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ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม 1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนา

ดําเนินการในปีแรก ที่สมดุลสู่สังคม

1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต 1.5 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้

แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. เร่งนํา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

2. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      - ประชาชนในพื้นที่มึความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

พึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมี ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การทํางานของภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการศึกษา

การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด การพัฒนาอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น

ที่ดี และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแส ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      - รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่ม

- อัตราการเรียนรู้และอัตราการเข้าศึกษาต่อของ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักปฏิบัติใน สูงขึ้น เพื่อนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ

ในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวย

ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความ

เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่

โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ

การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง

พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้

สอดคล้อง ทันสมัย กับสภาพความเป็นจริงของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผล

กระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

กลยุทธ์/วิธีการ นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ยุทธศาสตร์ฯ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1) โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษา

- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อยกระดับ 1.5.1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในจังหวัด ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

คุณภาพชีวิตและทักษะการดํารงชีวิตเพื่อ ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา คุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา ชายแดนภาคใต้ (ม./ส.)

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของการเคารพอัตลักษณ์ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

- ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น      - ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาใน

กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น (รอ้ยละ)

อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

คุณภาพ

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 1.12 การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ให้แก่โรงเรียน เพื่อการศึกษา

แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

เพื่อการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. จัดหา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้แก่โรงเรียน      - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต และสามารถเข้าถึง โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่ ตัวชี้วัด

- จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์      - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แท็บแล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหา

- จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่ ทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยุทธศาสตร์ฯ : ยกระดับคุณภาพและ 1) โครงการ : โครงการจดัการเรียน

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 1.12.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมี มาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ให้มีเนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริม ทางการศึกษาและสถานศึกษา (ม./ส.)

การสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต กับการเร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

4.1 นโยบายการศึกษา 4.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 2. สร้าง เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

4. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษา โอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการ      - ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ ตัวชี้วัด 

- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อย      - ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการสนับสนุนประชากร

โอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการ ในวัยเรียนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

เรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้      - ร้อยละของประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษา

ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่

และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และ

พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัย เรียน

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบ

โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบสะสม

ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส

ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ

การศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัด

ของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี "โครงการเงินกู้

เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต"

โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ

เลี้ยงตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนเงิน

กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้

เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุง

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อ

ต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัด

ให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ดําเนิน "โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน" เพื่อเปิด

โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ

จัดการศึกษาชุมชน เพื่อมุ่งให้เกดิสังคมแห่ง

การเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับโอกาส ยุทธศาสตร์ : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 1) โครงการ : โครงการสนับสนุน

- สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุน 4.1.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้ ทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวชี้วัด : ตลอดชีวิต 15 ปี (ม./ส.)

และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญและอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      - ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐ (ร้อยละ)

     - ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุน

การจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

(ร้อยละ)

     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียน (ร้อยละ)

4.1 นโยบายการศึกษา 4.2 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 4. จัดการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

ศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง      - คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่าง ตัวชี้วัด

เรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้าง      - จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น

รายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สําเร็จ จากปี 2554

การศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือ

ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้

มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์

ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษา

ดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ

รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน

เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้

บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับ

ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ

มีรายได้สูงตามความสามารถ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง ยุทธศาสตร์ฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพ - ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ 4.2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ ของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม./ส.)

ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลัก ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด และ สากล 2) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

ของโลก แรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ม./ส.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี      - สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และ 3) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดม สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ในสถาบัน ด้านสังคมศาสตร์ (ม./ส.)

ศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็นที่ ส่งเสริมการมีงานทําระหว่างเรียน อุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ระดับอนุปริญญา 4) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานภายใน 1 ปี รวมทั้ง ถึงปริญญาตรี ( 40 : 60) ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น สาขาวิชาที่ขาดแคลน (ม./ส.)

5) โครงการ : โครงการผลิตแพทย์

และพยาบาลเพิ่ม (ม./ส.)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับการศึกษา ยุทธศาสตร์ฯ : การยกระดับคุณภาพ 1) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน - สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชน 4.2.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิชาการ (ม./ส.)

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ โอกาสการเรียนรู้ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการ      - จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย แหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น สูงขึ้น (15-59ปี) (จํานวนปี)

นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(ร้อยละ) 

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพ 4.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ของประชาชน

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. ลงทุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม ด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ      - ประชาชนแต่ละช่วงวัยมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติและได้รับ

สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลดปัจจัย การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมบีูรณาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ เชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัด 

ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิต      - อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรพันคนลดลงเฉลี่ย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ ร้อยละ 5 ต่อปี

- อัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริง      - อัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อ 5 โรค (โรคมะเร็ง

ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความ โรคหลอดเลือดสมอง) และอุบัติเหตุ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 

เป็นเลิศที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมี 0.5 ต่อปี

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้

โรงพยาบาลต่างๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ

แพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ

ในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ผลงานการศึกษาและวิจัย ยุทธศาสตร์ฯ : การศึกษาและวิจัย 1) ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษา

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการให้ 4.4.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนา เพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล และ คุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ สุขภาพได้รับการพัฒนา สุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย (ม./ส.)

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการจัดบริการ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) 2) โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราช

ทุกระดับ      - จํานวนผลงานศึกษาวิจัยเพื่อบริการ สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศใน

รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพได้รับ เอเชียอาคเนย์ (ม.มหิดล)

การพัฒนา/นําไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) 3) โครงการ : โครงการศูนย์การแพทย์

     - ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง  ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (มศว.)

ศึกษาธิการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 4) โครงการ : โครงการจัดตั้ง

(ร้อยละ) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์  (มวล.)

นโยบายที่ 4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ 4.5 การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 

และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ

และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 5. นําทุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

3. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทาง      - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถี จิตสํานึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาสร้าง ตัวชี้วัด :

- ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ งาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ      - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วม

การเผยแพร่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

สร้างสรรคก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามา และทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอด

ไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่าง

ครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับความรู้ ยุทธศาสตร์ฯ : การปลูกจิตสํานึกและ 1)  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง

- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.5.2 ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม (ม./ส.)

มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และ สังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ไทย

บริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํา ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

รายได้สู่ชุมชน      - นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝัง

ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ)

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์

คุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

4.1 นโยบายการศึกษา 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 6. สนับสนุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ      - ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกต์ใช้ในเชิง

การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย พาณิชย์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต
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 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

สังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ วิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญา      - จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้

- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ และนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่ง ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น

ในวารสาร หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ ตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้าง

หรือนานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์ หรอื รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้ง

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ศูนย์เป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่

จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัย

ของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพระหวางองค์กรบริหารงาน

วิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ ยุทธศาสตร์ฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

- พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัย การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด ของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน องค์ความรู้ (ม./ส.)

ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก ในเชิงพาณิชย์ 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด

สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) เทคโนโลยี (ม./ส.)

ด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้      - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่

(เรื่อง)
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