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                                                ความเปนมา 

 

   
หลักการและเหตุผล 
               สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําเปนตองมีการดําเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือปรับตัวใหทันกับสภาพ     
การเปล่ียนแปลง  ใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการ
เชื่อมโยงกับนโยบาย     ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2565 เพ่ือเปน
กรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของมหาวิทยาลัย       
ในแตละปงบประมาณ  
              การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางทางการพัฒนาท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  และสงเสริมการผลิตบัณฑิตในทุกระดับใหมีคุณภาพและมีความรู       
คูคุณธรรม เปนที่ตองการและพึงพอใจของสังคมและประเทศชาติตอไป 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 
มุงสูความเปนเลิศดานการบริการเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสรางองคความรูที่เปนประโยชนแกสังคม 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

 
“บริการเพื่อการศึกษา  มุงม่ันพัฒนา  เสรมิสรางปญญาแกชุมชน” 

 
ปณิธาน (Will) 

 มุงใหบริการทางการศึกษาแกอาจารย   นกัศึกษา   และบุคคลทั่วไปใหเปนไปดวยความ  รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัยพัฒนาระบบ
การใหบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   สามารถสนองตอบตอความตองการของผูใชบริการ   รวมทั้งเปนฐานขอมูลแก
ผูบริหารมหาวิทยาลยัและหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใชใน การกําหนดนโยบาย   วางแผน    และตัดสินใจในการดําเนินงาน 
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พันธกจิ (Mission) 
 

1 
 
2 

สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
และหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม และประชาชนเพื่อเสริมสรางความแข็มแข็งและยั่งยืน 

3 สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4 สงเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยทุธ 

 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรการจัดสรร 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตร 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรการเสริมสราง
แ ล ะ พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ ทุ น
มนุษย 

ยุทธศาสตรการพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
- ยุทธศาสตรดานการสราง
ความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
 

-  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร
เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรการสรางความ
เปนธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความเปนธรรมและลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความเปนธรรมและลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สม ดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ ในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สม ดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรดานการพฒันา
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
           เปาประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช 
                                    สามารถสรางงานดวยตนเอง 

                 กลยุทธที่ ๑  พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 
          เปาประสงคที่ 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
                 กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนุนสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดฃูสถาบันหลักของชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

           เปาประสงคที่ ๑  เยาวชน ประชาชนเขาถึงบริการทางการศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

                  กลยุทธที่ ๑  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

           เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
                  กลยุทธที่ ๑  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

                  กลยุทธที่ ๒  พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

                  กลยุทธที่ 3  สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

1. ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถสราง
งานดวยตนเอง 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา  
ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย ระดับอุดมศึกษาอยาง
เสมอภาค 
 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาช 
2. สงเสริมสนุนสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดฃูสถาบันหลักของชาติ 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตย
และภักดีตอองคกร 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 
หลักธรรมาภิบาล 
3. สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
1. โครงการพ่ีสอนนอง 
   ๑.1 กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธรุนพ่ี-รุนนองรามตรัง  
   1.2 กิจกรรมนองตามพ่ีทําดีเพ่ือสังคม  
   1.3 กิจกรรมวิชาการสัมพันธ ปการศึกษา๒๕๖4 
๒.โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๓.โครงการวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
 

๑.โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม
ทุกระดับการศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีสูงข้ึน 
2. กิจกรรมการประยัดพลังงานระบบไฟฟาใน
สาขาวิทยบริการ 
3. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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             รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
และหมายเหตุ 

แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1         
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย         

เปาประสงคท่ี 1         

ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ         

สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการ         
ของผูใชสามารถสรางงานดวยตนเอง         

กลยุทธท่ี1         

พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 1 นักศึกษาที่รวมโครงการ รอยละ 75.00 1 โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 1 นักศึกษาที่รวมโครงการมีความรู รอยละ 75.00 - 50,000 คกก.กิจกรรมนักศึกษา 

และบูรณาการเพ่ืออาชีพ 
มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

ของผูเขารวม
โครงการ 

 ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
ของผูเขารวม

โครงการ 
   

เปาประสงคที่ 2           

:สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ 

        

กลยุทธที่ ๒          
สงเสริมสนุนสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดฃูสถาบันหลักของชาติ 

1.โครงการที่กอใหเกิดความรูความเขาใจ
หรือเห็นประโยชนของศิลปะแลวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 
ของผูเขารวม

โครงการ 

1.โครงการเทิดพระเกียรติ สงเสริมศาสนา 
ประเพณีไทยและภูมิปญญาไทย 

1.โครงการที่กอใหเกิดความรูความเขาใจ
หรือเห็นประโยชนของศิลปะแลวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 
ของผูเขารวม

โครงการ 
 50,000 คกก.ศิลปวัฒนธรรม 

         

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2         
การสรางความเปนธรรมลดความ         

เหลื่อมล้ําในสังคม         

เปาประสงคท่ี1         

 เยาวชน ประชาชนเขาถึงบริการทาง         

การศึกษา  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
 
 

       

ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค         

กลยุทธท่ี1         
 สรางความเสมอภาคและ 1 นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา รอยละ 95.00 1 โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม 1 นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา 500 คน  80,000 คกก.ประชาสัมพันธ 

ความเปนธรรมทางการศึกษา  ของคาเปาหทาย ทุกระดับการศึกษา      

  ที่กําหนด       

         
 2.ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอ รอยละ 75  1.ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต รอยละ 75    

 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเปน   การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเป     

 ธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค/กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

และหมายเหตุ แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3         

การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง         

เปาประสงคท่ี 1         

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ         

ตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

กลยุทธท่ี 1         

พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทซื่อสัตย 1 บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 75.00 1 โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ  - 54,000 งานบริหารและธุรการ 

และภักดีตอองคกร และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ของบุคลากร ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 75.00    

  ที่เขารวม   ของบุคลากร    

     ที่เขารวม    

กลยุทธที่ 2         

พัฒนาระบบสาธารณูปการ 1 ลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาลงเม่ือ ลดลง 1 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาภายใน 
1 ปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบ 

ลดลง -  งานบริหารและธุรการ 

ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล เปรียบเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับปที่ผานมา รอยละ 5    

กลยุทธที่ 3         

สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.50 
1.กิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับคะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.50   คกก.ประกันคุณภาพ 
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งบประมาณตามภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน 

   หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน งบรายได 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัย 
สาขาวิทย

บริการฯจ.ตรัง 
- 11,189,500 งบรายได 

รวม     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    
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ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ

 

 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

และหมายเหตุ 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. จัดประชุมงานแผนเพ่ือถายทอดและวางแนว
ทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

            
งานวิเคราะห

และประสานการ
วางแผน 

งานบริหารและ
ธุรการ 

๒. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน
แตละตัวชี้วัด 

            
งานวิเคราะห

และประสานการ
วางแผน 

งานบริหารและ
ธุรการ 

๓. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ
มหาวิทยาลัย 

     
 

  
 

  
 
 
12เดือน 

งานวิเคราะห
และประสานการ

วางแผน 

งานบริหารและ
ธุรการ 9 เดือน 6 เดือน 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัรามคําแหง (Strategy Map) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลยุทธ 
ดานประสิทธิผล 

กลยุทธ  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา (๑)                                                                   

กลยุทธ 
ดานคุณภาพ 

กลยุทธ   พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ (๑) 
 

กลยุทธ 
ดานประสิทธิภาพ 

กลยุทธ สงเสริมสนุนสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดฃูสถาบันหลักของชาติ(๒)                                         

กลยุทธ 
ดานการพัฒนาองคกร 

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท  ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร (๑)                                                                               

กลยุทธ  พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล (๒)  

กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (3)                                                                    

1. ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถ
สรางงานดวยตนเอง 
2.สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทาง
การศึ กษา  ศิ ลปะและ วัฒนธรรม ไ ทย 
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 

 

2. การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

วิสัยทัศน  มุงสูความเปนเลิศดานการบริการเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสรางองคความรูท่ีเปนประโยชนแกสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

เปาประสงค 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง  (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดลอมภายใน
องคกร 

 

จุดแข็ง (Strengths)  
 1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ กระจายโอกาส สรางความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา มนีโยบายการสงเสริมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 
 2. มหาวิทยาลัยเปนตลาดวิชาทีม่ีชื่อเสียง มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ทั้งการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวชิาชีพเฉพาะแกผูเรียน 
 (Pre Degree, นักศึกษาปกติและการศึกษาตอยอด) 
 3. ศิษยเกามีจํานวนมากและมชีือ่เสียง และหลากหลายสาขาวิชา 
 4. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมสูงมากเมื่อเทียบกับสถาบนัอ่ืน 
จุดออน (Weaknesses)  
 1. สมาคมศิษยเกา และศิษยปจจุบันยังมบีทบาทในการจัดกิจกรรมและพัฒนามหาวิทยาลัยไมมากเทาที่ควร 
 2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศยงัไมสามารถนาํมาใชในการบริหารไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
  
โอกาส (Opportunities)  
 1. ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
 2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพฒันาที่ยั่งยนื ดวยการเรียนรูตลอดชวีิต 
 3. สังคมฐานความรู และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยรองรับการศึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูเรียนทําใหคนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
 4. ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลยัรามคําแหงจึงเปนทางเลือกที่ดี 
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม 
(Threats) 

 

 1. การแขงขันในระดบัอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศมีสูง อีกทั้งนโยบายของคูแขงที่จูงใจใหกับผูเรียนโดยไมคํานงึถึงคุณธรรม จริยธรรมขาดมาตรฐาน                             
 และคุณภาพ 
 2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลที่มีแนวโนมลดลง รวมถึงจาํนวนผูเขาสูวยัเรียนที่นอยลงมหาวทิยาลัยจึงตองรับภาระเพิ่มข้ึน 

3. สภาวะปจจบุันมีการระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ทําใหการบริหารจัดการภายในทัง้หมดไมคลองตัว 
  

 

           



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา ๑๖ 
 

                       คําอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ (เปาประสงค) ของแผนกลยุทธ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จ.ตรัง 

 
รหัสตัวช้ีวัด  :  01 

ช่ือตัวช้ีวัด  :  นักศึกษาท่ีรวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
                  (โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมกิจการนักศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  คือจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการรวมโครงการเสร็จสิ้น มีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะตามวัตถุประสงคของโครงการ 
                                    เพ่ิมข้ึน (ควรจัดประเมินกอนและหลังการอบรม) 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  จัดเก็บผลการประเมินโครงการทุกครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลี่ยในภาพรวม 

ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร./สกอ. 

หนวยวัด  :  รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรวมโครงการและตอบแบบสอบถามในระดับความพึงพอใจท่ีดีและดีมาก 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  รอยละ 75.00 ของผูเขารวมโครงการ 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด  :  03 

รหัสตัวช้ีวัด  :  02 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  ผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเห็นประโยชนและคุณคาในศิลปวัฒนธรรม ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  คือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมและคณะจัดทําข้ึน โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน  
                                     เขารวมโครงการเห็นประโยชนและคุณคา 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  เก็บขอมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดทํารายงานผลปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของการนําผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาคาเฉลี่ยในภาพรวม 

ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรวมโครงการและตอบแบบสอบถามในระดับความพึงพอใจท่ีดีและดีมาก 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  รอยละ 85.00 ของผูเขารวมโครงการ  



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา ๑๗ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด  :  นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรและประเภทการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2564 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  ปละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมจากคาเปาหมาย 
ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  นําจํานวนนักศึกษาใหมจริง มาคํานวณคารอยละจากคาเปาหมาย 500 คน         

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  รอยละ 95.00 ของเปาหมายท่ีกําหนดจากจํานวน 500 คน 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด  :  04 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบ  :  คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามในทุกภูมิภาคตอการเปดโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมในการเขาถึง การศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงท่ีครอบคลุมประเด็นหลักสูตรหลากหลายประเภทและระดับการศึกษาตอบสนองความตองการเรียนรู มีชองทางการศึกษาหลายระบบและคาใชจายถูก 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  ปละ 1 ครั้ง  

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูแสดงความคิดเห็น 
ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  รอยละความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  รอยละ 75.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม เห็นวามหาวิทยาลัยรามคําแหง สรางโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาใหกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา ๑๘ 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด  :  05 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง    
                  (โครงการพัฒนาบุคลากร)   

ผูรับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ                 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  คือผลจากการประเมินบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ (ควรประเมินกอนและหลังการอบรม) ดานความรู ทักษะ 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  ปละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของผูเขารับการอบรม ของแตละโครงการ แลวหาคาเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการอบรม 
คาเปาหมาย พ.ศ. 2565  :  รอยละ 65.00 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  :  06 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  ลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาลงมาเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา      ผูรับผิดชอบ  :     ทุกหนวยงานสนับสนุนนโยบาย 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  คือผลของการประหยัดการใชกระแสไฟฟาลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือเปรียบเทียบหนวยการใชกระแสไฟฟาของหนวยงาน 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  ปละ 1 ครั้ง (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

สูตรในการคํานวณ           :  รอยละของหนวยการใชกระแสไฟฟาเม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  รอยละของการลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 2564 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  ลดลง รอยละ 5.00 จากปริมาณหนวยการใชกระแสไฟฟาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หนา ๑๙ 
 

รหัสตัวช้ีวัด  :  07 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา      ผูรับผิดชอบ  :     คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 

คําจํากัดความของตัวช้ีวัด  :  คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

ความถี่ในการเก็บขอมูล     :  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ           :  คะแนนผลการประเมิน 

ท่ีมาตัวช้ีวัด  :  มร. 

หนวยวัด  :  คะแนนผลการประเมิน 

คาเปาหมาย พ.ศ. 2564  :  คะแนนระดับดี   


