเตอรR และการใหGบริการหGองอ:านหนังสือ สําหรับการคGนควGาแก:นักศึกษา 

      ๔.    มีความพรGอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม:มาใชGในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
         ๕.    มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   โดยไดGรับความร:วมมือจาก 
                              นักศึกษาและชุมชน  
         ๖.    มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปCนสากล ไดGแก: การประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดอ7อน (Weaknesses) 
๑. การลงทุนดGานเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม:ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทย            
       บริการและเทคโนโลยีต:าง ๆ 
๒. ความเชื่อมโยงของระบบฐานขGอมูลยังไม:สมบูรณRทําใหGขGอมูลประกอบการตัดสินใจยังมีประสิทธิภาพไม:เต็มที่ 
๓. ขาดความเขGาใจของบุคลากรในพันธกิจและการจัดเก็บขGอมูลที่เปCนระบบ 
๔. มาตรการกระตุGนแรงจูงใจบุคลากร มีส:วนร:วมในการใหGบริการวิชาการและวิชาชีพแก:สังคมมีนGอย 
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โอกาส (Opportunity) 
๑. ประชาชนในทGองถิ่นและพื้นที่ใกลGเคียงใหGความสนใจดGานการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูGไปพัฒนาตนเองและการทํางานใหGดียิ่งขึ้น 
๒. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชGกับระบบการจัดการศึกษา 
๓. สาขาวิทยบริการฯ ไดGรับความสนใจจากหน:วยงานในทGองถิ่น ในดGานการพัฒนาบุคลากรของหน:วยงานในทGองถิ่นใหGมีความรูGเพิ่มขึ้น 
๔. สาขาวิทยบริการฯ ไดGรับการยอมรับจากผูGใชGบัณฑิต และตลาดแรงงานในดGานการผลิตบัณฑิตที่มีความรูGคู:คุณธรรม 

 

อุปสรรค  (Threats) 
๑. การเปOดเสรีการศึกษา ทําใหGเกิดการแข:งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
๒. การเปOดสอนโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย มีค:าใชGจ:ายที่สูง ไม:เหมาะสําหรับผูGที่มีรายไดGนGอย หรือว:างงาน  
๓. บุคลากรควรไดGรับการพัฒนาอย:างต:อเนื่อง เพื่อพัฒนาใหGมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
 
 

ที่มาขGอมูล  :  ผลการวิเคราะหRสภาพแวดลGอม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  หน:วยงานบริหารและธุรการ , หน:วยงานบริการการศึกษา และ หน:วยงานสารสนเทศ
และโสตทัศนศึกษา     ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป�  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 
 
 

                                         ปVจจัยภายใน 
 
 

                 
  ปVจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ7อน   (WEAKNESSES) 
๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท:าเทียมกันทางการศึกษา แก:ประชาชนในทGองถิ่น 
๒. มีการกระจายอํานาจและการมีส:วนร:วมของระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบโครงการพิเศษที่บริหารงบประมาณในลักษณะเลี้ยงตัวเองโดยส:วนราชการหรือ
คณะทํางานของโครงการพิเศษ 

๓. การสนับสนุนการเรียนใหGมีคุณภาพ  การใหGบริการหGองคอมพิวเตอรR และการใหGบริการหGองอ:าน
หนังสือ สําหรับการคGนควGาแก:นักศึกษา 

๔. มีความพรGอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม:มาใชGในการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน 

๕. มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   
โดยไดGรับความร:วมมือจาก นักศึกษาและชุมชน  

๖. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เปCนสากล ไดGแก: การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. การลงทุนดGานเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไม:ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยบริการและเทคโนโลยีต:าง ๆ 

๒. ความเชื่อมโยงของระบบฐานขGอมูลยังไม:สมบูรณRทําใหGขGอมูลประกอบการตัดสินใจ
ยังมีประสิทธิภาพไม:เต็มที่ 

๓. ขาดความเขGาใจของบุคลากรในพันธกิจและการจัดเก็บขGอมูลที่เปCนระบบ 
๔. มาตรการกระตุGนแรงจูงใจบุคลากร มีส:วนร:วมในการใหGบริการวิชาการและวิชาชีพ

แก:สังคมมีนGอย 
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยุทธ%  ( S + O ) กลยุทธ%  (  W + O ) 
๑. ประชาชนในทGองถิ่นและพื้นที่ใกลGเคียงใหGความ

สนใจดGานการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูGไป
พัฒนาตนเองและการทํางานใหGดียิ่งขึ้น 

๒. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชGกับระบบการ
จัดการศึกษา 

๓. สาขาวิทยบริการฯ ไดGรับความสนใจจาก
หน:วยงานในทGองถิ่น ในดGานการพัฒนาบุคลากร
ของหน:วยงานในทGองถิ่นใหGมีความรูGเพิ่มขึ้น 

๔. สาขาวิทยบริการฯ ไดGรับการยอมรับจากผูGใชG
บัณฑิต และตลาดแรงงานในดGานการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรูGคู:คุณธรรม 

๑. การสรGางและการกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปCนธรรมทาง การศึกษาทุกระดับการศึกษา แก:
ประชาชนในทGองถิ่น 

๒. สนับสนุนการบริการการศึกษาในหน:วยงานระดับทGองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากร ใหGมีความรูG
เพิ่มขึ้น 

๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูGคู:คุณธรรม แก:ชุมชน  

๑. ส:งเสริ มการบริการวิชาการแก:ชุมชน 
๒. ส:งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทGองถิ่น 
๓. พัฒนาระบบฐานขGอมูลใหGมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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อุปสรรค หรือ ข9อจํากัด   (THREATS)  กลยุทธ%  ( S + T ) กลยุทธ%  ( W + T ) 
๑. การเปOดเสรีการศึกษา ทําใหGเกิดการแข:งขันใน

ตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
๒. การเปOดสอนโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย มี

ค:าใชGจ:ายที่สูง ไม:เหมาะสําหรับผูGที่มีรายไดGนGอย 
หรือว:างงาน  

๓. บุคลากรควรไดGรับการพัฒนาอย:างต:อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาใหGมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

๑. มาตรฐานทางการศึกษา 
๒. ส:งเสริมใหGทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย 

1. พัฒนาความรูGความสามารถของบุคลากรอย:างต:อเนื่อง 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร%ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

การสร9างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเปeนธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู9ตลอดชีวติ 

      การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 

 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา 

๑. ผู9รับบริการทุกกลุ7มได9รับการศึกษาและการเรียนรู9ตลอดชีวติ 
 

 ๒. ผู9รับบริการทุกกลุ7มได9รับการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐาน  ๓. ผู9รับบริการทุกกลุ7มสามารถเข9าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได9มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษา 

 

๔. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปeนที่ยอมรบัของผู9รับบริการ 

 

แผนที่กลยุทธ% (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน% 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร% 
 
 
 
เป0าประสงค% 

 

  ด9านประสิทธิผล 
 

 ๑. สร9างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเปeนธรรมทางการศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 ๒.  ส7งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก7ชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  ส7งเสริมการทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

 

  ด9านคุณภาพ  ๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต       

        

  ด9านประสิทธิภาพ        

        

 ด9านการพัฒนาองค%กร      ๘.  พัฒนาระบบบรหิารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมภบิาล  

 

      ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

๖.  ส7งเสริมการมีส7วนร7วมในการจัดการศึกษา 

 

๗.  พัฒนาคณาจารย%และบุคลากรทางการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มุ:งขยายโอกาสทางดGานการศึกษา  รักษาความเปCนเลิศทางวิชาการและความเปCนผูGนําดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเปOดโอกาสใหGชุมชนมีส:วนร:วมในการเรียนรูG 


