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 หน+า 2 

 
 

ความเป,นมา 
 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ตั้งอยู0 ณ  หมู0ที่  ๖   ถนนทุ0งควนจีน    ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ0   จังหวัดสงขลา  เป,นแหล0งการศึกษาซึ่งพร+อมที่
จะเป,นฐานในการพัฒนาการศึกษา มีความมุ0งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยพร+อมที่จะจัดการศึกษาไปสู0ชุมชนต0าง ๆ ที่อยู0ห0างไกล   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให+แก0
บุคลากรหรือประชาชนในท+องถิ่นให+ได+รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงได+เปBดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงคEหลักในการก0อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสงขลา    
  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 อีกทั้งยังก0อให+เกิดความรักและหวงแหนท+องถิ่นของ

ตนเอง  และจะได+นําความรู+ ความสามารถที่ศึกษาไปแล+ว  มาพัฒนาท+องถิ่นของตนให+เจริญก+าวหน+า   ต0อไปได+ 
    
   วิสัยทัศนE  

  พัฒนาบัณฑิตเป,นผู+นําที่มีองคEความรู+ สู0สังคม  
 

  ปรชัญา  
   แหล0งเรียนรู+   เชิดชูปHญญา    พัฒนาสังคม 
 
  ปณธิาน  
    มุ0งขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู+คู0คุณธรรม บริการวิชาการ ส0งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปHญญาท+องถิ่น 
 
  อตัลกัษณE 
   ผลิตบัณฑิตให+มีองคEความรู+คู0คุณธรรม 
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 หน+า 3 

 
  เอกลกัษณE 
   มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
  ค0านยิมองคEกร 
   ร0วมกันสร+างชื่อ ยึดถือคุณธรรม นําพาองคEกร สู0การพัฒนาสังคมอย0างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ 
�. จัดการศึกษาวิชาชีพด+านสังคมศาสตรEอย0างมีคุณภาพ  
�. ให+บริการวิชาการแก0องคEกร ชุมชน และสังคม อย0างสร+างสรรคEและยั่งยืน 
�. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปHญญาท+องถิ่น 
�. สร+างงานวิจัย และงานสร+างสรรคEที่นําไปใช+ประโยชนEได+จริง 
�. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร+างองคEกรแห0งการเรียนรู+ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรE  
  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง ไ ด+ จั ด ทํ า ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต รE ทั้ ง ห ม ด   ป ร ะ เ ด็ น  โ ด ย ใ ห+ แ ต0 ล ะ ป ร ะ เ ด็ น มี ค ว า ม ส อ ด ค ล+ อ ง กั บ น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต รE 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให+การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเปKาประสงคEของหน0วยงานที่เกี่ยวข+องดังกล0าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรEที่ ๑  การสร+างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป,นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู+ตลอดชีวิตแก0ปวงชน 
   ประเด็นยุทธศาสตรEที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให+เป,นที่ยอมรับ  
   ประเด็นยุทธศาสตรEที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ให+ได+มาตรฐาน 
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 หน+า 4 

 
เปKาประสงคE  
  จากประเด็นยุทธศาสตรEทั้งหมดที่กล0าวมา เพื่อให+การปฏิบัติภารกิจเป,นไปตามประเด็นยุทธศาสตรEที่กําหนด มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงได+กําหนดเปKาประสงคEทั้งหมด ๖ เปKาประสงคE ดังนี้ 
  เปKาประสงคEที่ ๑  ผู+รับบริการทุกกลุ0มได+รับการศึกษาและการเรียนรู+ตลอดชีวิต 
  เปKาประสงคEที่ ๒  ผู+รับบริการทุกกลุ0มได+รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เปKาประสงคEที่ 3  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป,นที่ยอมรับของผู+รับบริการ 
  
 
 
 
กลยุทธE 
  กลยุทธEที่ ๑   สร+างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป,นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธEที่ ๒   ส0งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก0ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธEที่ 3   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
  กลยุทธEที่ 4   พัฒนาคณาจารยEและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธEที่ 5  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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 หน+า 5 

สรปุรายละเอยีดแผนปฏิบตัริาชการมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

หน0วย : ล+านบาท 

ยุทธศาสตรE/เปKาประสงคE/กลยุทธE ตัวชี้วัดเปKาประสงคE 
ค0าเปKาหมาย

๒๕๕8 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค0า
เปKาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงินงบประมาณ 
ป! ๒๕๕8 

หมายเหตุและ 
หน0วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรEที ่๑          

การสร+างและกระจายโอกาสความ         
เสมอภาคและความเป,นธรรมทาง         
การศึกษาและการเรียนรู+ตลอดชีวิต         
แก0ปวงชน         
เปKาประสงคE         
๑. ผู+รบับริการทุกกลุ0มได+รับการศึกษา         
และการเรียนรู+ตลอดชีวิต         
กลยทุธE         
๑. สร+างและกระจายโอกาสความ ๑. ร+อยละของจํานวนผู+สําเร็จการศึกษา 90 ๑. โครงการประชาสัมพันธE ๑. จํานวนนักศึกษาใหม0 500  0.060 งานบริการการศึกษา 

เสมอภาคและความเป,นธรรมทาง ที่ได+มาตรฐานตามแผนระดับอุดมศึกษา  นักศึกษาใหม0      
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 

        

๒. ส0งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ 1. ร+อยละของการบรรลุวัตถุประสงคE 20 1.  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 1. ค0าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51    
แก0ชุมชนและสังคม การให+บริการทางวิชาการมาใช+พัฒนา  แก0ชุมชน 5 โครงการ ผู+รับบริการ    งานบริการการศึกษา 
 การเรียนการสอน   2. ค0าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของการ 3.51  0.050  
    นําไปใช+ประโยชนE     
    3. ร+อยละของการบรรลุวัตถุประสงคE 20    
    การให+บริการทางวิชาการมาใช+พัฒนา     
    การเรียนการสอน     
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 หน+า 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 

หน0วย : ล+านบาท 

ยุทธศาสตรE/เปKาประสงคE/กลยุทธE ตัวชี้วัดเปKาประสงคE 
ค0า

เปKาหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค0า

เปKาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงินงบประมาณ 
ป! ๒๕๕8 

หมายเหตุและ 
หน0วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธศาสตรEที ่๒         
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
ของผลผลิตให+เป,นที่ยอมรับ         
เปKาประสงคE         
๒. ผู+รบับริการทุกกลุ0มได+รับการศึกษา         
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธE         
3. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 1.  ระดับความสําเร็จของกระบวน 4 1. โครงการพัฒนาส0งเสริม 1. ค0าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 - 0.050 งานบริการการศึกษา 
ของผลผลิต การกิจการพัฒนานักศึกษา  กิจการนักศึกษาที่ส0งเสริมผล ผู+เข+าร0วมโครงการ     
   การเรียนรู+ตามกรอบ TQF 2. ค0าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของการนํา 3.51    
   6  โครงการ ไปใช+ประโยชนE     
    3.  ระดับความสําเร็จของกระบวน 4    
    การกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
         

4. พัฒนาอาจารยEและบุคลากรทาง 1. ร+อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 95 1. โครงการบุคลากรสายสนับสนุน 
1. ระดับความพึงพอใจผู+เข+าร0วม
โครงการ 

3.51 
 

 งานบริหารและธุรการ 

การศึกษา  พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม  1  โครงการ 2. ค0าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการ 3.51    
 จรรยาบรรณวิชาชีพ    นําไปใช+ประโยชนE  - 0.075  
    3. ร+อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 95    
    พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม     
    จรรยาบรรณวิชาชีพ     
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 หน+า 7 

 

 

 

 

หน0วย : ล+านบาท 

ยทุธศาสตรE/เปKาประสงคE/กลยทุธE ตวัชี้วดัเปKาประสงคE 
ค0า

เปKาหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลติ ตวัชี้วดั 
ค0า

เปKาหมาย 
๒๕๕8 

วงเงนิงบประมาณป! 
๒๕๕8 หน0วยงานทีร่บัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรEที่ 3          
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา         
ให+ได+มาตรฐาน         
เปKาประสงคE         
3. ระบบบริหารงานมีคณุภาพและ         
มาตรฐานเป,นที่ยอมรบัของผู+รับบริการ         
         
กลยทุธE         
5. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา         
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 1. ระดับความสําเร็จของผลการ 4 1. โครงการบริหารและการจัด 1. ระดับความสําเร็จของผลการ 4 - 0.005 งานบริหารความเสีย่ง 
 ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง  การความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง     
         
 2.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษE 3 2. โครงการอนุรักษEสิ่งแวดล+อม 1. ระดับความสําเร็จของการอนุรกัษE 1 - 0.005 งานอาคารสถานที่ 
 สิ่งแวดล+อมและลดการใช+พลังงาน  และลดการใช+พลังงาน 1 โครงการ สิ่งแวดล+อมและลดการใช+พลังงาน     
   (ผูกพัน 3 ป!)      

 รวมทั้งสิน้     0.165  
 

 
 
 
 



แผนปฏบิตัริาชการประจาํป!มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 หน+า 8 

 
 
2. งบประมาณตามภารกจิประจํา/พื้นฐาน 

    หน0วย : ล+านบาท 

ภารกิจประจาํ/พืน้ฐาน ผู+รบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหล0งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลยัและงบบุคลากร ทุกส0วนราชการ - 5.791 - งบแผ0นดิน 
    - งบรายได+ 
    - งบหน0วยงานในกํากับ 

รวม - 5.955  
 
 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หน0วย : ล+านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม ผู+รบัผดิชอบ 
งบประมาณ 

แหล0งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลยั คณะ/โครงการพิเศษ - - รายได+จากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม - - - - 
รวมงบประมาณทัง้สิน้   5.955   
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การตดิตามและประเมินผลการดาํเนนิงานประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 

แผนปฏิบตังิานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการ 
 

ตวัชี้วดั งาน/กจิกรรมดาํเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 

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

๑. จัดประชุมกลุ0มงานแผนเพื่อถ0ายทอดและวางแนวทาง             กลุ0มแผนงานและติดตาม งานแผน 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป!              ประเมินผลแผน  
พ.ศ. ๒๕๕8               
๒. กําหนดผู+รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน             กลุ0มแผนงานและติดตาม งานแผน 
แต0ละตัวชี้วัด             ประเมินผลแผน  
๓. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป!             กลุ0มแผนงานและติดตาม งานแผน 
เสนอสภามหาวิทยาลัย และหน0วยงานภายนอก             ประเมินผลแผน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ป! ๒๕๕7) (ป! ๒๕๕8) 

(ป! ๒๕๕7) 

(ป! ๒๕๕8) 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหEสภาพแวดล+อมศกัยภาพของ  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรตจิงัหวดัสงขลา  (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล+อมภายในองคEกร 

จดุแขง็ (Strengths) 
�.    มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท0าเทียมกันทางการศึกษา แก0ประชาชนในท+องถิ่น 
๒. มีการกระจายอํานาจและการมีส0วนร0วมของระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษที่บริหารงบประมาณในลักษณะเลี้ยงตัวเองโดย

ส0วนราชการหรือคณะทํางานของโครงการพิเศษ 
๓.    การสนับสนุนการเรียนให+มีคุณภาพ  การให+บริการห+องคอมพิวเตอรE และการให+บริการห+องอ0านหนังสือ สําหรับการค+นคว+าแก0นักศึกษา 

       ๔.   มีความพร+อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม0มาใช+ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
          ๕.   มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   โดยได+รับความร0วมมือจาก 
                                  นักศึกษาและชุมชน  

�. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เป,นสากล ได+แก0 การประกันคุณภาพการศึกษา 
�. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช+กับระบบการจัดการศึกษา 
 

จดุอ0อน (Weaknesses) 
�. ความเชื่อมโยงของระบบฐานข+อมูลยังไม0สมบูรณEทําให+ข+อมูลประกอบการตัดสินใจยังมีประสิทธิภาพไม0เต็มที่ 
�. ขาดความเข+าใจของบุคลากรในพันธกิจและการจัดเก็บข+อมูลที่เป,นระบบ 
�. มาตรการกระตุ+นแรงจูงใจบุคลากร มีส0วนร0วมในการให+บริการวิชาการและวิชาชีพแก0สังคมมีน+อย 
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โอกาส (Opportunity) 
�. ประชาชนในท+องถิ่นและพื้นที่ใกล+เคียงให+ความสนใจด+านการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรู+ไปพัฒนาตนเองและการทํางานให+ดียิ่งขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับความสนใจจากหน0วยงานในท+องถิ่น ในด+านการพัฒนาบุคลากรของหน0วยงานในท+องถิ่นให+มีความรู+เพิ่มขึ้น 
�. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับการยอมรับจากผู+ใช+บัณฑิต และตลาดแรงงานในด+านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู+คู0คุณธรรม 

 
 
 
 

อุปสรรค  (Threats) 
�. การเปBดเสรีการศึกษา ทําให+เกิดการแข0งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
�. การเปBดสอนโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย มีค0าใช+จ0ายที่สูง ไม0เหมาะสําหรับผู+ที่มีรายได+น+อย หรือว0างงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาข+อมูล  :  ผลการวิเคราะหEสภาพแวดล+อม ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  หน0วยงานบริหารและธุรการ , หน0วยงานบริการการศึกษา และ หน0วยงาน
สารสนเทศและโสตทัศนศึกษา     ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป!  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา 

 
 

                                         ปHจจัยภายใน 
 
 

                 
  ปHจจัยภายนอก 

จดุแขง็   (STRENGTHS)   จดุอ0อน   (WEAKNESSES) 
๑. มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท0าเทียมกันทางการศึกษา แก0ประชาชนในท+องถิ่น 
๒. มีการกระจายอํานาจและการมีส0วนร0วมของระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบโครงการพิเศษที่บริหารงบประมาณในลักษณะเลี้ยงตัวเองโดยส0วนราชการหรือ
คณะทํางานของโครงการพิเศษ 

๓. การสนับสนุนการเรียนให+มีคุณภาพ  การให+บริการห+องคอมพิวเตอรE และการให+บริการห+องอ0าน
หนังสือ สําหรับการค+นคว+าแก0นักศึกษา 

๔. มีความพร+อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม0มาใช+ในการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน 

๕. มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา   
โดยได+รับความร0วมมือจาก นักศึกษาและชุมชน  

๖. มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการที่เป,นสากล ได+แก0 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช+กับระบบการจัดการศึกษา 

๑. ความเชื่อมโยงของระบบฐานข+อมูลยังไม0สมบูรณEทําให+ข+อมูลประกอบการตัดสินใจ
ยังมีประสิทธิภาพไม0เต็มที่ 

๒. ขาดความเข+าใจของบุคลากรในพันธกิจและการจัดเก็บข+อมูลที่เป,นระบบ 
๓. มาตรการกระตุ+นแรงจูงใจบุคลากร มีส0วนร0วมในการให+บริการวิชาการและวิชาชีพ

แก0สังคมมีน+อย 
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยุทธE  ( S + O ) กลยุทธE  (  W + O ) 
๑. ประชาชนในท+องถิ่นและพื้นที่ใกล+เคียงให+ความ

สนใจด+านการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรู+ไป
พัฒนาตนเองและการทํางานให+ดียิ่งขึ้น 

๒. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับความสนใจจาก
หน0วยงานในท+องถิ่น ในด+านการพัฒนาบุคลากร
ของหน0วยงานในท+องถิ่นให+มีความรู+เพิ่มขึ้น 

๓. สาขาวิทยบริการฯ ได+รับการยอมรับจากผู+ใช+
บัณฑิต และตลาดแรงงานในด+านการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู+คู0คุณธรรม 

 
 

๑. การสร+างและการกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป,นธรรมทาง การศึกษาทุกระดับการศึกษา แก0
ประชาชนในท+องถิ่น 

๒. สนับสนุนการบริการการศึกษาในหน0วยงานระดับท+องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากร ให+มีความรู+
เพิ่มขึ้น 

๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู+คู0คุณธรรม แก0ชุมชน  

๑. ส0งเสริ มการบริการวิชาการแก0ชุมชน 
๒. ส0งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท+องถิ่น 
๓. พัฒนาระบบฐานข+อมูลให+มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

อุปสรรค หรอื ข+อจาํกัด   (THREATS)  กลยุทธE  ( S + T ) กลยุทธE  ( W + T ) 
๑. การเปBดเสรีการศึกษา ทําให+เกิดการแข0งขันใน

ตลาดการศึกษาสูงขึ้น 
๒. การเปBดสอนโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย มี

ค0าใช+จ0ายที่สูง ไม0เหมาะสําหรับผู+ที่มีรายได+น+อย 
หรือว0างงาน  

 

๑. มาตรฐานทางการศึกษา 
๒. ส0งเสริมให+ทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย 

๑. พัฒนาความรู+ความสามารถของบุคลากรอย0างต0อเนื่อง 
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