
วสิัยทศัน์รฐับาล : “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง "

1. วสิัยทศัน์กระทรวง : "สร้างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชวีติ และความท้าทายที่เป็นพลวตัรองของโลกศตวรรษที่ 21 อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพฒันาศักยภาพและขดีความสามารถของคนไทย และการด ารงชวีติอยา่งเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง "

3.แผนแม่บทที่

ตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ 20 ปี

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

เป็นต้นไป

5. ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

ประเด็นยทุธศาสตร์
หลักการและเหตุผล ของ

แต่ละยทุธศาสตรช์าติ  

(Operation Plan)
(ให้กรอกประเด็นยทุธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ แหล่งเงินอ่ืน

(1) แผนงานพ้ืนฐาน       1,259.5916          -               -         349.5743     227.5599        537.6972      227.5599      548.7315      214.2000     554.2315     185.0000        584.2315     180.3000       2,949.2978     847.0000       2,949.2978     847.0000       2,949.2978     847.0000

2. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แข่งขัน

ย.2.11 การวจิัยและพัฒนา แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่8 : 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วจิัย และนวตักรรม

    1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        1.1 ผลผลิต : ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5        2.6005        5.4672 45 โครงการ          46.4627         5.4672 50 โครงการ        50.0000         6.0000 50 โครงการ      50.0000        6.0000 50 โครงการ          50.0000        6.0000 250 โครงการ         250.0000      30.0000 250 โครงการ         250.0000       30.0000 250 โครงการ         250.0000      30.0000

    2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ยุทธศาสตรด์า้นการ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน

ย.3.2 ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรู้

ตลอดช่วงชีวติ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

        1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 37,424         729.7565 นักศึกษามีงานท า (ร้อยละ 87.3)

11,100     163.8176     166.5338 10353 คน        284.2896      166.5338 10000 คน      280.0000      150.0000 9000 คน     250.0000     120.0000 8000 คน        230.0000     110.0000 35000 คน       1,000.0000     500.0000 30000 คน       1,000.0000     500.0000 28000 คน       1,000.0000     500.0000

ย.3.2 ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรู้

ตลอดช่วงชีวติ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

        1.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9,312         491.0310 นักศึกษามีงานท า (ร้อยละ 87.3)

3,226     151.0919      52.3210 3459 คน        131.2880        52.3210 3500 คน      140.0000       55.0000 3800 คน     160.0000      55.0000 4000 คน        200.0000      60.0000 20000 คน       1,000.0000     300.0000 20000 คน       1,000.0000     300.0000 20000 คน       1,000.0000     300.0000

ย.3.2 ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรู้

ตลอดช่วงชีวติ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

        1.3 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 608             4.9000 นักศึกษามีงานท า (ร้อยละ 86.8)

803      10.8423        0.7493 850 คน          63.2024         0.7493 900 คน        65.0000         1.0000 1000 คน      80.0000        1.5000 1200 คน          90.0000        1.8000 6000 คน         500.0000      10.0000 6000 คน         500.0000       10.0000 6000 คน         500.0000      10.0000

4. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสความเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ย.4.4 การสรา้งความ

เข้มแข็งของสถาบนัทาง

สังคม ทุนทางวฒันธรรม 

และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้ง

ความเปน็ธรรมและลด

ความเหลือ่มล้ าในสังคม

        1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวชิาการ 105           23.3415 จ านวนชมุชนหรือองค์กรเป้าหมาย

ที่ได้รับการพัฒนา (27 ชมุชน)

42

47      18.3434        1.7996 59 โครงการ           9.1230         1.7996 60 โครงการ        10.0000         1.5000 60 โครงการ      10.0000        1.5000 60 โครงการ          10.0000        1.5000 300 โครงการ         180.0000        5.0000 300 โครงการ         180.0000         5.0000 300 โครงการ         180.0000        5.0000

ย.4.4 การสรา้งความ

เข้มแข็งของสถาบนัทาง

สังคม ทุนทางวฒันธรรม 

และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้ง

ความเปน็ธรรมและลด

ความเหลือ่มล้ าในสังคม

        1.5 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,241             7.2626 ผู้เรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานได้รับ

การอุดหนุนและการชว่ยเหลือ

ค่าใชจ้่ายในระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน (1241 คน)
288        1.7786 360 คน           2.2315 360 คน         2.2315 360 คน        2.2315 360 คน            2.2315 1500 คน             9.2978 1500 คน             9.2978 1500 คน             9.2978

4. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสความเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ย.4.4 การสรา้งความ

เข้มแข็งของสถาบนัทาง

สังคม ทุนทางวฒันธรรม 

และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้ง

ความเปน็ธรรมและลด

ความเหลือ่มล้ าในสังคม

    3) แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 

และสร้างการเติบโตจากภายใน

        1.1 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 21             3.3000 จ านวนนักศึกษา และประชาชนที่

เขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ไทย (4,500 คน)

7        1.1000        0.6890 7 โครงการ           1.1000         0.6890 7 โครงการ         1.5000         0.7000 7 โครงการ        2.0000        1.0000 7 โครงการ            2.0000        1.0000 35 โครงการ           10.0000        2.0000 35 โครงการ           10.0000         2.0000 35 โครงการ           10.0000        2.0000

(2) แผนงานยทุธศาสตร์             0.7730          -               -                -                -                   -                  -     

    1) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        2.1 โครงการ : โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา 140             0.7730 จ านวนนักเรียน ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ

เล็ต) (140 คน)

(3) แผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์           50.1303          -               -          16.5655            -            294.9215              -          628.2000     490.5000        324.0000         710.2000         684.8000         798.0000

2. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แข่งขัน

ย.2.11 การวจิัยและพัฒนา แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่8 : 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วจิัย และนวตักรรม

    1) แผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

        3.1 ผลผลิต : ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 40           36.7186 จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรมที่

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

พัฒนาชมุชน/ท้องถิน่

(27 ชิน้งาน)

        3.2 โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 23      15.5655 45 โครงการ          46.4627 50 โครงการ        50.0000 50 โครงการ      50.0000 50 โครงการ          50.0000 250 โครงการ           30.0000 250 โครงการ           30.0000 250 โครงการ           30.0000

    2) แผนบรูณาการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

        3.1 โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 600           11.5117 ร้อยละผู้เขา้ร่วมโครงการมีทักษะ

ด้านภาษาเพิ่มขึน้ (ร้อยละ 60)

2. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แข่งขัน

ย.2.5 การสรา้งรายไดจ้าก

การท่องเทีย่วและบรกิาร

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

    3) แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

        3.1 โครงการ : โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 400             1.9000 ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ

การพัฒนา มีศักยภาพ และความ

พร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว  

(ร้อยละ 60)

200        1.0000 200 คน           1.0000

        3.2 โครงการ : โครงการพฒันาพฒันาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 1200 คน          26.5784 1200 คน      250.0000 1200 คน      75.0000 1200 คน          10.0000 6000 คน           20.0000 6000 คน       25.0000 6000 คน      30.0000

2. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แข่งขัน

ย.2.9 พัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานดา้นการขนส่ง

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

    4) แผนงานบรูณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

        4.1 โครงการ : โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 300 คน           5.0000 300 คน         5.0000 300 คน        7.0000 300 คน          10.0000 1000 คน           35.0000 1000 คน           35.0000 1000 คน           35.0000

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579

ด าเนินการแล้วเสรจ็

(จ านวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)
คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564ป ี2560 ป ี2565-2569

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

6. ผลการปฎิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
7. แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)2 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บั เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ



3.แผนแม่บทที่

ตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ 20 ปี

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

เป็นต้นไป

5. ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

ประเด็นยทุธศาสตร์
หลักการและเหตุผล ของ

แต่ละยทุธศาสตรช์าติ  

(Operation Plan)
(ให้กรอกประเด็นยทุธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579

ด าเนินการแล้วเสรจ็

(จ านวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)
คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564ป ี2560 ป ี2565-2569

6. ผลการปฎิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
7. แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)2 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บั เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรด์า้นการ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน

ย.3.1 พัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

    5) แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

        5.1 โครงการ : โครงการพฒันาศักยภาพคนไทย 1 ศูนย์          53.2000 1 ศูนย์        20.0000 1 ศูนย์      20.0000 1 ศูนย์                -     1 ศูนย์                 -     1 ศูนย์                 -     1 ศูนย์                 -     

ย.3.2 ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรู้

ตลอดช่วงชีวติ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ

เสรมิสรา้ง และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

    6) แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต

        6.1 โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ
11750 คน        161.4804 12000 คน      300.0000 12000 คน     335.0000 12000 คน        250.0000 50000 คน         605.2000 50000 คน         599.8000 50000 คน         713.0000

4. ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสความเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ย.4.1 สรา้งความมัน่คง

ปลอดภยั ลดความเหลือ่มล้ า

ทางเศรษฐกิจ

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้ง

ความเปน็ธรรมและลด

ความเหลือ่มล้ าในสังคม

    7) แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

        7.1 โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 8 ชมุขน           0.3000 8 ชมุขน         2.0000 8 ชมุขน        2.0000 8 ชมุขน            2.0000 40 ชมุชน           10.0000 40 ชมุชน           10.0000 40 ชมุชน           10.0000

ย.4.3 สรา้งสภาพแวดล้อม

และนวตักรรมทีเ่อ้ือตอ่การ

ด ารงชีวติในสังคมสูงวยั

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560 - 2574

ยุทธศาสตรท์ี ่2  การสรา้ง

ความเปน็ธรรมและลด

ความเหลือ่มล้ าในสังคม

    8) แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

        8.1 โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ผู้สูงอายุ 960 คน           0.9000 1000 คน         1.2000 1000 คน        1.5000 1000 คน            2.0000 5000 คน           10.0000 5000 คน           10.0000 5000 คน           10.0000

(4) แผนงานบรูณาการเชิงพ้ืนที่

(5) แผนงานบคุลากรภาครัฐ     248.3216        275.6309      292.1688     309.6989        328.2808       1,961.5800       2,625.0400       3,512.9000

(6) แผนบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ

(7) แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉกุเฉนิหรือจ าเปน็

เช่น 1,469.1003   1,354.4304 1,236.5123     5,621.0778      6,259.1378      7,260.1978      

ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ย2.5 การลงทุนพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน ใน

ด้านการขนส่ง ด้าน

พลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร และ

การวจิยัและพฒันา

แผนยุทธศาสตร์การ

พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคม

 พ.ศ. 2560 - 2579

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ

พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและโลจสิติกส์

แผนงานบูรณาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจสิติกส์


