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แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 - 2564
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความเป็นมา : หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฏีก าว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมือ ง ที่ ดี พ.ศ. 2546 มี แผนปฏิ บั ติราชการ 2 ประเภท คื อ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี นั้นคือ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดาเนินการตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
สาระสาคัญในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก โดย กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย
รามคาแหงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะทาให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสาเร็จพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จของ
ภารกิจต่างๆ รวมถึงผลผลิตของโครงการที่กองงานวิทยาเขตบางนาจะจัดทา เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 5 ปี
หลักการสาคัญของงบประมาณแบบใหม่ คือ การจัดสรรงบประมาณให้เชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดสรรให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลงาน Performance ของหน่วยงานกองงานวิทยาเขตบางนา ในการส่งผล
สาเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงในแต่ละปี งบประมาณ โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ ในการดาเนินตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง และจะต้องดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ และสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินการบร รลุ
เป้าหมายที่กาหนด
การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกั บผลงาน ของหน่วยงาน กองงานวิทยาเขตบางนา จาเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผล
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของกองงานวิทยาเขตบางนา
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / ๓

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของกองงานวิทยาเขตบางนา
(SWOT ANALYSIS)
(ที่มา : การประชุม กรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อผลักดันสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

 จุดแข็ง (Strengths)





กองงานวิทยาเขตบางนามีความได้เปรียบเชิงกายภาพ มีพื้นที่และมีสภาพแวดล้อมในการรองรับการขยายตัวและเติบโตขององค์กร
กองงานวิทยาเขตบางนามีศักยภาพและสนับสนุนกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กองงานวิทยาเขตบางนามีการทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กองงานวิทยาเขตบางนาได้สร้างความเป็นธรรมลดความลดความเหลื่อมล้าของภาครัฐ ในการส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต *

 จุดอ่อน (Weaknesses)
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่เต็มที่ เช่น บุคลากร อาคาร และ สถานที่
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและสภาพการณ์ปัจจุบัน
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2. โอกาส (Opportunities)
 นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
 ตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต
 สังคมฐานความรู้ทาให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี
 นโยบายระดับชาติส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคนดี และคนเก่ง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เอื้อต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรม *
3. ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
 การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาไม่สมดุลกับภาระงาน
 การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสูง และนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรียนโดยไม่คานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
 การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทาให้คู่แข่งขันในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น
* จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขตบางนาครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 5.4 เรื่อง การปรับและทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 2564 ) สู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
** ปรับปรุงแก้ไข พันธกิจ ข้อ 3 เดิม สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชากร วิชาชีพ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
จากการประชุมคณะกรรมการรบริหารครั้งที่ 6

/ 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 วาระที่ 4.4
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา
S จุดแข็ง (Strengths)
1. กองงานวิทยาเขตบางนามีความได้เปรียบเชิงกายภาพ มีพื้นที่และมี
สภาพแวดล้อมในการรองรับการขยายตัวและเติบโตขององค์กร
2. กองงานวิทยาเขตบางนามีศักยภาพและสนับสนุนกระจายโอกาส
สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. กองงานวิทยาเขตบางนามีการทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
4. กองงานวิทยาเขตบางนาได้สร้างความเป็นธรรมลดความลดความ
เหลื่อมล้าของภาครัฐ ในการส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

W จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่เต็มที่ เช่น
บุคลากร อาคาร และ สถานที่
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาและสภาพการณ์ปจั จุบัน

O โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ส่งเสริม
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรม
ของบัณฑิต
3. สังคมฐานความรู้ทาให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงเป็น
ทางเลือกที่ดี
5. นโยบายระดับชาติส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคนดี และคนเก่ง โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์เชิงรุก (S + O )
1. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการวิจัยสถาบันของบุคลากร
4. ส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W + O )
1. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม
2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

T ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (Threats)
1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาไม่สมดุลกับภาระงาน
3. การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสูง และนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรียนโดยไม่คานึงถึง
มาตรฐานและคุณภาพ
4. การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ทาให้คู่แข่งขันใน
ระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S + T )
1. ส่งเสริมและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการโครงการชี้นาป้องกันแก้ไขปัญหาของสังคม
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์เขิงรับ (W + T )
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
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การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของกองงานวิทยาเขตบางนา
SWOT ANALYSIS
สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร
*จุดแข็ง

*จุดอ่อน

ปี 2559-2563

ปี 2560-2564

1. กองงานวิทยาเขตบางนามีความได้เปรียบเชิงกายภาพ มีพื้นที่

1. กองงานวิ ท ยาเขตบางนามี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง กายภาพ มี พื้ น ที่ แ ละมี

และมีสภาพแวดล้อมในการรองรับการขยายตัวและเติบโตของ
องค์กร
2. กองงานวิท ยาเขตบางนามี ศัก ยภาพและสนับ สนุน กระจาย
โอกาส สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีการ
ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. กองงานวิทยาเขตบางนาได้สร้างความเป็นธรรมลดความลด
ความเหลื่อมล้าของภาครัฐ ในการส่งเสริมการจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สภาพแวดล้อมในการรองรับการขยายตัวและเติบโตขององค์กร
2. กองงานวิทยาเขตบางนามีศักยภาพและสนับสนุนกระจายโอกาส สร้าง
ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา มี ก ารส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. กองงานวิทยาเขตบางนามีแผนการพัฒนาบุคลการที่มีประสิทธิภาพ

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยุ่ยังไม่เต็มที่ เช่น บุคลากร

1. กองงานวิทยาเขตบางนามีการทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่เต็มที่ เช่น บุคลากร อาคาร
และ สถานที่
3. การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานยังไม่ตอบสนองต่ อความต้องการของ
นักศึกษาและสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาคาร และสถานที่
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษาและสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. งานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์กับการ
พัฒนาองค์กร
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โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

*ข้อจากัด/
ภัยคุกคาม

1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลาดแรงงานยอมรั บ ในชื่ อ เสี ย ง คุ ณ ภาพ ความอดทน และความ
รับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต
สังคมฐานความรู้ทาให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัย
รามคาแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี
นโยบายระดับชาติส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคนดี
และคนเก่ ง โดยใช้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท าให้ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด
โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ
การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาไม่สมดุลกับภาระงาน
การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสงู และนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับ
ผู้เรียนโดยไม่คานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทาให้
คู่แข่งขันในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.
2.
3.
4.

นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริม ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและ
คุณธรรมของบัณฑิต
สั งคมฐานความรู้ ท าให้ ค นทุ ก เพศทุ ก วั ย แสวงหาโอกาสในการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึง
เป็นทางเลือกที่ดี

1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาไม่สมดุลกับภาระงาน
3. การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสงู และนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรียนโดยไม่
คานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
4. การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทาให้คู่แข่งขันใน
ระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น

ที่มา :: 1. การประชุม กรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อผลักดันสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 5.4 เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อผลักดันสู่
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

* หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลง ตามมติที่ประชุม
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วิสัยทัศน์ (Vision)
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคม

ค่านิยมองค์การ (Good Will)
ซี่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งสร้างงานตามพันธกิจ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน (Ambition)
พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนับสนุนวิทยาการแบบตลาดวิชา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและส่ง เสริมการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูป แบบ ในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการ แก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
6. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อัตลักษณ์
สนับสนุนการผลิดบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กองงานวิทยาเขตบางนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าของภาครัฐ
เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
*เว้นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
*เว้นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีตอ่ องค์กร
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม
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ตารางแสดง พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กองงานวิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ (ม.ร.)

พันธกิจ (ว.ข)

ยุทธศาสตร์ (ว.ข)

- สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายโอกาส ความ
เสมอภาคและความเป็ น ธรรมทางการศึ ก ษา
หลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวง
ชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

- สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายโอกาส 1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
ศักยภาพทุนมนุษย์
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะ
การศึกษาเพือ่ ปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

- สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน
- ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

- สนั บ สนุ นและส่ ง เสริ ม การบริ ก ารทาง 2.การสร้างความเป็นธรรมลด
วิ ช าการแก่ สั ง คม แก่ ป ระชาชน เพื่ อ ความเหลือ่ มล้าของภาครัฐ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

- สนั บ สนุ น และพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด - สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด 4. ส่งเสริมขีดดวามสามารถใน
ความสามารถในประชาคมอาเซียน
ความสามารถในประชาคมอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียน
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตาม - ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการ 5. การพัฒนาบริหารเพื่อความ
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางของการบริ ห ารจั ด การ
มั่นคง
บ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

เป้าประสงค์ (ว.ข)

กลยุทธ์

1.ผู้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษามี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริม
คุ ณ ภาพ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
กิจการ นักศึกษาและ
แล้วมีงานทา ตรงตามความ
ศิษย์เก่า บูรณาการ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ สามารถ
เพื่ออาชีพ
สร้างงานด้วยตนเอง
1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการ
บริการทางการศึกษา
วิชาการแก่สังคม
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ
เพื่อส่งเสริม
ภาค
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาทั ก ษะ กลยุทธที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
พันธกิจประชาคม
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มี
บริห ารจัด การตามแนวทาง
บทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และ
ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภักดีต่อองค์กร
บ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการชี้นา ป้องกัน
และ แก้ปัญหาของสังคม
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของกองงานวิทยาเขตบางนา (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ : สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ :

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

.ผู้รับบริการทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพสาเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้สามารถ สร้างงานด้วยตนเอง

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้าของภาครัฐ

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

แผนกลยุทธ์
ด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาองค์กร

3.ส่งเสริมขีดดวามสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน

Strategy Map

4. การพัฒนาบริหารเพื่อ
ความมั่นคง

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ ตัวเลขหมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (2)
ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (4)
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
ส่งเสริมการจัดการบริการ
และศิษย์เก่าบุรณาการเพื่ออาชีพ และวัฒนธรรมไทย (3)
วิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการ
(3)
เรียนรู้ตลอดชีวิต (2)
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร (1)
แก้ปัญหาของสังคม (2)

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564 ) กองงานวิทยาเขตบางนา
วิสัยทัศน์ : สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคม
พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวง
ชน ให้ มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม

2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางานสร้ างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริ การทางวิชาการ แก่สงั คม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
6. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมองค์การ : ซี่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้าของภาครัฐ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3.ส่งเสริมขีดดวามสามารถในภูมภิ าคอาเซียน

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
4. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง

เป้าประสงค์

1.ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงตาม ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
ความสามารถและความร่วมมือใน
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
ความต้องการของผู้ใช้สามารถ สร้างงาน
ประชาคม
บ้านเมืองที่ดี
ด้วยตนเอง

กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการจัดการบริการวิชากรแกสังคม
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย
3.ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1.
2.

3.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 2: บายศรีสู่ขวัญ
ฉันท์น้องพี่
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1.

โครงการความร่วมมือทางวิชาการใน
การอบรมภาคทฤษฏีให้แก่ผู้ขอ
ใบอนุญาต บรถและผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รามคาแหง กับ สานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

กลยุทธ์
1.พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื้อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร
2.ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
แก้ปัญหาของสังคม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากร กอง

งานวิทยาเขตบางนา
2. โครงการเสวนาแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้
3. โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น ร่ ว ม ใ จ
มหาวิทยาลัยปลอดสิ่งเสพติด
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

4.
5.
6.
7.
8.

บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
โครงการส่งเสริมกีฬาและ
สุขภาพ
โครงการส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพและอนามัย
โครงการนันทนาการ
โครงการวันแนะแนวอาชีพ
โครงการบริการและส่งเสริม
วิชาชีพ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการลูกพ่อขุนจิตสาธารณะปันน้าใจ
ให้น้อง
โครงการรามบางนาฯร่วมจิตอาสา
พัฒนาวิทยาเขตบางนา
โครงการบาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างสรรค์วิชาการสร้างเสริม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสืบสานประเพณีไทย “ลอย
กระทง”
โครงการสืบสานประเพณีไทย “วัน
สงกรานต์ ”
โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
4. โครงการส่งเสริมการออกกาลัง

5.

6.
7.
8.

กายเพื่อห่างไกล สิ่งเสพติด
และเสริมสุขภาพ (To be
number one)
โครงการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพ
ชุมชนหอพักรอบมหาวิทยาลัย
รามคาแหง กองงานวิทยาเขต
บางนา
โครงการอนุรักษ์และประหยัด
พลังงาน
โครงการป้องกันอัคคีภัย
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
12.
13.
14.
15.
16.
17.

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา “ถวายเทียนพรรษา”
โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
กองงานวิทยาเขตบางนา
โครงการรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกองงานวิทยาเขตบางนา

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 25...
พ.ศ. 25....
หมาย
ผู้รับผิดชอบ
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คณะกรรมการ
๑. จัดประชุมกลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
จัดทา
เพื่อวางแนวทางการติดตามประเมิน
แผนกลยุทธ์ฯ
ตัวแทน
๒. กาหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ
หน่วยงาน
ประเมินผลแผนแต่ละตัวชีว้ ัด
ภายใน
๓. จัดทารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติ
หน่วยนโยบาย
ราชการประจาปีเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
และแผน
หน่วยงานภายนอก
งานธุรการ
ตัวชี้วัด

งาน/กิจกรรมดาเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564 )
(ตาราง)

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ
การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2560 – 2564 จะเน้นที่การสร้างความร่วมมือในการนาแผนไป
เป็นแนวทางในการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองงานวิทยาเขตบางนา แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมี
คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ของกองงานวิทยาเขตบางนา และของงานประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับผิดชอบในการ
บริหารแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตราฐาน ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพในของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย
และให้คณะกรรมการฯดาเนินการดังนี้
1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
2. ปรับแผนปฏิบัติราชการของกองงานวิทยาเขตบางนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
การติดตามประเมินผล
ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานของกองงานวิทยาเขตบางนา สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่ อ
ตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนดต่อคณะกรรมการกองงานวิทยาเขตบางนา ตามลาดับ

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 / 20

ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

2. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. แผนปฏิบตั ิราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี กองานวิทยาเขตบางนา (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ....
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ....
กองงานวิทยาเขตบางนา

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

4.กรอบแผนพัฒนา
5. การประเมิน
อุดมศึกษาระยะยาว คุณภาพในสถานศึกษา
15 ปี ฉบับที่ 2
ระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ.2551-2565)

6.นโยบาย
มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กองงานวิทยาเขตบางนา
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ประมาณค่าใช้จ่ายทางการเงินของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทเงินงบประมาณ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณร่ายจ่ายจากรายได้
งบประมาณหน่วยงานในกากับ
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
รวม : ปี

27,902,000
24,300,000
52,202,000

29,800,000
26,001,000
55,801,000

31,900,000
27,800,000
59,700,000

34,100,000
29,700,000
63,800,000

35,464,000
30,888,000
66,352,009

หน่วย : ล้านบาท
รวมปี
2560 - 2564
159,166,000
138,689,000
297,855,000

จากประมาณการค่าใช้จ่ายข้างต้น จัดเป็นกรอบทางการเงินที่กองงานวิทยาเขตบางนาจะนาไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้แผนของ
กองงานวิทยาเขคบางนามีงบประมาณเพียงพอสามารถนามาปฏิบัติได้ในโครงการ / กิจกรรมขงอผลผลิตให้เป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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2. จาแนกตามประเภทตามภารกิจ
ประเภทเงินงบประมาณ

ปี 2560

ปี 2561

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ 1,300,000 1,300,000
งบประมาณตามภารกิจประจา
9,730,000 9,730,000
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ
รวม : ปี
11,030,000 11,030,000

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,300,000
9,730,000
11,030,000

1,300,000
9,730,000
11,030,000

1,300,000
9,730,000
11,030,000

หน่วย : ล้านบาท
รวมปี
2560 - 2564
6,500,000
48,650,000
54,150,000
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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คาอธิบายวิสัยทัศน์
กองงานวิทยาเขตบางนา สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
ช่วยสร้างสรรคสังคม
1. กองงานวิทยาเขตบางนา หมายถึง การเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
แบบตลาดวิชา (เป็นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี) และเป็นสภานที่เรียนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. ที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การให้ความสาคัญกับการกระจายโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ
3. แบบตลาดวิชา หมายถึง สถานศึกษาและวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ (ในระดับปริญญา
ตรี) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ได้มาตรฐานสากล หมายถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและประเมินคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา
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Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการกองงานวิทยาเขตบางนา

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดม
ศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมี
งานทาตรงตามความต้องการของผู้ใช้
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดม
ศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้ว
มีงานทาตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค

การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า
ของภาครัฐ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การพัฒนาบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
เพื่อความมั่นคง
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กองงานวิทยาเขตบางนา / มณฑา

ประเด็นยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้า
ของภาครัฐ

เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนา
บริหาร
เพื่อความมั่นคง

ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา และศิทย์
เก่า บูรณาการเพื่ออาชีพ
1.ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3. ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.ส่งเสริมและพัฒนาพันธ
กิจประชาชคมอาเซียน
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเขิงรุกซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อองค์กร
2. ส่งเสริมการชี้นา
ป้องกัน และแก้ปัญหาของ
สังคม
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