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ค ำน ำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้นโดยจัดท าแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ  
แผนอื่นที่เก่ียวข้อง  

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนี้ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ส่วน ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง  - บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่สอง - ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

ส่วนที่สาม - สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ และผังโครงสร้างหน่วยงาน   
2. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
3. ข้อมูลงบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านต่อไป 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 2  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
วงเงินรวม 926.9200 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 
ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

*ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2566 เพ่ือมุ่งเน้นสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อน 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ สป.อว. เป้ำประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13  
และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งหมดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2566 จ ำนวน 7,924.9589 ล้ำนบำท โดยสำมำรถจ ำแนกแผนงำนกำรจัดสรรงบประมำณ ดังตำรำงที่ 1 

ในส่วนของกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวม 842.0600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงำน 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) วงเงินรวม 317.3000 ล้ำนบำท และงบประมำณเพ่ือสนับสนุนงำนมูลฐำน 
(Fundamental Fund) วงเงินรวม 524.7600 ล้ำนบำท  

ตารางที่ 1 งบประมาณทั้งหมดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของ สป.อว. จ านวน 7,924.9589 ล้านบาท จ าแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ 

 

แผนงานการจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 7,924.9589 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 815.2785 
2. แผนงานพื้นฐาน 1,794.1665 

2.1 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 491.1269  
2.2 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 1,303.0396 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 5,264.8119 
3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 29.5000 
3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ  6.7347  
3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง   

 แข่งขันได้ 
71.5000 

3.4 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 1,001.0470 
3.5 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 2,569.0431 
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แผนงานการจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3.6 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 806.5434 
3.7 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ 
369.9992  

3.8 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 410.4445 
4. แผนงานบูรณาการ 50.7020 

4.1 แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 4.8020 
4.2 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 45.5000 
4.3 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.4000 

 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์และ

ตัวชี้วัดที่คำดว่ำจะด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ 

1. ก ำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สำมำรถปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
กำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพชีวิตสำมำรถสร้ำงรำยได้และมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ประเทศ 

 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ผลสัมฤทธิ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
 

1. ก ำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะสำมำรถปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ตัวชี้วัด : ก ำลังคนที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนหรือได้รับ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในสำขำที่เป็นควำมต้องกำร
ของประเทศสำมำรถปฏิบัติงำนที่ตรงกับสำขำ 

คน 14,032  
 

ตัวชี้วัด : ก ำลังคนผู้ที่ได้รับกำรยกระดับและส่งเสริม
สร้ำงทักษะระดับสูงและพัฒนำทักษะให้แก่บุคลำกร/
แรงงำน (เก็บแบบสะสม) 

คน  302,950 
 

2. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรยกระดับคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และคุณภำพชีวิตสำมำรถสร้ำงรำยได้และมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ประเทศ 

 

ตัวชี้วัด : มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์ 

ล้ำนบำท 367.5 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ความสอดคลอ้งกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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ส่วนที่ 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้ก าหนดแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

 แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

 แผนระดับ 2 ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
2) แผนการปฏิรูปประเทศ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 4) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 แผนระดับ 3 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับ 1 และ 2  
สู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
จัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ 
เช่น แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี แผนปฏิบัติการด้าน.... เป็นต้น 

 

 
แผนภาพที่ 1 ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  
 ทั้งนี้ ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2  
จะน าเสนอในหัวข้อถัดไป 
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2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1) 

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีภารกิจเชื่อมโยงใน 2 ยุทธศาสตร์ชาติหลัก ดังนี้ 

 
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) เป้าหมาย  
 (1.1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต 

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 (1.2) เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า : เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย  

เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
 (2.2) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก : สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 (2.3) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ : สร้างผู้ประกอบการ 

อัจฉริยะ และปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 (2.4) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีการด าเนินงานส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจัดใหมี
ระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม โดยจะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย เพ่ือสร้างและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน 
เชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่  
ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับ
จังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริม 
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่
เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคสถาบันการศึกษา
ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพ่ือการสร้างบริษัทธุรกิจกิจใหม่และสร้างผู้ประกอบการรายย่อย  
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2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)  เป้าหมาย  

(1.1) เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิต  
 ในศตวรรษท่ี 21 

(1.2) เป้าหมายที่  2  สั งคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือและสนับสนุนต่อ 
 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม : การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(2.2)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัย

แรงงาน และช่วงวัยผู้สูงอายุ 
(2.3)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ และการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีการด าเนินงานส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  การพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่อง การพัฒนา  
การจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะสูง  
ตรงตามความต้องการของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning ) และพัฒนาทักษะให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง มีการพัฒนา Non-Degree Program และการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

 
นอกจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ยุทธศาสตร์หลักข้างต้นแล้ว ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังมีการด าเนินการในยุทธศาสตร์ชาติรองอีก 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง 
(1) เป้าหมาย 

(1.1) เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ นานาชาติ    
 รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีการด าเนินงานส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  คือ ส่งเสริม 
ผลักดันและขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศ 

 
4) ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมาย 
 (1.1) เป้าหมายที่ 1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 (1.2) เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจแลสังคม  

เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา 
ประเทศในทุกระดับ 

 (1.3) เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคม
คุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ : ปรับโครงสร้าง 

เศรษฐกิจฐานราก สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

 (2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม : การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มีการด าเนินงานส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  คือ มุ่งเน้นเรื่อง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
สู่ผู้ประกอบการเกษตรกร สังคม เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน 
ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาจังหวัด สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพ้ืนถิ่นและ
ภูมิวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนรวมของภาคีในพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และประชาชมท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่ด้อยโอกาส 
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5) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย 

 (1.1) เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 (1.2) เป้าหมายที3่ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส: ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้ 
บริการสาธารณะต่าง ๆ ผสานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (2.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานน าไปสู่การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา 
(http://www.info.mua.go.th/info/) และ มุ่งเน้นความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยในปี 2566 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ สป.อว. (88 คะแนน) 

 
2.2 แผนระดับที่ 2  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลผลิต/
โครงการสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งสิ้น 10 แผนแม่บท (จากทั้งหมด 23 แผนแม่บท)  
ใน 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : แผนแม่บทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทที่ 2 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทที่ 3 8 9 และ 23 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทที่ 11 และ 12 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทที่ 16 และ 17 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 : แผนแม่บทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทที่ 21 
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2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  

1) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้ าหมาย การต่างประเทศไทยมี เอกภาพ ท า ให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ ใน
ประชาคมโลก 

 (2) แผนแม่บทย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
     ระหว่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการด าเนินงานส าคัญ
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท คือ ส่งเสริม ผลักดัน
และขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศ ประกอบด้วยโครงการ
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาในภูมิภาค 
 

2) ประเด็นที่ 3 เกษตรสร้างมูลค่า 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

(2) แผนแม่บทย่อย เกษตรฉัจฉริยะ 
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีการด าเนินงานส าคัญที่
มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท คือ การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ โครงการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน 
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3) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 เป้าหมาย  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท

ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
(2) แผนแม่บทย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

 เป้าหมายของแผนย่อย การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น และความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพ่ือการสร้างบริษัทธุรกิจกิจใหม่และสร้างผู้ประกอบการรายย่อย 
มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้นโดยเกิดการจ้างงานจ านวน 100 ราย มูลค่าทางเศรษฐกิจ 70 ล้านบาท 

(3) แผนแม่บทย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ  
 และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 เป้ าหมายของแผนย่ อย  วิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมมี

สภาพแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วยพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อมรายใหม่ให้เข้าถึงบริการภาครัฐและบริการ
พัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐเพ่ิมขึ้น โดยมีโครงการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ ระหว่ า งกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  ( Business 
Brotherhood) 
 

4) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
(2) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย โดยโครงการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นการด าเนินการจัดการหลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน  
ซึ่งสามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นแหล่งผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการใน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
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5) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(2) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แรงงานมีศักยภาพใน

การเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน   

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย โดยส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการด าเนินงานใน
ลักษณะที่เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่
ตรงกับความต้องการของประเทศ สร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในภาคอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปรับบริบทของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีโครงการที่สอดคล้อง  
เช่น โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น 
 

6) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการจัดท าแพลตฟอร์ม
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งผลิตก าลังคนในสาขา 
ที่เป็นความต้องการของประเทศ มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด 
(Thai-MOOC) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 โครงการจัดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็น 
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7) ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง 

(2) แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา  
 เศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ 

ฐานรากเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 

8) ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

(2) แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขึ้นพ้ืนฐานและหลักประกันทาง  
 เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ 

กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1)  โครงการผลิตครูเ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
(2) โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี และผลิตครูที่มี
ความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

9) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ 
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติ   มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม มีเป้าหมายผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA)  
ในการด าเนินงานของ สป.อว. ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (88 คะแนน) 
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10) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง เทคโนโลยี 

และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
(2) แผนแม่บทย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 เป้าหมายของแผนย่อย จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทย่อย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  โครงการส่ง เสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์  (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนธานี 
เพ่ือรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการของ 
เทคโนธานีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภาค เป็นต้น 

  
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความเชื่อมโยง
เกีย่วของกับแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งสิ้น 2 ด้าน (จาก 12 ด้าน) (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
6 เมษายน 2563) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปฏิรูประเทศ (BR0505) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(2) ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศ (BR1205) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน 
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2.2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับ
หมุดหมายการพัฒนา ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จ านวน 7 หมุดหมาย 
การพัฒนา ดังนี้ 

(1)  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
  เป้าหมาย มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

(2)  หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ  
 ของภูมิภาค 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิอ านาจต่อรองในสากลมากขึ้น 

(3) หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได ้
เป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ 
สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 

(4)  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 

(5)  หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

(6)  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลัน
ของโลกสามารถด ารงชีวิตร่วมกัน 

(7)   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมยั มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 เป้าหมาย การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
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ทั้งนี้ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับแผนระดับ 1 และระดับ 2 ดังแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ แผนระดับที่ 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3   

สาระสำคัญแผนปฏิบัตริาชการรายปี พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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ส่วนที่ 3  สาระส าคัญแผนปฏิบัติรายปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

*ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
3.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

 
3.2 พันธกิจ 

1. จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของกระทรวง รวมทั้งการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ 

2. บริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

4. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง 
5. จัดท า พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

ฐานข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวง 

6. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และแผนการผลิต พัฒนา และส่งเสริมการผลิต
ก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง การจัดสรรและการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 

7. จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

8. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรมทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด  
และประเทศ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ชุมชน ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคม 

9. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

10. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

11. รับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการ
หนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่อ านาจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย 



20 
 

3.3 การแบ่งส่วนราชการและผังโครงสร้างของหน่วยงาน 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2564 มีการแบ่งส่วนราชการและผังโครงสร้างหน่วยงานตามภารกิจหลัก ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 โครงสร้างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎกระทรวง 
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3.4 ผลสัมฤทธิ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ก าลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
  

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. การส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายระบบสารสนเทศตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย

และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.6 เป้าหมายการให้บริการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดเป้าหมาย 

การให้บริการของหน่วยงาน ในแผนปฏิบัติราชการรายปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สังคมและ 

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

3.7 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการที่ 1 : ก าลังคนมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ์  หน่วยงานรับผิดชอบ 
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  

 

- กองส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน (กสค.) 
- กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.) 
- กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) 
- กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(กคอ.) 
- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คซท.) 
- กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจ

ส าคัญตามนโยบาย ข้อสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี 
(กขน.(ภย.)) 

 

ตัวช้ีวัด 
Baseline Data เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. ก าลังคนที่ได้รับการสนับสนุนทุน
หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพใน
สาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขา (คน) 

- - - 14,032 

2. ก าลังคนผู้ที่ได้รับการยกระดับและ
ส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนา
ทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน (คน) 

- - - 302,950 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ  
(ร้อยละ) 

- 82.37 87* 87 

* เฉพาะโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้  
ในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการที่ 2 : ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

กลยุทธ์  หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่าการผลิต และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

- กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 

- ส านักงานบริหารวิทยสถานสั งคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(สบว.) 

 

ตัวช้ีวัด 
Baseline Data เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
4. ผู้ประกอบการ ชุมชน  
สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต 
(ราย) 

- - - 259 

5. มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์โดยกลไก 
สนับสนุนของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ล้านบาท) 

- 740.67 436.41 367.5 

6. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มา
ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  
(ล้านบาท) 

- 35.34 30 25 

7.จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ล้านบาท) 

- 15 27 25 

8. ผลงานวิชาการ/วิจัย เชิงประจักษ์
น าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม (ผลงาน) 

- - - 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายระบบสารสนเทศ ตลอดจนขับเคลื่อน
นโยบายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการให้บริการที่  3 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

กลยุทธ์  หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สารสนเทศและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกกอง 

 

ตัวช้ีวัด 
Baseline Data ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
9. ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ น าไปใช้
ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ) 

100 100 100 100 

10. จ านวนเรื่อง/โครงการที่ได้มี 
การผลักดันและขับเคลื่อนภายใต้ 
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(เรื่อง/โครงการ) 

- - - 15 

11. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้
สนับสนุนงานด้านอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ระบบ) 

- - - 3 

12. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(คะแนน) 

- 91.65 94.74 88 

13. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(ร้อยละ) 

- 43.18 65.10 72.75 
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รายละเอียดการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แสดงตาม
แผนภาพที่ 4 – 5 และรายละเอียดการประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  7,924.9589 ล้านบาท  
(ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แสดงดังตารางที่ 2 และ ประมาณ
การวงเงินงบประมาณทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 926.9200 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม) แสดงดังตารางที่ 3



แผนภาพที่ 4  กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์

อว.

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

ผลสัมฤทธิ์

ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์

4. การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย
ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ แบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน 

3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหนา้ เพ่ือสร้างโอกาสใหม่

และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ยนื สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการ

แข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

ตัวชี้วัด
2566

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส าหรับการยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันระดับสากลด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อยา่งยั่งยนื พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการ
น าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
2. จ านวนธุรกิจฐานนวัตกรรมท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม 
3. จ านวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ท่ีได้รับการ
ยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 15
4. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ท่ีพัฒนาข้ึนเองภายในประเทศ 
และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการภายในปี 2566 และพัฒนาต่อ
ยอดอย่างต่อเนื่องทุกปี 
5. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
6. จ านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอยา่งยั่งยนืและเป็นสังคมคุณธรรม 
มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาใหม้ี
สมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
และการพ่ึงตนเอง

7. จ านวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแกไ้ขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและคณุภาพชีวิต
ที่ดีของผู้สูงอายุ
9. จ านวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
อนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วน
ต่าง ๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
10. จ านวนเมืองน่าอยู่ ตาม 5 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่
เชื่อมโยงกับการพฒันาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ประสบความส าเร็จในการพฒันา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
11. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เข้าไปช่วยพัฒนา 
12. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

13. จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีดาวเทียม ช้ินส่วนย่อย หรือระบบย่อย (Satellite, 
Subsystem หรือ Component) ท่ีมีความพร้อมส่งข้ึนสู่อวกาศ (Space Qualified)
ท่ีประเทศไทยสามารถสร้างด้วยตนเอง 
14. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีข้ันแนวหน้า หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
งานวิจัยข้ันแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 
และท่ีถูกน าไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด 
15. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันแนวหน้าท่ีมีการร่วมพัฒนาและต่อยอด 
เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ
และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 
16. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้างใหม่หรือ
จัดหาซื้อมาหรือได้รับการพัฒนายกระดับเพิ่มข้ึน สามารถทัดเทียมสากลและสอดรับ
กับทิศทางการวิจัยข้ันแนวหน้า รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
17. ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

18. ประเทศไทยมีศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ท่ีได้รับ
การยอมรับระดับสากลเพิ่มข้ึน โดยการพัฒนาข้ึนใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/สถาบันท่ีมีอยู่ 
19. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบท างานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 
10,000 คน-ปี 
20. การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา 
21. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by subjects ใน 100 อันดับแรก
ของโลก (วัดโดย QS)
22. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีท างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ 
23. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning

1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (KPI 2 3)
2. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน (KPI 1)
3. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต (KPI 2 3)
4. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก (KPI 1 2)

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง

1. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 
2. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD

3. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดบัขั้นแนวหน้าที่ก้าวหนา้ 
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากล อีกทั้งมีผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าและกระบวนทัศน์
ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ ที่ถูกน าไปประยุกตใ์ช้ เพื่อให้
ประเทศสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตไดอ้ย่างม่ันคงและยั่งยืน

1 เม.ย. 65



แผนภาพที่ 5 กรอบกลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูง ในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

การส่งเสริมระบบนิเวศวิจยั ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายระบบสารสนเทศ
ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการ
ให้บริการ สป.อว.

ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะและแนวการด ารงชีวิตใหม้ีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการประเทศ

ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
มีคุณภาพชีวิตดีขึน้

การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

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 าลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวิีต (KPI 1 , 2)
2. กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑแ์ละคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายไดแ้ละมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ (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 และนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม 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

โครงการ/
ผลผลิต

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

34 ผลผลิต/โครงการ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

13 ตัวช้ีวัด

2 แผนงานพื้นฐาน
8 แผนงานยุทธศาสตร์
3 แผนงานบูรณาการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
815.2785 ลบ.

รวมทั้งสิ้น 4,415.9607 ลบ. รวมทั้งสิ้น 457.4652 ลบ. 

รวมทั้งสิ้น 2,236.2545ลบ. 
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ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม 7,924.9589 ล้านบาท 
(ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 7,924.9589 7,924.9589     
1. แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

รวม  815.2785 815.2785     

 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน) 

 815.2785 815.2785     

 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

กอก. 815.2785 815.2785     

 (1) กิจกรรม : ค่าใช้จ่าย
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

กอก.      262.1651  
 

262.1651  
      
 

    

 (2) กิจกรรม : ค่าใช้จ่าย
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

มจธ.        71.2823  
 

       71.2823  
 

    

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (3) กิจกรรม : ค่าใช้จ่าย
บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

สวจ.      481.8311  
 

     481.8311  
 

    

2. แผนงานพื้นฐาน รวม     1,794.1665  1,794.1665     

 2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

      491.1269  
 

     491.1269  
 

    

 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก 
และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

กยผ.      346.6514  
 

       346.6514  
  

    

 (1) กิจกรรม : การจัดท า
นโยบายและแผน รวมทั้งการติดตาม 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัด 

กยผ.      123.5976  
 

     123.5976  
 

    

 (2) กิจกรรม : การด าเนิน
ภารกิจของส านักงานที่ปรึกษา
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ปว.(บซ.) 
ปว.(ปก.) 
ปว.(วต.) 

       19.7344  
 

       19.7344  
        
 

    

 (3) กิจกรรม : การด าเนินงาน
ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับต่างประเทศ 

กกต.        55.1803  
 

       55.1803  
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (4) กิจกรรม : ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษา 

กคอ.        52.7500  
 

       52.7500  
 

    

 (5) กิจกรรม : สนับสนุน 
การวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

กปว.        95.3891  
 

95.3891  
 

    

 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ 

กปว. 107.5305 107.5305     

 (1) กิจกรรม : การส่งเสริม 
การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของภาคการผลิต
และบริการ 

กปว. 46.5000 46.5000     

 (2) กิจกรรม : การส่งเสริม 
การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

กปว. 43.5000 43.5000     

 (3) กิจกรรม : การขับเคลื่อน
งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ 

กปว. 8.0000 8.0000     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (4) กิจกรรม : การจัดงาน
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทยและงานวัน
เทคโนโลยีของไทย 

กปว. 9.5305 9.5305     

 ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

กปว. 36.9450 36.9450     

 (1) กิจกรรม : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กปว. 13.3765 13.3765     

 (2) กิจกรรม : บริการความรู้
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

กปว. 9.0000 9.0000     

 (3) กิจกรรม : การเผยแพร่
และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 14.5685 14.5685     

 2.2 แผนงานพื้นฐานด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1,303.0396 1,303.0396     

 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษา
ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

สบทศ. 1,303.0396 1,303.0396     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 กิจกรรม : บริการระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

สบทศ. 1,303.0396 1,303.0396     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ รวม  5,264.8119 5,264.8119     

 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 29.5000 29.5000     

 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

กกต. 24.5000 24.5000     

 (1) กิจกรรม : การสร้าง 
ความร่วมมือเพ่ือการเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน 

กกต. 5.1000 5.1000     

 (2) กิจกรรม : การผลักดัน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กกต. 7.3000 7.3000     

 (3) กิจกรรม : การเสริมสร้าง
ศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือ 
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

กกต. 10.1000 10.1000     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (4) กิจกรรม : การพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันด้วย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

กกต. 2.0000 2.0000     

 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

กกต. 5.0000 5.0000     

 กิจกรรม : การเคลื่อนย้าย
นักศึกษาและบุคลากรข้ามพรมแดน 

กกต. 5.0000 5.0000     

 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า 

 6.7347 6.7347     

 โครงการที่ 1 : โครงการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการฟาร์ม และ
สร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน 

กปว. 6.7347 6.7347     

 กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิง
พาณิชย์ 

กปว. 6.7347 6.7347     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้ 

 71.5000 71.5000     

 โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง
และพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริม่ต้น 

กปว. 58.0000 58.0000     

 กิจกรรม: กระบวนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

กปว. 58.0000 58.0000     

 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการ
ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
(Business Brotherhood) 

กปว. 13.5000 13.5000     

 กิจกรรม : การส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการ
ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
(Business Brotherhood) 

 

กปว. 13.5000 13.5000     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 1001.0470 1001.0470     

 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

กปว. 211.2000 211.2000     

 (1) กิจกรรม : การส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

กปว. 28.0000 28.0000     

 (2) กิจกรรม : การด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

กปว. 132.0000 132.0000     

 (3) กิจกรรม : การบริหาร
จัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

กปว. 51.2000 51.2000     

 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ 

กปว. 71.7600 71.7600     

 กิจกรรม : จัดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ
และกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง 
 

กปว. 71.7600 71.7600     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนธาน ี
เพื่อรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

กอก. 18.9615 18.9615     

 กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกลไกขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของเทคโนธานี 

กอก. 18.9615 18.9615     

 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค 

กปว. 116.6254 116.6254     

 กิจกรรม : สนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา-วิจัย ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ 

กปว. 116.6254 116.6254     

 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวจ. 508.8867 508.8867     

 กิจกรรม : สนับสนุนการด าเนิน 
การวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

 

สวจ. 508.8867 508.8867     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 6 : โครงการจัดตั้ง
วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สบว. 15.0000 15.0000     

 กิจกรรม :  การสร้างภาคี
เครือข่ายองค์ความรู้และงานวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ 

สบว. 15.0000 15.0000     

 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

กปว. 36.4454 36.4454     

 กิจกรรม : การก่อสร้างศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา) 

 

กปว. 36.4454 36.4454     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 8 : โครงการจัดตั้ง
วิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

กปว. 6.6680 6.6680     

 กิจกรรม : การสร้างเครือข่าย
คลังสมองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

กปว. 6.6680 6.6680     

 โครงการที่ 9 : โครงการบุคคล
ส าคัญด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
ยูเนสโก 

กอก. 15.5000 15.5000     

       กิจกรรม :  การจัดงานฉลอง
ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ  
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
(6 พฤษภาคม 2566) 

กอก. 15.5000 15.5000     

 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 2,569.0431 2,569.0431     

 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กสป. 1,438.3362 1,438.3362     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (1) กิจกรรม : การสนับสนุน
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3+ 

กสป. 564.5571 564.5571     

 (2) กิจกรรม : การสนับสนุน
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 

กสป. 873.7791 873.7791     

 โครงการที่ 2 : โครงการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

กสค. 331.6431 331.6431     

 กิจกรรม : สนับสนุนทุนเพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา 

กสค. 331.6431 331.6431     

 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา 

กสป. 6.3538 6.3538     

      กิจกรรม : สนับสนุนทุนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา 

กสป. 6.3538 6.3538     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 4 : โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

กสค. 792.7100 792.7100     

 (1) กิจกรรม : สนับสนุน 
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 
และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 

กสค. 761.4600 761.4600     

 (2) กิจกรรม : สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2) 

กสค. 31.2500 31.2500     

 3.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

 806.5434 806.5434     

 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  
เพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (Thai-MOOC) 

คซท. 20.0000 20.0000     

 กิจกรรม : สนับสนุนจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบเปิด 

คซท. 20.0000 20.0000     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรยีน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 

กสค. 547.8060 547.8060     

 กิจกรรม : การสนับสนุน 
การจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ระยะที่ 3) 

กสค. 547.8060 547.8060     

 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็น 

กสค. 238.7374 238.7374     

 กิจกรรม : พัฒนาก าลังคน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
และเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ
ภูมิภาค 

กสค. 238.7374 238.7374     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 3.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

 369.9992 369.9992     

 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

สบทศ. 256.4262 256.4262     

 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

สบทศ. 256.4262 256.4262     

 โครงการที่ 2 : โครงการยุวชน
สร้างชาติ 

กขน.(ภย.) 20.4000 20.4000     

 กิจกรรม : สนับสนุนยุวชน
อาสาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 ที่มีคุณภาพ 

กขน.(ภย.) 20.4000 20.4000     

 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศ 

กขค. 89.1730 89.1730     

 กิจกรรม : พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะ
เพ่ืออนาคต 

กขค. 89.1730 89.1730     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาส าหรับ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (Big Data) 

กรข. 4.0000 4.0000     

 กิจกรรม : บริการสารสนเทศ 
อุดมศึกษาส าหรับการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กรข. 4.0000 4.0000     

 3.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 410.4445 410.4445     

 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

กสค. 187.6649 187.6649     

 (1) กิจกรรม : การผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กสค. 153.8133 153.8133     

 (2) กิจกรรม : การพัฒนาครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กขค. 33.8516 33.8516     

 โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กสค. 222.7796 222.7796     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 (1) กิจกรรม : สนับสนุนทุน
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

กสค. 139.0606 139.0606     

 (2) กิจกรรม : สนับสนุน 
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

กสค. 83.7190 83.7190     

4. แผนงานบูรณาการ รวม  50.7020 50.7020     

 4.1 แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 4.8020 4.8020     

 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัด
และขยายผลการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 
CWIE+EEC Model Type A 
(CWIE+EEC Model Type A 
Master Class) ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

กคอ. 4.8020 4.8020     

 กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

กคอ. 4.8020 4.8020     
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 45.5000 45.5000     

 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

กปว. 45.5000 45.5000     

 กิจกรรม : การพัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

กปว. 45.5000 45.5000     

 4.3 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 0.4000 0.4000     

 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ศปท. 0.4000 0.4000     

 (1) กิจกรรม : การสร้างค่านิยม 
ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิด
พอเพียง 

ศปท. 0.3625 0.3625     

 (2) กิจกรรม : การสร้างสังคม 
โปร่งใส เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ค่า CPI ของประเทศ 

ศปท. 0.0375 0.0375     
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ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม 
842.0600 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วงเงินรวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

รวม  842.0600 - - - - - 

Fundamental Fund  524.7600      

 1. แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการโรคมะเร็ง  สวจ. 19.3685      
 2. แผนงานวิจัยการพัฒนาและผลิตยา 

ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
สวจ. 130.8479      

 3. แผนงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขั้นแนวหน้า     

สวจ. 15.2100      

 4. แผนงานวิจัยองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์  

สวจ. 19.2246      

 5. แผนงานวิจัยผลกระทบทางชีวภาพ
ของปัจจัยทางพันธุกรรมและการได้รับ
สารเคมีต่อสุขภาพ  

สวจ. 1.8585      

 6. แผนงานวิจัยการพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
ยา พอลิเมอร์ และการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์  

สวจ. 2.3232      

หน่วย : ล้านบาท
บาท 
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วงเงินรวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 7. การศึกษาและพัฒนายาโดยอาศัย
องค์ความรู้พื้นฐานด้านเคมีเป็นตัว
ขับเคลื่อน  

สวจ. 14.2533      

 8. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างาน
วิจัยของอาจารย์ รุ่นใหม่* 

กขน.(ภย.)       

 9. การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม  

กขน.(ภย.) 30.0000      

 10. โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพ่ือเร่งการเป็นผู้ประกอบการจาก
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร
ระหว่างประเทศ  

กขน.(ภย.) 30.0000      

 11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

กปว. 22.0000      

 12. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบัน 
อุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  

กขค. 15.0000      

 13. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบัน 
อุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาภาครฐั 
ร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  

กขค. 20.0000      
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แผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วงเงินรวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ 

 14. โครงการสร้างก าลังคนและทักษะ
แห่งอนาคตในภูมิภาค เพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ  

กปว. 75.0000      

 15. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจท้องถิ่น ในภูมิภาคด้วย
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

กปว. 129.6740      

 Strategic Fund  317.3000      
 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (National Science and 
Technology Information System: 
NSTIS) 

กปว. 12.0000      

 2. แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ใน
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 

กขน.(ภย.) 305.3000      

 

*ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ รุ่นใหม่ วงเงินขั้น Pre-Ceiling 84.8600 ล้านบาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4   
ภาคผนวก 

* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน 

   

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน 
วิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 
 
 

- โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC 
Model Type A (CWIE+EEC Model 
Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 

- โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรอุดมศึกษา 
- โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
- โครงการยุวชนสร้างชาติ 
- โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
- โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 

- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 
- โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
- โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด 
(Thai-MOOC) 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

   

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 

- โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน 

   

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า 

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
การบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็น 
อัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้
ชายแดน 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่เข้มแข็งแข่งขันได้ 

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต 
 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้น 
- โครงการการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
(Bussiness Brotherhood) 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต 
 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหน้า 
ที่ก้าวหน้า โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศที่ 
ทัดเทียมสากล อีกทั้งมีผลงานวิจัยขั้นแนวหน้า 
และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ประเทศสามารถตอบสนอง
ต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ผลผลิต : ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

   

แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
สังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อม 
ในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดบั 
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

   

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน ความรว่มมือระหว่างประเทศ 
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
- โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือ 
กับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
สังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อม 
ในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐาน 
เพ่ือการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
และบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทคโนธานี เพ่ือรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภาค 
- โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

1. ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะและแนวการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการประเทศ 
 

โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการบุคคลส าคัญด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของยูเนสโก 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
/แผนงาน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาส าหรับการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(Big Data) 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพ่ึงตนเอง 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
สังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อม 
ในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ตารางท่ี 5 โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 พฤศจิกายน 2564) 

โครงการส าคัญ 
งบประมาณปี 2566 

(ล้านบาท) 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20.0000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) 

20.0000 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC 
(300,000 ราย) 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
ระดับดี (ร้อยละ 80) 

  

กิจกรรม สนับสนุนจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 20.0000 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (Thai-MOOC) 

20.0000 
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ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ประเด็นการปฏิรูป - เป้าหมาย - ตัวช้ีวัด - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - 
ตัวช้ีวัด - กิจกรรม 

งบประมาณปี 2566 
(ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 781.4600 
1) ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 761.4600 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศ (BR0505) : การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

761.4600 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

761.4600 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 761.4600 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่
สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม (9,775 คน) 

  

กิจกรรม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 

761.4600 

2) ประเด็นปฏิรูปด้านการศกึษา 20.0000 
กิจกรรมปฏริูปประเทศ (BR1203) : การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างย่ังยืน 

20.0000 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20.0000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) 

20.0000 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC 
(300,000 ราย) 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
ระดับดี (ร้อยละ 80) 

  

กิจกรรม สนับสนุนจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 20.0000 
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ตารางที่ 7 ความสอดคล้องเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับหมุดหมาย 
การพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 

หมุดหมายการพัฒนาฯ  - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณปี 2566 

(ล้านบาท) 
รวมทั้งสิ้น 7,109.6804 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 114.2652 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 107.5305 

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 107.5305 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6.7347 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม 
และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน* 

6.7347 
 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
ส าคัญของภูมิภาค 

5000.29  

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 29.5000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการด าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* 

5000.24  

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การพัฒนาทุนมนุษย*์ 

0000.5  

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 

328.2000 

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้ 

71.5000 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 58.0000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
รายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)* 

13.5000 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 211.2000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

211.2000 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 45.5000 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 45.5000 
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หมุดหมายการพัฒนาฯ  - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณปี 2566 

(ล้านบาท) 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 229.5328 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน 

224.7308 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 71.7600 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภาค 116.6254 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

36.4454 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4.8020 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) 
ในสถาบันอุดมศึกษา* 

4.8020 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

410.4445 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 410.4445 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น* 187.6649 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนบัสนุนทุนเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา* 222.7796 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

4,000.7142 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 515.5547 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

508.8867 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 6.6680 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 806.5434 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) 

20.0000 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะท่ี 3) 

547.8060 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 238.7374 
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หมุดหมายการพัฒนาฯ  - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณปี 2566 

(ล้านบาท) 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2,678.6161 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลติและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

331.6431 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1,438.3362 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 6.3538 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 792.7100 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการยุวชนสร้างชาต ิ 20.4000 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 89.1730 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  1996.9237 

แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 383.5964 
ผลผลิต/โครงการ : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

346.6514 

ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 36.9450 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,303.0396 
ผลผลิต/โครงการ : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

1,303.0396 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 49.4615 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนธานี เพ่ือรองรับการบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

18.9615 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

15.0000 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบุคคลส าคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของยูเนสโก 

15.5000 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

260.4262 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

256.4262 
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หมุดหมายการพัฒนาฯ  - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณปี 2566 

(ล้านบาท) 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาส าหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data) 

4.0000 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.4000 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

0.4000 

* ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษา  
1. นายนิคม ปญัญาทวีกิจไพศาล ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

2. นางสาวอัญชลี มานชิพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้จัดท า  
3. นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
4. นางสาววิภาดา ปิน่เกษร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
5. นางสาวลักษณี พลูภักตร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
6. นางสาวชลกาญจน์ ศุภสุธีกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
7. นางสาวณรากร ปัญญาด้วง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
8. นางสาวชญาภา ทพิย์กุมาร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
9. นางสาวณัฐกานต์ ทรงก าพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
10.นางสาวมาลิณี ชายวิริยางกรู นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
11.นางสาวจิรัชญา โตเอ่ียม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
 




