
 

 

 

 
 

 

สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551-2554

ประเด็นยุทธศาสตร มร. เปาประสงค มร. ยุทธศาสตร มร.

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2551-2554

นายจักรพล หนูกลาง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4  กองแผนงาน

การสรางโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต (มร.)

1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับ

การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

(มร.)

2. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเผยแพรสู

สังคมโลก (มร.)

สงเสริมการอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อ

เผยแพรสูสากล (มร.)

สรางและประกันโอกาสการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษา 

และการศึกษาตามอัธยาศัยศ (มร.)

สงเสริมหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย

และประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก จัดบริการวิชาการแกชุมชนและ

สังคม (มร.)

สงเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในระบบ

การศึกษา (มร.)

เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

และการบริหารจัดการ (มร.)

เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

(มร.)

การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา (มร.)

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน (มร.)

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อการแขงขัน (มร.)

3. พัฒนาการวิจัยสรางองคความรูและ

เครือขายของการเรียนรูที่สามารถ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (มร.) 

                     

เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (มร.)

เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ (มร.)

1. ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหตอบสนองความ

ตองการของตลาดและการพัฒนา

ประเทศ (มร.)การพัฒนาขีดวามสามารถ

ของประเทศโดยใชความรู

เปนฐาน (มร.)
 2. ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

สุขภาพใหตอบสนองความตองการ

ของตลาดและการพัฒนาประเทศ(มร.)

ประสานความรวมมือกับถาบันการศึกษา

และหนวยงานภาครัฐในเขตพื้นที่พิเศษ 

เพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรฐษกิจพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาชีวิตแบบยั่งยืน (มร.)

การพัฒนาการศึกษาเพื่อ

ความมั่นคงของรัฐ (มร.)

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน 

และพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ มีโอกาสไดรับ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มร.)

ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมา

ภิบาล (มร.)การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและกฎหมายดาน

การศึกษา (มร.)

ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสามารถอํานวยความ

สะดวกและใหบริการแกผูรับบริการ 

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและธรร

มาภิบาล (มร.)

เรงรัดปรับปรุงแกไขพัฒนา และ

ประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

(มร.)

แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551-2554

ประเด็นยุทธศาสตร ศธ.เปาประสงค ศธ.ยุทธศาสตร ศธ.
เปาหมาย/เปาประสงคเชิง

นโยบายชาติ
นโยบายชาติ ยุทธศาสตรชาติ

ดานการบริหาร

จัดการที่ดี

(ชาติ)

ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถ

อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชน

(ชาติ)

ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน อํานวยความ

สะดวก ลดขั้นตอนการทํางาน และนําเทคโนโลยีใหมๆ 

มาใชในการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน (ชาติ)

ดานสังคมและ

คุณภาพชีวิต

(ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัย จน

ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ (ชาติ)

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู และกํากับ 

ติดตามประเมินผล (ชาติ)

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551-2554 นําเสนอคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2551 (WWW.NESDB.GO.TH)

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต (ศธ.)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษา 

และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการ

การศึกษา (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน

และการศึกษาตามอัธยาศัย (ศธ.)

สงเสริมสถาบันการศึกษาจัดบริการวิชาการ

แกชุมชน สังคม (ศธ.)

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา (ศธ.)

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน (ศธ.)

เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ (ศธ.)

สงเสริมคุณธรรม/ศิลธรรมในระบบการศึกษา 

(ศธ.)

พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา

และแกปญหาขาดแคลนครู คณาจารย 

บุคลากรทางการศึกษา (ศธ.)

เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรูและการบริหารจัดการ (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค และสรางภาคี

เครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ

จัดการศึกษา (ศธ.)**

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของรัฐ (ศธ.)

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน

และพื้นที่เฉพาะอื่นๆ และกลุมชาติพันธมี

โอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (ศธ.)

พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศธ.)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

กฎหมายดานการศึกษา (ศธ.)

ระบบบริหารงานของ

กระทรวงศึกษาธิการสามารถอํานวย

ความสะดวกและใหบริการแกผูรับบริการ

 รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิ

บาล (ศธ.)

ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล (ศธ.)

พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(ศธ.)

เรงรัดปรับปรุงแกไข พัฒนา ประกาศใช

กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา (ศธ.)

สงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการความรู (ศธ.)

การพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน (ศธ.)

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ (ศธ.)
เรงผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งระดับกลางและ

ระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย 

พยาบาล และสาขาที่ขาดแคลน (ศธ.)

สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ 

(ศธ.)

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา (ศธ.)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับ

ตอการพัฒนาประเทศและสรางระบบ

คาตอบแทนที่เหมาะสม (ศธ.)

สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม 

คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการปลูกฝง

จิตสํานึก สรางเจตคติ ปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน 

โดยเครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชน 

และสื่อ (ชาติ)

สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึง

บริการการศึกษาและแหลงเรียนรู โดยการสงเสริม

สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย 

สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแกชุมชน

และสังคม (ชาติ)

เรงแกปญหาขาดแคลนครู คณาจารย โดยเฉพาะใน

สาขาวิชาที่ขาดแคลน และพัฒนาระบบการผลิตครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพในการ

รับรองการเปลี่ยนแปลง (ชาติ)

นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัด

การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุก

ระดับ (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ โดยเรงผลิต

และพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาที่ขาด

แคลน (ชาติ)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการ

พัฒนาประเทศ และสรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม 

(ชาติ)

ดานฟนฟูความเชื่อมั่น

ของประเทศ

(ชาติ)

สรางความสมานฉันทของคนในชาติ

อันเนื่องมาจากความขัดแยง ดานลัทธิ

 อุดมการณ และความแตกตาง

ดานอัตลักษณ (ชาติ)

เสริมสรางใหประชาชนในชาติยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

โดยสงเสริมความรูความเขาใจ และการเรียนการสอน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และสรางกลไก

ชุมชนในการสงเสริมประชาธิไตยและเสริมสรางความ

เขาใจกันเพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางที่สอดรับกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดย

สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับ

ภาคเอกชน (ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจน

ตลอดชีวิต  (ชาติ)

เนื้อหาในแผนฉบับนี้  จะมีขอความและประเด็นยุทธศาสตรที่แตกตางจากแผนฉบับใหม ( สกอ.จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 

ฉบับใหมมาใหมหาวิทยาลัยตามหนังสือ ที่ ศธ 0503(2)/ว695 รับวันที่ 9 มิ.ย.2551)

ประเด็นยุทธศาสตร สนง. วก.ตปท. เปาประสงค สนง. วก.ตปท. ยุทธศาสตรสนง. วก.ตปท.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสาขาวิยบริการฯ ตางประเทศ พ.ศ.2551-2554

การสรางโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต (สนง.วก.ตปท)

1.  สรางโอกาสและขยายโอกาสทาง

การศึกษาใหกับชาวไทยในตางประเทศ 

พนักงานสายการบิน และชาวไทยที่

ทํางานระหวางประเทศ กลุมบุคคลที่

ทํางานหนวยงานการเดินเรือ และ

หนวยงานประจํากลางทะเล ใหมีความ

เสมอภาคทางการศึกษาเชนเดียวกับคน

ไทยในประเทศ และสามารถนําความรูไป

พัฒนาศักยภาพของตน และผลิตบัณฑิตที่

มีความรูคูคุณธรรม (สนง.วก.ตปท)

2. สงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรสูทั่วโลก

(สนง.วก.ตปท)

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู

สากล  (สนง.วก.ตปท)

ขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาแกแคนไทยในตางประเทศ 

พนักงานสายการบินและชาวไทยที่

ทํางานระหวางประเทศ (สนง.วก.ตปท)

2. เรงพัฒนางานประกันคุณภาพฯ 

การศึกษาของหนวยงาน  

(สนง.วก.ตปท)

1. เรงรัดพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมสากล 

(สนง.วก.ตปท)การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา (สนง.

วก.ตปท)

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน (สนง.วก.ตปท)

มีการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดี

และมีมาตรฐาน (สนง.วก.ตปท)

 พัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ที่สามารถตอบสนองตอการ

พัฒนาการบริหารจัดการของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  (สนง.

วก.ตปท)                    

การพัฒนาขีดดวามสามารถของ

องคกรโดยใชความรูเปนฐาน 

(สนง.วก.ตปท)

การพัฒนาระบบบริหารงาน 

 (สนง.วก.ตปท)

ระบบบริหารงานของสํานักงานฯ 

สามารถอํานวยความสะดวกและ

ใหบริการแกนักศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานและธรรมาภิบาล (สนง.

วก.ตปท)    

4. เรงรัดปรับปรุงแกไข พัฒนา และ 

ประกาศใชกฎระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ

ตางๆ (สนง.วก.ตปท)   

1

2

ตัวชี้วัด สนง. วก.ตปท.

จํานวนเรื่องของการวิจัยสถาบัน

1. จํานวนผูสนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

2. จํานวนผูสนใจสมัครเรียนระดับปริญญาโท

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

5. จํานวนนักศึกษามีสถานภาพดานสังคมศาสตร        

 และมนุษยศาสตร *

6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ        

 มนุษยศาสตร *

7. จํานวนศูนยสอบในตางประเทศ

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ  

    ใหบริการดานงานสนับสนุนการเรียนการสอน *

2. จํานวนการประชุม/อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา          

 ระบบการเรียนรู

3. รอยละของบุคคลากรที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/    

   ดูงานไมนอยกวา 2 ครั้งตอป *

4. ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามาจัดทําแผน *    

1. ระดับคะแนนประกันคุณภาพ *

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ     

  การสอนของอาจารย

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถนําความรู    

  ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน *

4. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือ           

 ศึกษาตอในระยะ 12 เดือน หลังจบการศึกษา *

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีนักศึกษาเปนผูรวม     

  โครงการ *

1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสํานักงานให

มีมาตรฐานในการบริการที่ดีอยาง

สม่ําเสมอ (สนง.วก.ตปท)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม *

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานให

เปนไปตามหลักธรรมา

ภิบาล (สนง.วก.ตปท)   

2. พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานที่

สวยงาม มีบรรยากาศที่ดีที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ

(สนง.วก.ตปท)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใช      

   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา *

2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดรับการ         

  พัฒนา/ปรับปรุง *

3. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ไดรับการ         

  พัฒนา/ปรับปรุง *

 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ          

   ปฏิบัติงาน

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการมีสวน       

  รวมในการบริหารงาน

 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ          

   บริหารงานของหัวหนางาน

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ   

    บริหารงานของหัวหนาสํานักงาน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ 

    บริหารงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

จํานวนกฎระเบียบขอบังคับที่ไดปรับปรุง แกไข 

และตราขึ้นใหม *
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