
จําแนกตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายกระทรวง และผลผลิต/โครงการ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563

(ราง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสรางผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  (แผนระดับที่ 1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน) 

เปาหมายยุทธศาสตร :  
ประเทศไทยมีความเขมแข็งดานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมท้ังมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการนํา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษาฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยของประเทศ และ

สรางระบบนิเวศการวิจัย 
(รหัส ) 

 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

เปาหมายกระทรวง 
 ขอ 3 : การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
(รหัส 0305) 

 
 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม  
3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางองค

ความรูพ้ืนฐานของประเทศ  
  

 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

12. การพัฒนาการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 1. ผลผลิต : ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ 

(ม/ส)  

เปาหมายกระทรวง 
ขอ 5 : การพัฒนาวิทยาศาสตร 
และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิต  

(รหัส 0525) 
 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานรากดวย อววน  

(รหัส ) 
 

เปาหมายยุทธศาสตร :   
ขอ  

(รหัส ) 

แผนงานพ้ืนฐาน 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร (ม/ส)        
2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ม/ส)  
3. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ(ม/ส)  
4. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ม/ส 

 
 

เปาหมายกระทรวง 
 ขอ 8 : การสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

(รหัส 0806) 
 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

(รหัส ) 
 

เปาหมายยุทธศาสตร :   
ขอ  

(รหัส ) 

1. ผลผลิต : รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต  
 

เปาหมายกระทรวง 
ขอ 9 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รหัส 0902) 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย) 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เงิน ลบ. 

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม/ส)  
 

เปาหมายกระทรวง  ขอ 7 : การสรางโอกาส 
ในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

สงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิต  

(รหัส 0705)  
 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

เปาหมายยุทธศาสตร : 
ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

เงิน  ลบ. 
 

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

 
                

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(รหัส 04)  

12. การสรางหลักประกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
 
 

เปาหมายยุทธศาสตร : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด

ชีวิต  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และ

สรางสังคมแหงการเรียนรู 
(รหัส ) 

 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

15. การเสริมสรางพลังทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทาง
สังคม 

เงิน  ลบ. 
 
                เปาหมายยุทธศาสตร : เพ่ิมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการชวยเหลือสังคม 
เงิน  ลบ. 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐาน

รากดวย อววน  
(รหัส ) 

 

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง   
 

เปาหมายกระทรวง 
ขอ 5 : การพัฒนาวิทยาศาสตร 

และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  

(รหัส 0507) 
เงิน  ลบ. 

 

1. ผลผลิต : ผลงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ม/ส)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มี
คุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

(รหัส ) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

23 ดาน  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 3) 

11 ดาน  

จากลงิค ์https://qrgo.page.link/1qSc 

จากลงิค ์https://qrgo.page.link/ZFGrx 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ จากลงิค ์https://qrgo.page.link/UACjf 

http://nscr.nesdb.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95/

	(ร่าง)แผนผังเชื่อมโยง63 (2)

