
กรอบกลยุทธ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

“เป็นหน่วยงำนกลำงที่มีสมรรถนะสูง ในกำรขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมและพัฒนำก ำลังคน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

กำรส่งเสริมระบบนิเวศวิจยั ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม
เพ่ือต่อยอดองค์ควำมรู้ ในกำรพัฒนำประเทศ

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเครือข่ำยระบบสำรสนเทศ
ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร สป.อว.

ก ำลังคนได้รับกำรพัฒนำและยกระดับทักษะและแนวกำรด ำรงชีวิตใหม้ีคุณภำพและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรประเทศ

ชุมชน ผู้ประกอบกำร ได้รับกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
มีคุณภำพชีวิตดีขึน้

กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนปลดักระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1. ก ำลังคนท่ีได้รับกำรสนับสนุนทุนหรือได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรของประเทศสำมำรถ
ปฏิบัติงำนท่ีตรงกับสำขำ (14,032 คน) (กสค./กสป.)
2. ก ำลังคนผู้ท่ีได้รับกำรยกระดับและส่งเสริมสร้ำงทักษะระดับสูงและพัฒนำทักษะให้แก่บุคลำกร/แรงงำน (302,950 คน) (กขค./กคอ./คซท.)
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีศักยภำพสูงศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรของประเทศ (ร้อยละ 87) 
(กสค.)

4. ผู้ประกอบกำร ชุมชน สถำนประกอบกำรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
กำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิต (259 รำย) (กปว.)
5. มูลค่ำผลท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีผู้ประกอบกำร/ชุมชนน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์
โดยกลไกสนับสนุนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (367.5 ล้ำนบำท) (กปว.) 
6. มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (25 ล้ำนบำท) (กปว.) 
7. จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีมำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (25 รำย) (กปว.)
8. ผลงำนวิชำกำร/วิจัย เชิงประจักษ์น ำไปใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม (1 ผลงำน) (สบว.)

9. ร้อยละของนโยบำย/แผน/มำตรกำร/กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ น ำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ 100) (ทุกกอง) 
10. จ ำนวนเรื่อง/โครงกำรท่ีได้มีกำรผลักดันและขับเคลื่อนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (15 เรื่อง)
(กกต./ปก./วต./บซ.)
11. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงำนด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3 ระบบ) (กรข.)
12. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด (88 คะแนน) (ศปท.)
13. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตำมแผนงำน 
(ร้อยละ 72.75) (กปว./กอก.)

ผลสัมฤทธิ์
1. ก ำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สำมำรถปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่องตลอดชวิีต (KPI 1 , 2)
2. กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑแ์ละคุณภำพชีวิตสำมำรถสร้ำงรำยไดแ้ละมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ประเทศ (KPI 5)
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กลยุทธ์
สนับสนุนและเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคนอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 

ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ด้ำนอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมมำใชป้ระโยชนใ์นกำรพฒันำพื้นที่ เพิ่มมูลค่ำกำรผลิต และสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิต

ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำรสนเทศและขับเคลือ่นนโยบำย
เพื่อบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ผลผลิต : ส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (107.5305 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรสร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจในระยะเริ่มต้น (58.0000 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ระหว่ำงกิจกำรขนำดใหญ่และมหำวิทยำลยั 

(Business Brotherhood) (13.5000 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์ภูมิภำค) (211.2000 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม และสร้ำงควำมเป็นอัตลักษณ์ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภำคใต้ชำยแดน (6.7347 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน (45.5000 ลบ.) (กปว.) 
• โครงกำรจัดตั้งวิทยสถำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย 

(15.0000 ลบ.) (สบว.)

• ผลผลติ : นโยบำย แผน กลไกและมำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(346.6514 ลบ.) (ทุกกอง)

• ผลผลติ : บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลและบริกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ (36.9450 ลบ.) (กรข.)
• โครงกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (24.5000 ลบ.) (กกต.)
• โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (5.0000 ลบ.) (กกต.)
• ผลผลติ : สถำบันกำรศึกษำได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (1,303.0396 ลบ.) (สบทศ.)
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (256.4262 ลบ.) (สบทศ.)
• โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำส ำหรับกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (Big Data) (4.0000 ลบ.) (กรข.)
• โครงกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (0.4000 ลบ.) (ศปท.)
• โครงกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ (71.7600 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำภำค (116.6254 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนธำนี เพื่อรองรับกำรบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม) 

(18.9615 ลบ.) (กอก.)
• โครงกำรศูนย์พัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี อุทยำนวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

(36.4454 ลบ.) (กปว.)
• โครงกำรบุคคลส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมของยูเนสโก (15.5000 ลบ.) (กอก.)

• โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1,438.3362 ลบ.) (กสป.)
• โครงกำรผลิตและพฒันำก ำลงัคนอุดมศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (331.6431 ลบ.)  (กสค.)
• โครงกำรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (792.7100 ลบ.) (กสค.)
• โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน (187.6649 ลบ.) (กสค.) 
• โครงกำรสนับสนุนทุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (222.7796 ลบ.) (กสค.) 
• โครงกำรพัฒนำทักษะก ำลังคนของประเทศ (89.1730 ลบ.) (กขค.)
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรอุดมศึกษำ (6.3538 ลบ.) (กสป.)
• โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัไซเบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) (20.0000 ลบ.) (คซท.)
• โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.) ระยะท่ี 3 (547.8060 ลบ.) (กสค.)
• โครงกำรจัดต้ังสถำบันไทยโคเซ็น (238.7374 ลบ.) (กสค.)
• โครงกำรยุวชนสร้ำงชำติ (20.4000 ลบ.) (กขน.ภย.)
• โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (508.8867 ลบ.) (สวจ.)
• โครงกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรจัดหลักสตูรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC 

Model Type A Master Class) ในสถำบันอุดมศึกษำ (4.8020 ลบ.) (กคอ.)
• โครงกำรจัดต้ังวิทยสถำนด้ำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย (6.6680 ลบ.) (กปว.)

ตัวช้ีวัด

โครงกำร/
ผลผลิต

ที่มำ: กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

34 ผลผลิต/โครงกำร
1 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

13 ตัวช้ีวัด

2 แผนงำนพื้นฐำน
8 แผนงำนยุทธศำสตร์
3 แผนงำนบูรณำกำร

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
815.2785 ลบ.

รวมทั้งสิ้น 4,415.9607 ลบ. รวมทั้งสิ้น 457.4652 ลบ. 

รวมทั้งสิ้น 2,236.2545ลบ. 


