แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตุลาคม 2564

แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
* ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตุลาคม 2564

แผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
*ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5)

จัดทำโดย :

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 02 333 3854
โทรสาร : 02 333 3884
เว็บไซต : http://www.ops.go.th

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้นโดยจัดทำแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนี้ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ส่วน ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบ ัติ
ราชการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง - บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ส อง - ความสอดคล้องกับ แผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ค ณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส่วนที่สาม - สาระสำคัญของแผนปฏิบ ัติราชการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ และผังโครงสร้างหน่วยงาน
2. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
3. ข้ อ มู ล งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านต่อไป
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตุลาคม 2564
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ตารางที่ 1 งบประมาณทั้งหมดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามแผนการจัดสรรงบประมาณ
ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วงเงินรวม 7,634.9224 ล้านบาท (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วงเงินรวม 1,032.5000 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ตารางที่ 4 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
*ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดทำ
แผนปฏิบ ัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 เพื่อ มุ่งเน้น การสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีว ิส ัยทัศน์ “เป็นหน่ว ยงานบูรณาการงานด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศ” โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ และตัว ชี้ว ัดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผน
ระดั บ 3 ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง คื อ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีงบประมาณทั้งหมดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 7,634.9224 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณทั้งหมดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 7,634.9224 ล้านบาท
จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2

งบประมาณ
(ล้านบาท)
7,634.9224
784.0372
119.6192
664.4180
1,697.9930
254.2260
1,433.7330
4,983.2411
42.6758
71.5000
2,819.6364

แผนงานการจัดสรรงบประมาณ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
81.5002
1,703.4170
264.5117
169.6851
116.7426
4.0000
2.5000
46.0000
0.4425

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ที่คาดว่าจะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปีพ.ศ. 2565 ดังนี้
• ผลสัมฤทธิ์
1. กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. มีระบบนิเวศทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความพร้อมรองรับ
การพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
4. สำนักงานปลัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม มีเอกภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และธรรมาภิ บ าล สามารถบริ ห ารจั ด การและประสานเชื ่อ มโยงกั บหน่ ว ยงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1. กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศมีงานทำ

3

คน

8,837

ผลสัมฤทธิ์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตรงตามความต้องการของประเทศและ
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาที่ได้รับ
การสนับสนุน
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริม
สร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/
แรงงาน

ร้อยละ

87

คน

3,493

คน

503,680

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
มาตรฐาน

ร้อยละ

75

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุน
เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

คน

3,140

ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและทักษะชีวิต

คน

20,000

2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
ตัวชี้วัด: จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการ
ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยกลไกสนับสนุนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ราย

150

ราย

249

ผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่
ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ล้านบาท

337.5

3. มีระบบนิเวศทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมรองรับการพัฒนา
ประเทศเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชา
จาก Thai-MOOC

คน (สะสม)

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยง
ส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(UNICON - University Connected)

สถาบัน

300,000
50

4. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรมสำคัญ
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง

7

ตัวชี้วัด : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดำเนินงานของ สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด

คะแนน

87

5

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
มติคณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ไดก ำหนดแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก
 แผนระดับ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตาม
หลัก ธรรมาภิบาลและใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหส อดคลองและ
บูรณาการกัน
 แผนระดับ 2 ประกอบดวย 4 แผน ไดแก 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
2) แผนการปฏิร ูป ประเทศ 3) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ และ
4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
 แผนระดับ 3 เปนแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับ 1
และ 2 สูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือ จัดทำขึ้ นตามพัน ธกรณีห รือ อนุส ัญ ญาระหวางประเทศ รวมถึง
แผนปฏิบัติการทุดระดับ เชน แผนปฏิบ ัติราชการของสวนราชการระยะ 5 ป
และรายป แผนปฏิบัติการดาน.... เปนตน

2.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1)
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
(1) เปาหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการ
สภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ
ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไป
กับการปองกันและแกไขปญหาดาน ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไก
การแกไขปญหา แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ดานความมั่นคง
(2.1) ขอ 4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(2.2) ขอ 4.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ และรวมถึงองคการภาครัฐและที่ไมใชภาครัฐ

7

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมมีการดำเนินงานโครงการที่มีผลกระทบตอเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง ดังนี้
(3.1) โครงการปอ งกันและแก ไขปญ หายาเสพติด ในสถานศึก ษา ซึ่ง มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมทัศนคติ คานิยม ความรู และทักษะดานยาเสพติดใหแกนักศึกษา สนับสนุนให
สถาบันอุดมศึก ษาจัดสภาพแวดลอ มและเฝาระวังปญหายาเสพติดในและรอบสถาบันอุดมศึกษา และ
สนับ สนุนเครือขายเพื่อ การพัฒนาอุดมศึกษาดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา
(3.2) โครงการเสริม สรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ชื่อเดิมโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต) เปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ยังไมมีที่เรียน หรือไมสามารถสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึก ษาไดโดย
สนับสนุนทุนการศึกษาพรอมใหทุนคาเลาเรียน และยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น สรางศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
การมีงานทำในพื้นที่ รวมทั้งเปดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหแก นักเรียนในพื้นที ่เ ขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีความสามารถและมีทักษะดานกีฬา โดยสนับสนุน
เงินทุนคาครองชีพ และสถาบันอุดมศึกษาใหทุนคาเลาเรียน หรือยกเวนคาเลาเรียนเปนกรณีพิเศษ เพื่อ
ยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ให
มีคุณภาพที่สูงขึ้น มีศักยภาพ ประกอบอาชีพได และสงเสริมใหผูรับทุนมีระเบียบ วินัย น้ำใจนักกีฬา จิต
อาสาและจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู ทองถิ่น และภูมิลำเนา
ซึ่งโครงการเหลานี้สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิมที่มีอยูอยางตรงประเด็นจนหมดไปอยาง
รวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกๆ
ดาน ดำเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3.3) โครงการความรวมมือเพื่อการเปนประชาคมแหงนวัตกรรมอาเซียน
เปนการสนับสนุนใหเกิดการขยายเครือขายความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ
ทวิและพหุภาคีภายใตกรอบอาเซียนและประเทศคูเจรจาในการจัดทำแผนกิจกรรมความรวมมือรายสาขา
โดยเฉพาะในสาขาที่มีผลกระทบตอการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาค
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหเพียงพอตอความตองการทั้งใน
ประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางประเทศอาเซียนและประเทศคู
เจรจา สรางความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งของไทยและ
อาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันผานความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบการรวมวิจัยและ
พัฒนา การแบงปนขอมูล/บุคลากร ระหวางกันในระดับภูมิภาค กำหนดปจจัยและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ตอการสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม และสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตอการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของไทยและอาเซียน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/Deliverables
ของไทยตอเนื่องจากการเปนประธานอาเซียนของไทย
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(3.4) โครงการผลักดันความรวมมือระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมุงเนนการ
พัฒ นาเทคโนโลยีสาขาที่สามารถนำไปใชไดในอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ สรางเครือขายการ
ดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงรวมทุนระหวางรัฐและเอกชน ในรูปแบบ consortium หรือคลัสเตอร
ทางดานเทคโนโลยี ที่ประกอบดวยหนวยงานวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และมีมีกลไกการ
ขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็งความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยกับ สถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตรจีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) และหนวยงานเครือขายในประเทศจีน
อยางเปนรูปธรรม
(3.5) โครงการความรวมมือ ความเปนหุนสวนดานนโยบายวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (เอเปค)
เนื่องจากในป พ.ศ. 2565 ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย
แปซิฟก หรือ เอเปค เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาค และเปนเวทีสำหรับการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสนใจการดำเนินงานยึดหลักฉันทามติ
ความเทาเทียมกัน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนผูรับผิดชอบ
หลักในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งโครงการเหลานี้สอดคลองกับประเด็นยุท ธศาสตร 4.4 การบูรณาการ
ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ และรวมถึงองคการภาครัฐและที่ไมใชภาครัฐ เพื่อ
สรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศที่จะรองรับปญหารวมกันได
2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) เปาหมาย มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน
พื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นามา ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้ง โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ 3) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน
รุนใหม รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม และสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ การกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลด
ความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศไดในคราวเดียวกัน
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(2.1) ขอ 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(2.2) ขอ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินงานโครงการที่มีผลกระทบตอเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ดังนี้
(3.1) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร โครงสร า งพื้ น ฐาน เชื ่ อ มไทย เชื ่ อ มโลก :
สำนัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม มีก ารดำเนินงานสำคัญที่มี
ผลกระทบต อ การบรรลุ เ ป า หมาย อาทิ โครงการส ง เสริ ม กิ จ การอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร
(นิคมธุรกิจวิท ยาศาสตรภูม ิภาค) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาภาค โครงการศูนยพัฒนา
ผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา เปนตน ซึ่งการ
ดำเนินงานโครงการดังกลาวนี้จะสนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศในการรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมจาก
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัย เพื่อสรางและถายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง ตอบสนองความตองการของผูใชทั้งในภาครัฐ และเอกชน
อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการสรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหมในสวนภูมิภาคคูขนานกับการ
เติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานเพื่อสงเสริมการสรางคลัส
เตอร ของเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริก าร ภายใต ร ะบบนิเ วศที ่ เ อื ้อ ต อ การสร างนวั ตกรรม ซึ ่ง มี
มหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค สถาบันการศึกษาทองถิ่น และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน
(3.2) ประเด็นยุทธศาสตรขอ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการ
ยุคใหม : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินงานสำคัญ
ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย ดังนี้
(3.2.1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ เปนการ
สงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสูระดับ
โลกไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีเครือขายของบริษัท/กิจการขนาดใหญมาชวย
เนื่องจากกิจการเหลานี้มีเทคโนโลยีและเครือขายการคาระดับโลก การสรางสภาพแวดลอมและกลไกเพื่อ
สงเสริมใหกิจการขนาดใหญเปนพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Business Brotherhood) จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะชวยให
ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมไดมีโอกาสเรียนรูจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณในการทำธุรกิจโดยตรง
ทราบถึงแนวโนมความตองการของกลุมผลิตภัณฑ/บริการที่เกี่ยวของ รวมถึงชองทางในการขยายตลาด
ภายใตการชวยเหลือของบริษัท/กิจการขนาดใหญ ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม
เติบโตและมีโอกาสประสบความสำเร็จไดมากยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจ ัยและนวัตกรรม โดยกองสงเสริมและประสานเพื่อ ประโยชนทางวิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม
จะดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหมโดยมีบริษัทขนาดใหญเปนพี่เลี้ยง เพื่อ
พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเริ่มตนและเรงการเติบโตของธุรกิจ (Accelerate) และเปนการสราง
ชองทางใหกิจการขนาดใหญสามารถรวมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหมได ทั้งนี้จะใชพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงสรางความรูในการดำเนินโครงการ มีการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหมจากนิสิต นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการรวมมือกับบริษัท/กิจการ
ขนาดใหญ รวมไปถึง การใชเ ทคโนโลยีและองคความรูของมหาวิทยาลัยในการตอยอดทางธุรกิจของ
ภาคเอกชนดวย
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(3.2.2) โครงการสร า งและพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ในระยะเริ ่ ม ต น
ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญคือ สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใชงานวิจัย นวัตกรรมใหม ๆ ในสถาบันพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือตอยอดผลงานออกสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และสงเสริมใหนิสิต นักศึกษา ที่สนใจใน
การประกอบธุรกิจไดรับการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูประกอบการ รวมทั้งสงเสริมใหนิสิต นักศึกษา
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมใหม ๆ ออกสูการใชประโยชนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สงเสริมประชาชนในชุม ชนทองถิ่นไดเรียนรูท ัก ษะการประกอบอาชีพ เพื่ อ
พัฒนาขึ้นเปนผูประกอบการ และสงเสริมใหเกิดหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึก ษาที่ มีศัก ยภาพ
เพื่อการสรางบริษัทธุรกิจกิจใหมและสราผูประกอบการรายยอย
ซึ่งโครงการดังกลาวนี้สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผูป ระกอบการยุคใหม ขอ 4.5.1 สรางผูป ระกอบการอัจฉริยะ โดยการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการที่มีความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิต
และบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส โดยการสรางและพัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานที่จำเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมท่มี ี
การแขงขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได ไปพรอมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญาณในการประกอบการ
3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(1) เปาหมาย พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ
โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก ชวงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกตอง มีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด ชีวิต สู
การเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(2.1) ขอ 4.2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต
(2.2) ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
(2.3) ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
(2.4) ขอ 4.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(2.5) ขอ 4.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคม
และพัฒนาประเทศ

11

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินงานโครงการที่มีผลกระทบตอเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรชาติดา น
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังนี้
(3.1) ผลผลิ ต นโยบายและแผนด า นการศึ ก ษา เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและ
พัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในรายสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วิเคราะหความ
พรอมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา และสรางความรูความเขาใจ
ในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ใหสามารถจัดทำไดอยางถูกตอง สอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และพัฒนาความรวมมือในเชิงรุก ที่จะเปนประโยชนตอ
การกำหนดยุทธศาสตรความรวมมือดานอุดมศึกษาของไทยกับประเทศเปาหมาย สงเสริมความเปนสากล
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยใหมีความกาวหนาทางวิชาการเทาเทียมนานาชาติ และสงเสริมการริเริ่ม และ
สานตอความรวมมือทางวิชาการภายใตความตกลงความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(3.2) ผลผลิต มาตรฐานการพัฒ นาอุดมศึกษา เปนการพัฒ นามาตรฐาน
การศึกษาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และภารกิจ ตลอดจนไดมีโอกาสแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และนำความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอภารกิจของหนวยงาน
รวมทั้งคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญคือ เพื่อสนอง
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการสงเสริมนิสิต นักศึกษา และนักศึกษาพิการที่มีผลการเรียนดีและสถานศึกษาที่จัดการศึก ษาได
มาตรฐาน โดยประเมินผลและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียน
ผลงาน กิจกรรมดี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(3.3) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เปนการจัดสรร สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผูมีศักยภาพสูงในสาขาที่ตรงกับ
ความตองการของประเทศทั้งสาขาทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่ง โครงการขอ (3.1) - ขอ (3.3) สอดคลอ งกับ ประเด็นยุท ธศาสตร 4.2
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตมุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ที่มุงเนนการพัฒนาคน
เชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และ
วัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองใน
ทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับ
ทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทำผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ
(3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ ขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ พัฒ นา
การศึกษา เปนศูนยกลางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัย
ของประเทศ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรดานการศึกษาวิจัยรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การใหบริการการศึกษาผาน Neutral Internet Exchange เพิ่มโอกาสใหก ับสถาบันการศึกษาทุ ก แห ง
ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถใชงานโครงขายดานการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and
Education Network) และใชงาน Content การเรียนการสอนที่อยูสวนกลาง ไดอยางเทาเทียม
(3.5) โครงการพัฒนามหาวิท ยาลัยไซเบอรไทย การจัดการเรียนการสอน
ในระบบเปด (Thai-MOOC) เพื่อพัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรูที่มีความสำคัญตอบสนองการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิท ัล ใหอยูในรูป แบบ
คอรสแวรในระบบเปด (open courseware) และนำมาจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปดสำหรับ
มหาชน (MOOC)
(3.6) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนการสงเสริมการผลิตครูท ี่มี
ความรูทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณในวิชาชีพครู ดวยหลักสูตรและกระบวนการที่
เนนการปฏิบัติและการฝกอบรมที่เขมขนในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยมีงานวิจัยเปนพื้นฐานรองรับ
การดำเนินงาน
(3.7) โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา เปนการสงเสริมการ
ผลิตและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลทีต่ ั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จัง หวัดสงขลา โดยมุง หวัง ใหเ กิดความเขม แข็ง ทางวิชาการและความสามารถในการสอน และผลิ ต
ผลงานวิจัยในการชวยแกปญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณในภาคใต รวมถึงเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(3.8) โครงการยุวชนสรางชาติ สงเสริมการสรางบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่
สามารถประยุก ตใชอ งคความรูในการปฏิบ ัติง านจริง มีความสามารถในการคนควา คิด วิเ คราะห
ประมวลผล มีความคิดสรางสรรค สามารถออกแบบระบบงาน มีความฉลาดในการปรับตัวใหเขากับสังคม
ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีสำนึกในความเปนธรรมและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝรูอัน
จะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ เชน ความยากจน ความ
เหลื่อมล้ำ และปญหาคุณภาพชีวิต โดยการสรางหรือนำองคความรูที่หลากหลายในสถาบั นอุดมศึกษาหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาบูรณาการในการแกปญหา และนำองคความรูหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มาใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได
(3.9) โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให
นิสิตนักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณ ปลูกฝงจิตสำนึกและคุณลักษณะที่ดีงามสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคต และพัฒนาบุคลากรดานกิจการนักศึกษาใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนงานดานการพัฒนานักศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม
(3.10) โครงการสนับ สนุนนัก เรียนทุนรัฐ บาลทางดานวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะที่ 3, 3+ และ 4 เปนการสนับสนุนใหบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกและมาเขาทำงานในหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยจัดสงบุคคลไปศึกษาตางประเทศและศึกษาในประเทศ ใหกลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา
ในหนวยงานกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสงไปศึกษาในสาขาวิชาสำคัญๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่
รัฐ บาลกำหนดใหเ ปนสาขายุท ธศาสตรท ี่ป ระเทศไทยมีศ ัก ยภาพในการแขง ขั นในระดับ โลก ไดแ ก
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมซอฟตแวร ตลอดจนสาขาที่เ ป น
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เทคโนโลยีส มัยใหม เชน นาโนเทคโนโลยี Bioinformatics Food Innopolis รถใชพ ลัง งานไฟฟ า
การพัฒนาพลังงานทดแทน เปนตน
ซึ่ง โครงการขอ (3.5) - ขอ (3.10) สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.3
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความ
ตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเซียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการ
สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
(3.11) โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรูกับการ
ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
เชิง บูร ณาการกับ การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ที่นำไปสูก ารเปลี่ยนแปลงการผลิต
บัณฑิต ใหบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสามารถไป
ปฏิบัติงานไดจริงอยางมีประสิทธิผล ซึ่งสงผลตอการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
(3.12) โครงการสนับ สนุนการจัดตั้ง หอ งเรียนวิท ยาศาสตร ในโรงเรี ย น
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) และโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 เปนการสนับ สนุนการขยายฐานกำลัง คนนัก วิจัยดาน
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีท ี่ม ีศ ัก ยภาพ ตั้ง แตร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โดยรวมมือ ระหว า ง
มหาวิท ยาลัยและโรงเรียน โดยจัดหลัก สูตรและการจัดการศึก ษาสำหรับ ผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกลาวออกไปในวงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในภูมิภาค และเพิ่มจำนวนเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและการวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งใน
ประเทศและตางประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งโครงการขอ (3.11) - ขอ (3.12) สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.4
การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร ดานทัศนะและ
มิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถ
อันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ
ปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา
การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง
4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป า หมาย ให ค วามสำคั ญ โดยการดึ ง เอาพลั ง ของภาคส ว นต า ง ๆ ทั้ ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนใน
การรวมคิดรวมทาเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน
ในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม
ของประชากรไทยทั้ง ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่ม ีค ุณ ภาพ
สามารถพึ่งตนเอง และทาประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกัน
การเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
(2.1) ขอ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำสรางความเปนธรรมในทุกมิติ
(2.2) ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมมีการดำเนินงานโครงการทีม่ ีผลกระทบตอเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ดังนี้
(3.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน วัตถุประสงค คือ พัฒนาและ
ยกระดับสินคา OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกกรม ตามแนวทางคูปองวิทยฯ 6 ดาน ใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่ม มูลคาผลิตภาพหรือลดตนทุนการผลิต สรางโอกาสทางการตลาด และพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ OTOP ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยใชประโยชนจากผลงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับ การพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ และ
การตลาด โดยมุงเปายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ OTOP ของผูประกอบการจาก Quadrant C ไป B
และ Quadrant B ไป A รวมถึ ง ยกระดั บ ทางด า นการเพิ ่ ม มู ล ค า และผลิ ต ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ด  ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชองคความรู เทคโนโลยี ดานตางๆ ที่หนวยงานเครือขาย อว.
มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพาณิชย
จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เปนตน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแตตน
น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ซึ่งโครงการดังกลาวนี้สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ขอ 4.1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให
เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนทองถิ่น โดยเนนระบบการ
จัดการตนเองของเกษตรกร และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพ ยากร
การวิจัย ความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการ
ตลอดหวงโซคุณคา และเพิ่มชองทางการตลาดและเชื่อมโยงการคาดวยเครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงสงเสริม
การผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณและการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน
ยกระดับเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร
(3.2) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาการ
ดำเนินการเพื่อเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ไดแก หนวยงานใหคำปรึกษาแนะนำในการ
จัดการบริการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) การเขียนตำรา การวิจัย
การฝกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และสนับสนุน
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ซึ่งเปนการดำเนินงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.3 การเสริมสราง
พลังทางสังคม ขอ 4.3.1 สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
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รวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุนใหมคนวัย
ทำงาน และผูสูงอายุใหมาเปนกำลังของการพัฒนาเพื่อสวนรวม โดยการสรางเวทีกลางเปนพื้นที่สาธารณะ
เพื่อปรึกษาหารือปญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด การสราง
ผูนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสรางกลไกการทำงานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาง ๆ ฝกทักษะใหเปนผูนำรุนใหมในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การดำเนินงานของภาคประชาสังคม การสรางเครือขายในพื้นที่ รวมถึงการสรางชุมชน
เสมือนบนเครือขายสื่อ ใหเปนเครือขายเรียนรูรวมกันทางสังคมที่รวมทำสิ่งที่สรางสรรคและการยกยองให
คุณคากับการทำประโยชนรวมกันเพื่อสวนรวม
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป า หมาย เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย นภาครั ฐ ที ่ ย ึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหนวยงานของรัฐที่ทาหนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ มาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝง
คานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยาง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จาเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล
มีประสิทธิภาพ และนาไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(2.2) ขอ 4.3 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(2.2) ขอ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(2.3) ขอ 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมมีการดำเนินงานโครงการทีม่ ีผลกระทบตอเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้
(3.1) ผลผลิ ต มาตรฐานการพั ฒ นาอุด มศึก ษา (ค า ใช จ  า ยการติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.2 ภาครัฐบริหารงาน
แบบบูร ณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเ ปนเปาหมายและเชื่อ มโยงการพัฒนาในทุก ระดับ ทุก ประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดยการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสำคัญ
ในการนำยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิง
พื้นที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญร วมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับ
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ยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสูการกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการ
ติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง
(3.2) การสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน พิจารณากลั่นกรองการแตงตั้งตำแหนงประเภทผูบริหารและตำแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใหไดรับเงินประจำตำแหนง พิจารณาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาวางแผนความตองการทรัพยากรมนุษยในระบบ
อุดมศึกษา และพิจารณากำหนดมาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการ และจรรยาบรรณที่พึงมีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร 4.3 ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธระหวางการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจ
ที่สำคัญและการกระจายอานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง
(3.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหการดำเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิท ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการของ สกอ. เปนไปตามแนวทางที่ส ำนัก งาน
ก.พ.ร. กำหนด มีการถายทอดเปาหมายองคกรสูระดับสำนัก/หนวยงาน โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับ สำนัก /หนวยงาน มีก ารเพิ่ม พูนศัก ยภาพและขีดความสามารถของผูบ ริห ารระดับสูง
ระดับกลางและบุคลากรผูปฏิบัติใหมีความรูความเขาใจในหลักการเหตุผลในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม ระดมสรรพกำลังของผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรผูปฏิบัติในการรวมกันระดม
ความคิดและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายและพันธกิจ
(3.4) โครงการพัฒ นาระบบขอ มูล ขนาดใหญเ พื่อ พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
สำหรับ อววน. (Big Data) เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารไปสู
ฐานขอมูลการอุดมศึกษา ใหสามารถรายงานผลขอมูลในเชิงวิเคราะหและสังเคราะห นำไปสูการดำเนินการ
กำหนดยุทธศาสตร นโยบาย แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา รวมถึงแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของ
ประเทศไดอยางถูกตองและครบถวนอยางทันทวงที และพัฒนาระบบฐานขอมูลการอุดมศึกษา ใหสามารถ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล (Data Mining) เพื่อการจัดการทรัพยากร สนับสนุนการติดตามประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องสถาบัน การศึ ก ษาในสัง กั ด ใหเ ป น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซอนในการจัดเก็บและการจัดทำรายงาน ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
4.4 ภาครัฐ มี ความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบ ัติง านอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองคความรู
ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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(3.5) ผลผลิต มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร)
ที่มีวัตถุประสงคสำคัญคือ เพื่อใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มี ก ลไกในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานภายใน อยางเปนระบบ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ กฎหมาย ระเบียบ ขอ บัง คับ มติคณะรัฐ มนตรี และเพื่อ ใหก ารปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กำหนดไว
(3.6) โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่ง เปนโครงการที่ม ุงเนนการสรางจิตสำนึกและคานิยมใหบุคลากรของ สำนัก งานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดย
ผลการดำเนินงานโครงการนี้จะสามารถสะทอนตัวชี้วัดระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบของ
ประเทศ ดวย ผลคะแนนระดับ คุณธรรมและความโปรง ใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สำนัก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผานเกณฑที่กำหนด (รอยละ 87)
ซึ่งโครงการขอ (3.5) และ ขอ (3.6) สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อ
ตอการดำเนินงานแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์

2.2 แผนระดับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีผลผลิต/
โครงการสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติรวมทั้งสิ้น 10 แผนแมบท (จากทั้งหมด 23 แผน
แมบท) ใน 6 ยุทธศาสตรชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติที่ 1 : แผนแมบททีเ่ กี่ยวของ ไดแก แผนแมบทที่ 1 และ 2
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 : แผนแมบทที่เกี่ยวของ ไดแก แผนแมบทที่ 8 9 และ 23
ยุทธศาสตรชาติที่ 3 : แผนแมบทที่เกี่ยวของ ไดแก แผนแมบทที่ 11 และ 12
ยุทธศาสตรชาติที่ 4 : แผนแมบทที่เกี่ยวของ ไดแก แผนแมบทที่ 16 และ 17
ยุทธศาสตรชาติที่ 6 : แผนแมบททีเ่ กี่ยวของ ไดแก แผนแมบทที่ 21
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย - ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลั ดกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม มี โ ครงการ 2 โครงการ
ที่เ กี่ยวขอ ง คือ 1) โครงการปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) โครงการเสริมสราง
ภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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1.2) แผนยอยการแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
 แนวทางการพัฒนา - การปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึด
แนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดดวยการปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเป น
รูปธรรม และปลูกฝงคานิยมและองคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผลกระทบตอความคิดและโนมนาวใหเกิด
ความเห็นที่คลอยตามอยางถูกตอง
 เป า หมายของแผนยอ ย – ป ญ หาความมั ่น คงที ่ม ี อ ยู ใ นปจ จุบั น
(เชน ปญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร การคา มนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คือ โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ ไดแก นิสิตและนักศึกษา
จำนวน 50,000 คน โดยกลุมเปาหมายดังกลาวจะมีความรูแ ละสามารถสรางภูมิคุมกันและปองกันปญหายา
เสพติ ด ในสถานศึ ก ษาไดด ี ม ากขึ ้ น ทั ้ ง นี ้ จะส ง ผลให ต ัว ชี ้ ว ั ด ตามแผนแม บ ทระดั บ ความสำเร็จ ใน
การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบันมีคาสูงขึ้น
 แนวทางการพัฒนา - ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเงื่อนไขปญหาที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื่อนไข
ใหมขึ้น โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาเปนกรอบแนวทางนำในการ
ดำเนิ น งานแก ไ ขและป อ งกั น ป ญ หา ตลอดไปจนถึ ง การผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร พ ระราชท าน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนร วมในการแก ไข
ปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง พรอมนำความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติตอ ไป โดยมีแนวคิดในการ
ดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) การมุงดำเนินการตอจุดศูนยดุลหลักของปญหาและแนวทางการ
ปฏิบ ัติของขบวนการในพื้ นที่ ดวยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร วมในทุก ระดั บ
(2) ดำเนินการปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุมเสี่ยง (3) ระงับยับยั้งการบม
เพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก บิดเบือนจากหลักศาสนา
ที่ถูกตอง และ (5) ใหความสำคัญกับการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ นานาชาติและภาค
ประชาชน
 เปาหมายของแผนยอย - ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม คือ โครงการ
เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนโครงการที่เปดโอกาสใหผดู อยโอกาส
ในพื้นที่ชายแดนใตไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2) ประเด็นที่ 2 การตางประเทศ
2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
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 เป า หมาย - การต า งประเทศไทยมี เ อกภาพ ทำให ป ระเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการ 6 โครงการ/ผลผลิต
ที่เกี่ยวของ ไดแก (1) ผลผลิตความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) โครงการผลักดันความรวมมือระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (3) โครงการความ
รวมมือเพื่อการเปนประชาคมแหงนวัตกรรมอาเซียน (4) โครงการเสริมสรางศักยภาพและขับเคลื่อนความ
รวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (5) โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ
แขงขันดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) โครงการความรวมมือความเปนหุนสวนดาน
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (เอเปค)
2.2) แผนยอ ยความรวมมือ เศรษฐกิจ และความร วมมือ เพื ่อ การพั ฒ นา
ระหวางประเทศ
 แนวทางการพัฒนา - แลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมถึงเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
ไทย รวมถึงการเสริมสรางความรวมมือในดานการยกระดับการศึก ษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
แรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมการบริหารจัดการการนำเขาและใชประโยชนจากแรงงานและผูที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษ
จากตางประเทศอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
 เปาหมายของแผนยอย - ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดี
ขึ้น และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกการบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีจำนวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 23 ประเทศ
2.3) แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
 แนวทางการพัฒนา - สงเสริมการบริหารจัดการและดำเนินงานดาน
การตางประเทศของสวนราชการไทยอยาง มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
 เปาหมายของแผนยอย - ทุกภาคสวนมีสวนรวม ขับเคลื่อนการ
ตางประเทศอยาง มีเอกภาพ และไทยเปนหุนสวน ความรวมมือกับตางประเทศใน ทุกมิติมากขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยโครงการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ (ทุกโครงการ)
สามารถตอบสนองตอตัวชี้วัด ซึ่งอยูในแผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ คือ ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับ ความรวมมือ ระหวาง สวนราชการไทยเพื่อ พัฒนาหรือ ขับ เคลื่อ นการตางประเทศในทุก มิติ
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุมครองคนไทยใน ตางประเทศ) อยางมีบูรณาการ (อาทิ กลไก
การประชุม กิจ กรรม/ โครงการรวม) โดยสามารถดำเนินงานสรางความรวมมือดาน ววน. ระหวาง
ประเทศไดจำนวนไมนอยกวา 10 เรื่อง
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3) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย - ผูประกอบการในทุกระดับเปน ผูป ระกอบการยุคใหมที่
มี บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม มี โ ครงการ 2 โครงการ
ที่เกี่ยวของ ไดแก (1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ (2) โครงการสรางและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มตน
3.2) แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ
 แนวทางการพัฒนา – สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับให
มีจ ิตวิญ ญาณของการเปนผูป ระกอบการ ขับ เคลื่อ นธุร กิจ ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิ ด
สรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาให
เปนที่ยอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย รวมทั้งการปรับตัวสูธุร กิ จ
รูปแบบใหม ๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการวิเคราะหและมีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูล
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการวางแผนธุรกิจ สงเสริมการใชระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินคาและบริการ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและสงเสริมใหผปู ระกอบการดำเนินธุรกิจอยาง
มีธรรมาภิบาล
 เปาหมายของแผนยอย – การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น และความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ฯ แผนปฏิบ ัติ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการ/ผลผลิต
ที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และโครงการเครือขายหนวยจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาและถายทอดเทคโนโลยี
3.3) แผนยอยการสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
 แนวทางการพัฒนา - สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
รวมกัน โดยพัฒ นาระบบและศูนยบ ม เพาะ ผูป ระกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีป ระสิท ธิภาพ
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการทางธุรกิจอยางเกื้อหนุนกัน ระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพ
ตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคำปรึกษา
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต และบริการทั้งในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจน
สงเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร ทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน
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 เปาหมายของแผนยอย - อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจ
และผูประกอบการ ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยโครงการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ (ทุกโครงการ) สามารถ
ตอบสนองตอตัวชี้วัดอันดับนโยบายของภาครัฐที่มี ตอวิสาหกิจและผูประกอบการ ดานการสนับสนุนและ
ความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น โดยสามารถผลิตผูประกอบการที่เกิดขึ้นใหม (Start up companies &
Spin off companies) และมีการดำเนินที่รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการ อยางเปนรูปธรรม
4) ประเด็นที่ 8 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย – การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม มี โ ครงการ/ผลผลิ ต
ที่เกี่ยวของ จำนวน 1 โครงการ ไดแก โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2) แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 แนวทางการพั ฒ นา - พั ฒนาโครงสร างพื ้นฐานด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการทำวิจัยเพื่อตอยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย และพัฒนาศูนยการ
เรียนรูและศูนยบริการ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพื้นฐานใหเปน
แหลงสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาค
อาเซียน
 เปาหมายของแผนยอย – การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยโครงการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของเปนการดำเนินการ
จัดการหลักสูตรเชิงบูรณาการรวมกับการทำงาน ซึ่งสามารถตอยอดใหเปนแหลงสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
ทั้งในและตางประเทศ เปนแหลงผลิตแรงงานใหสอดคลองกับความตองการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สงผลใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
5) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย - คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่ม ขึ้น ไดรับการพัฒ นา
อยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม มี โ ครงการ/ผลผลิ ต
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ที่เกี่ยวของ จำนวน 12 โครงการ/ผลผลิต ไดแก (1) ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา (2) ผลผลิต
มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (3) ผลผลิตสถาบันการศึก ษาไดรับ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา (4) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม (5) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (6) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอรไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปด (Thai-MOOC) (7) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาการศึกษา (8) โครงการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อววน.
(Big Data) (9) โครงการปญญาประดิษฐสำหรับทุกคน (AI for all) (10) โครงการพัฒนาทักษะกำลังคน
ของประเทศ (11) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา (12) โครงการยุวชนสรางชาติ
5.2) แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 แนวทางการพัฒนา – ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของ
คนในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของ
ตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
 เปาหมายของแผนยอ ย – แรงงานมีศัก ยภาพในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่ง
ใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
 เปาหมายของแผนยอย – มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยโครงการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ (ทุกโครงการ) สามารถ
ผลิตภาพแรงงานไมต่ำกวารอยละ 2.5 ตอป มีลักษณะเปนการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผูม ีศักยภาพสูง
ในสาขาที่ตรงกับความตองการของประเทศ สรางกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรมใหมสู New S-Curve เพื่อเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปรับ
บริบทของมหาวิทยาลัยใหสามารถรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั่งมี platform จัดการเรียนการสอน
ออนไลนในระบบเปด
6) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย - คนไทยมีก ารศึก ษาที่ม ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม มีโ ครงการ/ผลผลิต จำนวน
1 โครงการ/ผลผลิตที่เกี่ยวของ ไดแก (1) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
6.2) แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
 แนวทางการพัฒนา – ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่
21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใน
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ศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบ
การเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการ
สอนที่เสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนำมาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง
 แนวทางการพัฒนา – เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
โดยปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู และ
สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
คุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการ
เรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและ
ความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับ
ดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่
21 มากกวาการวัดระดับความรู และสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การ
เรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ซึ่งรวมถึง การบูรณา
การความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสรางระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง
 แนวทางการพัฒนา – พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนา
ระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสือ่ การเรียนรูดิจทิ ัลที่มีคุณภาพ
ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน
เทคโนโลยีสมัยใหมได
 แนวทางการพัฒนา – สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดน
เฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ พัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงค
แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงใหแมนยำมากขึ้นเปนระยะ
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ
และสง เสริม สนับ สนุนการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู ของเด็ก เยาวชน และนัก เรียนกับ ประเทศเพื่อนบ าน
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
 เปาหมายของแผนยอย - คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
 การบรรลุเ ปาหมายตามแผนย อ ยของแผนแมบ ทฯ แผนปฏิบ ั ติ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการ/ผลผลิต
ที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
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7) ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก
7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย – รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้น อยางกระจาย
และอยางตอเนื่อง
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวของ จำนวน
1 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน
7.2) แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
 แนวทางการพัฒนา – เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับ
กลุมผูมีรายไดนอย เพื่อยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยีการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่
สอดคลองและจำเปนตอการยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุม
ตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพ
สามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นร วมกับองค
ความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เปาหมายของแผนยอย – ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ แผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการ/ผลผลิตที่เกี่ยวของ
ไดแก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน
8) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย – คนไทยทุกคนไดรบั การคุม ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ ขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวของ จำนวน 2
โครงการ ไดแก (1) โครงการผลิตครูเ พื่อ พัฒนาทองถิ่น (2) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
8.2 แผนย อ ยการคุ  ม ครองทางสั ง คมขึ ้ น พื ้ น ฐานและหลั ก ประกั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
 แนวทางการพัฒนา – สรางหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทำงานที่มีคุณคา ที่สามารถตอบสนองความตองการ
เกี่ยวกับชีวิตการทำงานของมนุษยได โดยสงเสริมให แรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การได
แสดงออก การไดรับการยอมรับ ความมั่นคงของ ครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม
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และการมีความเทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมกี ลไก พิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัย
ในการท างานของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนา
ทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสำหรับ
แรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกำลัง แรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคม
อยางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพื่อยืด ชวงเวลาที่ผูสูงอายุจะสามารถทำประโยชน
สรางสรรคทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถ พึ่งตนเองดานรายไดรวมทั้งยังเปน
ทางเลือกที่สำคัญ ที่จะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกดวย
 เปาหมายของแผนยอย – คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาส
และกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเ ปาหมายตามแผนยอ ยของแมบ ทฯ โดยในแผนปฏิบ ัติ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีโครงการที่เกี่ยวของ
จำนวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น (2) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสรางโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนโครงการที่มีลักษณะเปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูในพื้นที่หางไกล
รวมทั้งผูดอยโอกาสมีโอกาสเขาเรียนตอจนจบปริญญาตรี และผลิตครูที่มีความรูทางวิชาการ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
9) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย - ประเทศไทยปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลัด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม มี โ ครงการที ่ เ กี่ ย วขอ ง
คือ โครงการปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกร
9.2) แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา - สงเสริมการปฏิบ ัติหนาที่ของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการ
อยางเปดเผย โปรงใส ถูก ตอ ง เปนธรรม ไมคดโกง รูจ ัก แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขาย
ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุ นและ
คุมครองผูแจงเบาะแส
 เปาหมายของแผนยอย – ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรร ซื่อสัตย สุจริต
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โครงการปองกัน
การทุจริตประพฤติ มิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีเปาหมายใหรอยละ 85 ของบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไมยอมรับการทุจริต ซึ่งปจจัยหนึง่
26

ที่สงผลตอตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนองคประกอบ
หลักที่จะทำใหบรรลุเปาหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
10) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
10.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทาง
เทคโนโลยี และดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติราชการของ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม มี โ ครงการสำคั ญ
ที่เ กี่ยวขอ ง ไดแก (1) โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิท ยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค)
(2) โครงการพัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู (3) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค
(4) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5) โครงการเครือขายกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการใชประโยชนงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด
10.2) แผนยอยยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แนวทางการพัฒนา - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่
สำคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูล
และดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูล
ดานการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และระบบ
สารสนเทศกลาง ภายใตกรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ความลับทางการคา
สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใตสังกัดตาง ๆ เพื่อทำงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสมัยใหมในประเด็นที่มุงเนน ไดแก เทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
ละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพื้นที่นอย เทคโนโลยีหุนยนตขนาดเล็กที่
ออกแบบและควบคุมใหสามารถทำหนาที่ไดตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นสวนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบ
สิ่งมีชีวิตเพื่อทำหนาที่แทน เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง
 เปาหมายของแผนยอย - จำนวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยในแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนัก งานปลั ดกระทรวงการอุดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม มีโ ครงการ
ที่เกี่ยวของ ไดแก (1) โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิ ภาค)
(2) โครงการสนับสุนนนักรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะที่ 3 (3) โครงการ
สนับสุนนนักรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 3+ (4) โครงการสนับสุนนนักรียน
ทุนรัฐ บาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะที่ 4 (5) โครงการสนับ สุนการจัดตั้ง หองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 (6) โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียนโดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 (7) โครงการการพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
เปนการเพิ่มโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ ให
สามารถรองรับผูเขารับบริการของเทคโนธานีไดมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น (8) โครงการพัฒนาเมือง
ศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู (9) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค
 แนวทางการพัฒนา - สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา
การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ โดยดำเนินงานในลักษณะของ
การเปนหุนสวนกันระหวางผูใชเทคโนโลยี ผูใหบริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุมนักวิจัย
และบูร ณาการความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอื่น ๆ ไดอ ยางคลอ งตัว รวมทั้ง ใชก ลไกความรวมมือกับ
ตางประเทศ และสรางมาตรการจูงใจผูเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อรวมกันวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหนา ใหมีความทันสมัยสอดรับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความ
ตองการของประเทศไดอยางทันทวงทีและสามารถใช ประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลด
ตนทุน เกิดผลตอบสนองตอการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความตองการของอุตสาหกรรมไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แนวทางการพัฒนา - การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ
โควิด 19 (พ.ศ. 2564 – 2565)
เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตร มีเปาหมายสำคัญ คือ
“คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทัว่ ถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสู
ทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหม” โดยไดระบุแนวการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรใหความสำคัญเปนพิเศษในระยะ 2 ปขางหนา
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟูและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience”
โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย
1. แนวทางการพัฒ นาการเสริม สรางความเขม แข็ง ของเศรษฐกิจ ฐานราก
ภายในประเทศ (Local Economy)
2. แนวทางการพัฒนาการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรั บ
การเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
3. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)
4. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
ฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
สำนัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม
มีโครงการสำคัญประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ดังนี้
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1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่ม ตนธุรกิจ สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) ใน
ดานการชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
2) โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการพัฒ นาศัก ยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) ในดานการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
1.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
1.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู
และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขา
สูตลาดงาน
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.3 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน
1.1.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.2 ปรับ หลัก สูตรการผลิตครูที่เนน
สมรรถนะ มีจ ิตวิญ ญาณความเปนครู เปนผูแนะนำและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเ รียน สราง
มาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับ
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่
เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจให
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจ
ใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลผูเรียน
3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและ
การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น
4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.6 จัดทำสื่อการเรียนรูที่เปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย
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สะดวก ทั่วถึง ไมจำกัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการ
อานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
1.1.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสัง คมมี
สวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปน
แหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุก คนสามารถเขาถึงได มีการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการทำวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่
1.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
1.2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
1) แนวทางการพั ฒ นาที ่ 3.3.3 พั ฒ นาระบบประเมิน คุ ณ ภาพ
มาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2.1 เปาหมายระดับ ยุท ธศาสตรท ี่ 2 เพิ่ ม โอกาสการเขาถึง บริก าร
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
2.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้ง
ดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจั ย
แวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมี
โอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการ
บริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพื้นที่ โดย (1) สรางแรงจูงใจให
บุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ
สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการ
ประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.4 สงเสริมและจัดหาโครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุม เด็ก -เยาวชน สตรี ผูพ ิก าร ผูส ูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม รวมถึงการไดรับ
การพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละบุคคล
พรอมทั้งสงเสริมบทบาทของกลุมขางตนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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2.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพา ตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
2.2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.3 พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดย
สงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับ ชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริม
การเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือ
กับ ภาคเอกชนและสถาบัน การศึก ษาในการร วมกันพัฒ นา ความรูในเชิง ทฤษฎีและสามารถนำไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบ ธุรกิจการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่นและ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรท ี่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท ี่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
3.1.1) แนวทางการพั ฒ นาที ่ 3.2 การเสริ ม สร า งและพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซ มูลคา
ระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดส ูคนในชุม ชนอยางทั่วถึง อันจะนำมาซึ่ง ความเขม แข็ง ของ
ทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 (1.2) สรางระบบกลไกและ
เครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะ คลัสเตอร
ตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมี
การแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทำการวิจัยและพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนให
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวาง
ธุรกิจหรือสถานประกอบการตาง ๆ ที่รวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมทั้งการสรางกลไกและระบบมาตรฐาน
ที่มีการตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการวัตถุดิบตนน้ำภาคเกษตรจนถึง
บริการขนสงและกระจายสินคาปลายน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของ
ตลาดเปนกลไกสำคัญในการผลักดันการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิต
(2) แนวทางการพัฒ นาที่ 3.2.2 (2.1) วางแผนและพัฒ นา
กำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยตองมีการกำหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลัง คนเพื่ อ
ปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมายทั้งระยะเรงรัดและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยตอง
ประสานการทำงานรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตาง ๆ เพื่อใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะ
เรงรัดตองมีการกำหนดกลไกที่ชัดเจน แตมีความยืดหยุนในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานกลุมที่อยูใน
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อุ ต สาหกรรมในป จ จุบ ั น และกลุ ม ที ่ ก ำลัง จะเข า สู อ ุ ตสาหกรรมใหม ี ท ั ก ษะพื ้ นฐานที ่ส ำคัญ สำหรั บ
อุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้ง สง เสริม ใหภาคเอกชนเปนผูล งทุนพัฒ นาหลัก สูตรฝก อบรมและระบบ
การศึกษาเรงรัดเพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกไดอ ยางทัน
การณ สำหรับการวางแผนพัฒนากำลังคนในระยะตอไป ตองกำหนดกลุมกำลังคนเปาหมาย รวมทั้งความรู
ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเปนตอการยกระดับความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน
เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท ี่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายได
เพิ่มขึ้น
4.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ปอ งกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสว นรวม
ของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความ
รุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและ
ความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการ
ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ
4.2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ
การปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ
มิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมทั้งสงเสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยหนวยงาน
ภาครัฐ
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช
กรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย
ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับ
ภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การ
ลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม
โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
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5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ
5.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
การใหบริการสาธารณะใหไดม าตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุร กิจ ไดรับบริก ารที่มีคุ ณ ภาพ
ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.3 จัดใหมีกระบวนการและชองทาง
สื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหรับทราบและเขาใจถึงสิ่งที่รัฐกำลังจะดำเนินการ และ
ดำเนินการอยู พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.7 สงเสริมการเปดเผยขอมูลที่เปน
ประโยชนที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ขอมูลเชิงสถิติ หรือขอมูลการวิเคราะหสถานการณ ในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึง นำไปใชประโยชน และตอยอดได ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
5.2 เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ท ี่ 3 เพิ่ ม คะแนนดั ช นี ก าร
รั บ รู ก ารทุ จ ริ ต ให สู ง ขึ้ น
5.2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสราง
ความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาชน
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5.1 ปลูกฝงคนไทยมาไมโกง
6. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ
6.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงคม
1) แนวทางการพั ฒ นาที ่ 3.1.1 ลงทุ น วิ จ ั ย และพั ฒ นากลุ ม
เทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง อาทิ กลุมอาหารและเกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหม โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
และตอเนื่องสำหรับการตอยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซการวิจัย และใหความสำคัญ
กับ การทำวิจัยในขั้นประยุกตและทดลองเพิ่มขึ้น ทั้ง การจัดทำผลิตภัณฑตนแบบ การทำวิจัยตลาด
การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนำรอง เพื่อใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และเชิงสังคมไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
33

2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยี
ทางการแพทย (ยาและวัคซีน อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย) โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอยาง
เปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
6.1.2) แนวทางการพั ฒ นาที ่ 3.2 พั ฒ นาผู  ป ระกอบการให เ ป น
ผูประกอบการเทคโนโลยี
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.3 สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสำ
หรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ตองการพัฒนาหรือทำธุรกิจ ฐาน
เทคโนโลยี และเพิ่มชองทางการเขาถึงนักวิจัย และทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
รวมทั้งการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตางๆ ไดโดยงายและสะดวก
6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.2.1) แนวทางการพัฒ นาที่ 3.3 พัฒ นาสภาวะแวดลอ มของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย
2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.3 ดานการบริหารจัดการ
7. ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม
7.1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนา
ใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง
ทั้งนี้แสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับแผนระดับ 1 และระดับ 2 ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับ แผนระดับที่ 1
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญแผนปฏิบัตริ าชการรายปี พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

สวนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติรายป พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
*ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
3.1 วิสัยทัศน
เปนหนวยงานบูรณาการงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.2 พันธกิจ
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง จัดทำนโยบาย
และยุทธศาสตรดานตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของกระทรวง รวมทั้งการถายทอดและแปลงนโยบายและยุท ธศาสตรดัง กลาวเปน
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
2. บริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงใหมีการใชประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ รับเรื่องราวรองทุกข รวมทั้งกำกับ เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
4. พัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
5. จัดทำ พัฒนา และเชื่อมโยงฐานขอมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
ฐานขอมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั และโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของกระทรวง
6. จัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ และแผนการผลิต พัฒนา และสงเสริมการ
ผลิตกำลัง คนคุณภาพที่ม ีศัก ยภาพสูง การจัดสรรและการบริห ารจัดการทรัพ ยากรในการจัดการ
อุดมศึกษาใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาตลอดชีวิต
7. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
8. สงเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร งานวิจัย
และนวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรมทัง้ ในระดับชุมชน จังหวัด
และประเทศ รวมทั้งการเขาถึงองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการ ชุมชน ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
9. ดำเนินการตามกฎหมายวา ด วยสถาบันอุด มศึก ษาเอกชน กฎหมายวาดว ยระเบี ย บ
ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กฎหมายว า ด ว ยการบริ ห ารส ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
10. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรปู การณอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง
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11. รับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดสวน
ราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่
อำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย

3.3 การแบงสวนราชการและผังโครงสรางของหนวยงาน
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจ ัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 มีก ารแบง สวนราชการและผังโครงสรางหนวยงานตามภารกิจหลัก
ดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎกระทรวง
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. การส่งเสริม ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3. การขับเคลื่อนบูรณาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 เป้าประสงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดเป้าประสงค์ของ
แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. กำลังคนมีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ
2. การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย
3. ชุมชนและผู้ป ระกอบการได้ร ับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ
5. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีกลไกการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
6. บุคลากรสำนักงานปลัด กระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมี
คุณธรรม จริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.6 ผลสัมฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. มีระบบนิเวศทางด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมรองรับ
การพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
4. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุด มศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเ อกภาพ
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและประสานเชื่อมโยง กั บหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
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3.7 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 : กำลังคนมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 : การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1.1 จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
หรื อ ได้ ร ั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศมีงานทำ (ราย)
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพ
สูงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ
(ร้อยละ)
1.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตาม
ความต้ อ งการของประเทศ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรง
กับสาขาที่ได้รับการสนับสนุน (ราย)
1.4 จำนวนผลงาน/โครงการที่ม ีก าร
ทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล
(ผลงาน/โครงการ)
2.1 จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและ
ส่ ง เสริ ม สร้ า งทั ก ษะระดั บ สู ง และ
พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน
(คน)
2.2 จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (มาตรฐาน)

2562
-

Baseline Data
2563
2564
-

ค่าเป้าหมาย
2565
8,837

87

87

82.73

87

-

-

3,819

3,493

16

16

18

17

-

-

-

503,620

-

-

0

1
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ตัวชี้วัด
2.3 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในที ่ ไ ด้ ม าตรฐาน
(ร้อยละ)
2.4 จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้ร ับ การ
สนั บ สนุ น ทุ น เพื ่ อ เข้ า ศึ ก ษ า ใน
ระดับอุดมศึกษา (คน)
2.5 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสร้าง
ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ยาเสพติ ด และทั ก ษะชี วิ ต
(คน)

2562
-

Baseline Data
2563
2564
100
100

ค่าเป้าหมาย
2565
75

-

5,062

2,642

3,140

-

50,671

33,926

10,000

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ
กำลังคนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ

- กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ

- กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)

- กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.)
- กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจ
สำคัญตามนโยบาย ข้อสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี
(กขน. (ภย.)
- กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กคอ.)
- กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กขค.)

2.2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

- กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)

2.3 ส่งเสริมการตระหนักถึงการป้องกันและ - กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)
แก้ไขปัญหายาเสพติด

42

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับระบบนิเวศให้เอื้อต่อ
การพัฒนา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3 : ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ
ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป้า ประสงค์ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศ
ตัวชี้วัด
3.1 จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอด
นวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยกลไกสนับสนุนของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ราย)
3.2 จำนวนสถานประกอบการ/
ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไป
เพิ่มมูลค่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดย
กลไกสนับสนุนของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ราย)
3.3 จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มี
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การทำวิจัยเพิ่มขึ้น (ราย)
3.4 มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ โดยกลไกสนับสนุนของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ล้านบาท)
4.1 จำนวนผลงาน/สินค้า/บริการ/
ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรม (ผลงาน/สินค้า/
บริการ/ชิ้นงาน)

Baseline Data
2562
2563
-

2564
-

เป้าหมาย
2565
150

-

106

103

249

39

42

42

27

367

781

740.67

337.5

-

-

-

864
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Baseline Data
2562
2563
-

ตัวชี้วัด

2564
-

เป้าหมาย
2565
80

4.2 ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียน
จากการให้บริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (ร้อยละ)
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ
30
41
69
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามแผนงาน (ร้อยละ)
4.3 จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้
5,000*
5,000*
300,000
รายวิชาจาก Thai-MOOC
(นับ Active Account) (คน)
4.4 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11
11
9
ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการอุดมศึกษา (ฐาน)
4.5 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
50
การเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อ
รองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(UNICON – University
Connected) (สถาบัน)
4.6 ระบบนำเสนอรายงาน
1
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และระบบ
รายงานสำหรับผู้บริหาร (ระบบ)
* นับผู้เรียนเข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์ม MOOC พร้อมกัน
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายนำองค์
ความรู้ด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่

- กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่อ ประโยชน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ/ชุมชน
เพิ่มมูลค่าการผลิต และการบริการด้วย อุดมศึกษา

- กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่อ ประโยชน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
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กลยุทธ์
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงานรับผิดชอบ

3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่อ ประโยชน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

3.4 ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่

- กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่อ ประโยชน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและ
วิจัยร่วมกัน

- โครงการเครือข่ายสารเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(สบทศ.)

4.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คซย.)

4.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา

- กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กรข.)

4.4 เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วน

- กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่อ ประโยชน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
- กองกลาง (กอก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การขั บ เคลื ่ อ นบู ร ณาการ อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5 : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 6 : บุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละของนโยบาย/แผน/

Baseline Data
2562
2563
2564
100
100
100

ค่าเป้าหมาย
2565
100

มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และ
ปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ)
5.2 จำนวนประเด็น/ข้อตกลง/

10

10

8

7

88.56

92.11

91.65

87

กิจกรรมสำคัญด้าน อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (เรื่อง/ประเด็น/
ข้อตกลง/กิจกรรม)
6.1 ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการ

ดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (คะแนน)
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการ
ประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างมีพลวัต

- ทุกกอง

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหาร และเป็นช่องทางการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและงานบริการด้าน อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ
กระทรวง

- กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
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5.3 ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่างประเทศด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการต่างประเทศ (กกต.)

5.4 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน - กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื ่ อ ประโยชน์ ท าง
กิจกรรมด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
และนวัตกรรม ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้
เกิดทัศนคติและความตระหนักด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6.1 สร้างกลไกและความตระหนักรู้ในด้าน
การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ ให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

รายละเอีย ดการเชื่ อ มโยงประเด็ นยุทธศาสตร์ สำนักงานปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของ สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงตามแผนภาพที่ 3 –
4 และรายละเอี ย ดการประมาณการวงเงิ น งบประมาณทั ้ ง หมด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7,634.9224 ล้านบาท
(ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงดังตารางที่ 2 และ
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 782.5000 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) แสดงดังตารางที่ 3
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(11 ส.ค. 2564)

แผนภาพที่ 3 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบาย รมว.อว.
แพลตฟอร์ม
ยุทธศาสตร์ อววน.

1. สร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม 2. เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน วางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย 3. นาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. บูรณาการทุกภาคส่วนใน อว. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้นาขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้

วิสัยทัศน์ อว.
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดรอง

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมาย
การให้บริการ

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นองค์กรนาเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580
1. ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์และระบบการอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นฐานในการเจริญเติบโต และพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 8, 9)
2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพือ่ การทางานและการใช้ชีวิตในสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5, 17)
3. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดที่ 18)

1. การผลิตกาลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 กาลังคนมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

4. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิม่ ขึ้น (ตัวชี้วัดที่ 19, 20, 29, 45)
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม (ตัวชี้วัดที่ 36, 39)
6. งบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตรงกับความต้องการของประเทศและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น รูปธรรม (ตัวชี้วัดที่ 44)

2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย
2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย
และมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

2.2การขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และพัฒนาพืน้ ที่เพื่อสร้างนวัตกรรม

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.

4. การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต

4.1 อว. มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

1. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
5. จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้า
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อ
10,000 คน-ปี
ในรูปแบบ Lifelong Learning
2. จานวนบุคลากรที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์ 6. สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มี
และเทคโนโลยี
การฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บณ
ั ฑิตสูงขึ้น (อ.)
7. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
สูง (ป.เอก : ต่ากว่า ป.เอก) (อ.)
8. อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน(University
Education by IMD) เพิ่มขึ้น (อ.)
9. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects
ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น (อ.)
10. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไกซึ่งเกิดขึ้นจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

18. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific
29. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD
19. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 30. จานวนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ
ระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอร์มบริการที่ครบวงจร รวมทั้ง
มวลรวมในประเทศ
ข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์บริการโครงสร้างพื้นฐาน
20. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก
ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (ววน.)
การนาผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
31.
จานวนผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์จาก
21. อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่าง
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ของประเทศอย่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry
เป็นรูปธรรม (เช่น การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล สทอภ.
collaboration in R&D/Multi-Stakeholder
สซ. สดร. และ สทน.)
collaboration by WEF) (อ.)
22. จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (ววน.)

36. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพ
ชีวิต

3. จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
4. จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว.
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/
นานาชาติ

23. จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
24. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นามาตรฐาน
และจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
25. จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
26. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการ
สร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ
27. จานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
28. จานวนงบประมาณเพื่อการดาเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า
(Frontier Research) ของประเทศ

38. จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
39. จานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
40. ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัย
คุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี
41.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
42. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
43. จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

11. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ใน
สถาบันอุดมศึกษา (อ.)
12. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความตระหนัก
ด้าน วทน. ของประเทศ
13 จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)
14. อันดับความสามารถด้านทักษะที่จาเป็นของผู้ที่จบ
การศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น (อ.)
15. จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
16. จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา เเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจาเป็น
17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (อ.)

32. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
33. ความสาเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่
(โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 500 ลบ.ขึ้นไป)
34. จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
35. จานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

44. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37. จานวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการ
45. ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจาก
แก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาคเอกชนเพิม่ ขึ้น
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนาองค์ 46. สัดส่วนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทาง
และนวัตกรรมแบบ Multiyear & Block grant ต่องบประมาณ
ปฏิบัติและ/หรือขยายผล (ววน.)
รายปี
47. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการของโครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

48. ร้อยละการนาแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
49. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของ อว.

แผนภาพที่ 4 กรอบแผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Strategic Framework of Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)

วิสัยทัศน์ (Vision) :

“เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

พันธกิจ (Mission) :
1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้า นการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง รวมทั้งการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
2. บริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสัง กัดกระทรวง
4. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
5. จัดทา พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ และฐานข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
6. จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และแผนการผลิต พัฒนา และส่งเสริมการผลิตกาลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต
7. จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึก ษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
8. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมบนฐานนวัตกรรมทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ชุมชน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
9. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่ว นงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
11. รับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่ นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 :
กาลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 :
กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 :

กาลังคนมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ
ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2 :

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

ผลสัมฤทธิ์ที่ 3 :
มีระบบนิเวศทางด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ
เชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริม ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3:

ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่ 4 :
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
สามารถบริหารจัดการและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4 :

โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ทางการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ

การขับเคลื่อนบูรณาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5 :

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกลไก
การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์ที่ 6 :

บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม
ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

แผนภาพที่ 4 กรอบแผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Strategic Framework of Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

การส่งเสริม ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับระบบนิเวศ ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 :

กาลังคนมีคณ
ุ ภาพ มีความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด :
1.1 จานวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
มีงานทา (8,837 คน)
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ (ร้อยละ 87)
1.3 จานวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการ
ของประเทศ และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขา
ที่ได้รับการสนับสนุน (3,493 คน)
1.4 จานวนผลงาน/โครงการที่มีการทางานร่วมกันของนักเรียนทุน
รัฐบาล (17 ผลงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ :
1.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 3 (56.4030 ลบ.)
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 3+ (505.1181 ลบ.)
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 4 (666.0277 ลบ.)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(419.1877 ลบ.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
(257.7896 ลบ.)

โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
(81.5002 ลบ.)
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(135.5270 ลบ.)
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(1,046.8375 ลบ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรอุดมศึกษา
(10.0848 ลบ.)
โครงการผลิตและพัฒนากาลังคน
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(224.8767 ลบ.)
โครงการยุวชนสร้างชาติ
(20.4000 ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 3:

เป้าประสงค์ที่ 2 :

การจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด :
2.1 จานวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะ
ระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน
(503,680 คน)
2.2 จานวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (1 มาตรฐาน)
2.3 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 75)
2.4 จานวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา (3,140 คน)
2.5 จานวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และทักษะชีวิต (20,000 คน)
กลยุทธ์:
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผูเ้ รียน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2.2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2.3 ส่งเสริมการตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาทักษะกาลังคน
ของประเทศ (57.7000 ลบ.)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา (4.0000 ลบ.)

โครงการปัญญาประดิษฐ์สาหรับ
ทุกคน (AI for all)
(10.0000 ลบ.)

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (116.7426 ลบ.)

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา (170.3403 ลบ.)

โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(128.9847 ลบ.)

โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทางานเพื่อรองรับ
ความต้องการของตลาดงาน
(2.5000 ลบ.)

กลยุทธ์:
3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนกลุม่ เป้าหมายนาองค์ความรู้ด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่
3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนผูป้ ระกอบการ/ชุมชน เพิ่มมูลค่าการผลิต
และการบริการด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
3.4 ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่
โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
(46.0000 ลบ.)

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการเริ่มต้นธุรกิจ (13.5000 ลบ.)

โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้าง
ความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน (6.7947 ลบ.)

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น (58.0000 ลบ.)

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) (221.2000 ลบ.)

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ระยะที่ 3 (366.3708 ลบ.)

โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลทางการศึกษา
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตัวชี้วัด :
3.1 จานวนผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยกลไกสนับสนุนของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (150 ราย)
3.2 จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปเพิ่มมูลค่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยกลไกสนับสนุน
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (249 ราย)
3.3 จานวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทาวิจัย
เพิ่มขึ้น (27 ราย)
3.4 มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/
ชุมชนนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยกลไก
สนับสนุนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (337.5 ล้านบาท)

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(90.0000 ลบ.)

ตัวชี้วัด :
4.1 จานวนผลงาน/สินค้า/บริการ/ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม (864 ผลงาน/สินค้า/บริการ/
ชิ้นงาน)
4.2 ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียนจากการให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ร้อยละ 80)
4.3 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนงาน (ร้อยละ 62.67)
4.4 จานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC
(300,000 คน)
4.5 จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการอุดมศึกษา (9 ฐานข้อมูล)
4.6 จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON – University
Connected) (50 สถาบัน)
4.7 ระบบนาเสนอรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และระบบรายงาน
สาหรับผู้บริหาร (1 ระบบ)
กลยุทธ์:
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจลั เพื่อประโยชน์
ด้านการศึกษา และวิจัยร่วมกัน
4.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
4.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การอุดมศึกษา
4.4 เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วน
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ (143.4600 ลบ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(284.9180 ลบ.)

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
(11.8243 ลบ.)
เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC) (20.0000 ลบ.)
โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา (71.9680 ลบ.)
(1,233.3927 ลบ.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม (73.4925 ลบ.)

กสค. กสป. กขค. กขน.ภย. สวจ. กปว. กกม. กคอ. กตน. กพร. กยผ. กรข. กอก.

เป้าประสงค์ที่ 5 :

เป้าประสงค์ที่ 4 :

ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสาหรับ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(Big Data) (28.6000 ลบ.)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (784.0372 ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 6 :

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกลไกการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุม่ เป้าหมาย

บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด :
5.1 ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
นาไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ 100)
5.2 จานวนประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรมสาคัญด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (7 ประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรม)

ตัวชี้วัด :
6.1 ผลคะแนนระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด (ร้อยละ 87)

กลยุทธ์:
5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีพลวัต
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และเป็นช่องทางการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและงานบริการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง
5.3 ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่าง
ประเทศด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.4 ส่งเสริมให้กลุม่ เป้าหมายมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดทัศนคติและความตระหนัก
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์:
6.1 สร้างกลไกและความตระหนักรู้ในด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ ให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดยยึดหลักศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผน (93.2226 ลบ.)
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
(40.0000 ลบ.)
ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (33.4466 ลบ.)
ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (29.5568 ลบ.)
โครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน
การใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาจังหวัด (8.0000 ลบ.)
โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ (5.0000 ลบ.)

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (0.4425 ลบ.)

โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
(5.1000 ลบ.)
โครงการผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (7.3000 ลบ.)
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพ
และขับเคลื่อนความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี (10.1000 ลบ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (2.0000 ลบ.)

โครงการความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วน
ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(เอเปค) (18.1758 ลบ.)

โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย (15.0000 ลบ.)

กยผ. กขค. กสค. กพร. กอก. กกต. สบว. กปว. กรข. ศปท.

กปว. กอก. กรข. คซท. สบทศ.
46 ผลผลิต/โครงการ
23 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การขับเคลื่อนบูรณาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

2 แผนงานพื้นฐาน
6 แผนงานยุทธศาสตร์
5 แผนบูรณาการ

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (27สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม 7,634.9224
ล้านบาท (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
หน่วย : ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ
1.แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

2.แผนงานพื้นฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน)
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
รวม
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

784.0372

784.0372

กอก.

119.6192

119.6192

กอก.

664.4180

664.4180

1,697.9590
254.2260

1,697.9590
254.2260

กปว.

90.0000

90.0000

กปว./กรข./
กอก.

33.4466

33.4466
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
ผลผลิตที่ 3 : ข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผน
ผลผลิตที่ 4 : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่าย
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สนับสนุนการใช้ประโยชน์งาน
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
จังหวัด
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน
ด้านการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

กยผ./กพร./
ตร./กรข./
กอก.
กกต.

93.2226

93.2226

29.5568

29.5568

กปว.

8.0000

8.0000

1,443.7330

1,443.7330

40.0000

40.0000

กยผ./กกต.
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการ
พัฒนาอุดมศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : สถาบันการศึกษา
ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

กคอ./กอก.

170.3403

170.3403

สบทศ.

1,233.3927

1,233.3927

4,983.2411
42.6758

4,983.2411
42.6758

3. แผนงานยุทธศาสตร์ รวม
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการความ
ร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคม
แห่งนวัตกรรมอาเซียน

กกต.

5.1000

5.1000

โครงการที่ 2 : โครงการผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

กกต.

7.3000

7.3000
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการที่ 3 : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี

กกต.

10.1000

10.1000

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันด้วย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

กกต.

2.0000

2.0000

โครงการที่ 5 : โครงการความ
ร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้าน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

กกต.

18.1758

18.1758
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 3
โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 3+
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
โครงการที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ระยะที่ 2)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

2,819.6364

2,819.6364

กสป.

56.4030

56.4030

กสป.

505.1181

505.1181

กปว.

221.2000

221.2000

กสค.

257.7896

257.7896
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4

กสป.

666.0277

666.0277

โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อ
รองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการที่ 7 : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 8 : โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ระยะที่ 3
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ

กอก.

73.4925

73.4925

สวจ.

419.1877

419.1877

กสค.

366.3708

366.3708

กยผ.

5.0000

5.0000
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 10 : โครงการศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 11 : โครงการจัดตั้ง
วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่
โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการผลิต
และพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

กปว.

71.9680

71.9680

สบว.

15.0000

15.0000

กปว.

143.4600

143.4600

กปว.

11.8243

11.8243

1,703.4170

1,703.4170

224.8767

224.8767

กสค.
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา
โครงการที่ 5 : โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่
โครงการที่ 6 : โครงการยุวชน
สร้างชาติ
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนา
ทักษะกำลังคนของประเทศ
โครงการที่ 8 : โครงการ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน
(AI for all)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

ศซท.

20.0000

20.0000

สบทศ.

284.9180

284.9180

กสค.

10.0848

10.0848

กสค.

1,046.8375

1,046.8375

กขน.

20.4000

20.4000

กสค.

57.7000

57.7000

มจธ.

10.0000

10.0000
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อว
วน. (Big Data)
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น
ธุรกิจ
โครงการที่ 2 : โครงการสร้าง
และพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

กรข.

งบประมาณ
แผ่นดิน

28.6000

28.6000

264.5117

264.5117

กสค.

135.5270

135.5270

กสค.

128.9847

128.9847

71.5000

71.5000

กปว.

13.5000

13.5000

กปว.

58.0000

58.0000
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ

4. แผนงานบูรณาการ

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็น
รวม
4.1 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม
81.5002

81.5002

81.5002

81.5002

169.6851
116.7426

169.6851
116.7426

116.7426

116.7426

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

กสค.

กสค.

4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

งบประมาณ
แผ่นดิน

กสค.
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รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
4.3 แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานเพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดงาน
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
4.5 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเงินรวม

กขค.

กปว.

ศปท.
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งบประมาณ
แผ่นดิน

2.5000

2.5000

2.5000

2.5000

46.0000

46.0000

46.0000

46.0000

0.4425

0.4425

0.4425

0.4425

รายได้
หน่วยงาน

ใน
ประเทศ

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม
782.5000 ล้านบาท (ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
เงินกู้
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายได้
แผนปฏิบัติราชการ
วงเงินรวม
ใน
ต่างประเทศ อื่นๆ
ที่รับผิดชอบ
แผ่นดิน
หน่วยงาน
ประเทศ
กองทุนส่งเสริม
รวม
782.5000
782.5000
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
Fundamental Fund
432.5000
432.5000
แผนงานวิจัยการพัฒนาและผลิต
สวจ.
24.3356
24.3356
ยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการโรคมะเร็ง
สวจ.
59.0665
59.0665
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย
กขน.(ภย.)
150.0000
150.0000
ของอาจารย์รุ่นใหม่
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
กปว.
30.0000
30.0000
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยใน
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กขน.(ภย.)

30.0000

30.0000

กขน.(ภย.)

30.0000

30.0000
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แผนปฏิบัติราชการ
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Industrial Cyber Security
Laboratory) พร้อมสร้างธุรกิจและ
บริการ ภาคเอกชนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในภาค
ประชาสังคม "ปั้นดาว"
แผนงานวิจัยองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
เคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ยา พอลิเมอร์
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
โครงการเครือข่ายหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
แผนงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขั้นแนวหน้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

กปว.

10.0000

10.0000

กปว.

40.0000

40.0000

สวจ.

19.1500

19.1500

สวจ.

3.6500

3.6500

กขค.

5.0000

5.0000

สวจ.

10.8440

10.8440
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รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ใน
ต่างประเทศ อื่นๆ
ประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ
ผลกระทบทางชีวภาพของปัจจัยทาง
พันธุกรรมและการได้รับสารเคมีต่อ
สุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงาน
ต้นแบบอุตสาหกรรมสุขภาพและความ
งามโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
แห่งความสำเร็จของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE) ใน
การสร้างสมรรถนะบัณฑิตไทยให้
พร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน
Strategic Fund
แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

สวจ.

2.9540

2.9540

กปว.

15.0000

15.0000

กคอ.

2.5000

2.5000

350.0000

350.0000

350.0000

350.0000

กขน.(ภย.)
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รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ใน
ต่างประเทศ อื่นๆ
ประเทศ

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

ตารางที่ 4 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เป็นการ
ดำเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ – ประเด็นการพัฒนา –
ประเด็นการพัฒนาย่อย – แนวทางย่อย - หน่วยงาน
– โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy)
1.2 ประเด็นการพัฒนาย่อย: การช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
3.1 ประเด็นการพัฒนาย่อย: การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ
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งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรรกับสำนัก
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,040.0000
60.0000

งบประมาณปี 65
(ล้านบาท)

60.0000

13.5000

60.0000
980.0000

13.5000
57.7000

980.0000

57.7000

980.0000

57.7000

71.2000
13.5000

ตารางที่ 5 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นแผนแม่บท-เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

รวม
ประเด็น (8) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
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งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรรกับสำนัก
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,486.4470
60.0000

งบประมาณปี 65
(ล้านบาท)

60.0000

13.5000

60.0000
1,366.4470
1,366.4470

13.5000
193.2270
193.2270

980.0000
386.4470
60.0000
60.0000

57.7000
135.5270
46.0000
46.0000

60.0000

46.0000

252.7270
13.5000

ตารางที่ 6 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,136.3375 ล้านบาท
เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
1. เป้าหมายการให้บริการ : กำลังคนมีคุณภาพ
มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะที ่ เ ป็ น ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
งบประมาณ 1,046.8375 ล้านบาท
(1.1) (BR0505034) โครงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พันธุ์ใหม่ ประจำปี 2565
งบประมาณ 1,030.9875 ล้านบาท
(1.2) (BR0505036) โครงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565
งบประมาณ 15.8500 ล้านบาท
เป้าหมาย
(1) สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน
อุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth
Engines) ของประเทศ
(2) ส ร ้ า งฐา น ( Platform) กา ร พั ฒน า
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง อนาคต โดย
ปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และสร้ าง
ต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
เน้ น การปรั บ เปลี ่ ย นเนื ้ อ หาสาระ โครงสร้ า ง
หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
สภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้
ผู ้ เรี ยนมี สมรรถนะและศั กยภาพสู ง รวมทั ้ งการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
ในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน
ตัวชี้วัด

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ (BR05) เศรษฐกิจ
กิจกรรม Big Rock (BR0505) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สถานะหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
เป้าหมาย สร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ในปี 2565
แผนแม่บทฯ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
จำนวนบั ณ ฑิ ต พั น ธุ ์ ใ หม่ ท ี ่ ม ี ศ ั ก ยภาพ มี
สมรรถนะและทั ก ษะที ่ ส ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม (9,158 คน)
(2) (BR0505037) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
กำลังคนของประเทศ
งบประมาณ 57.7000 ล้านบาท
เป้าหมาย
(1) ยกระดั บ ความสามารถในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
(2) เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี ส ำหรั บ อุ ต สาหกรรมผ่ า นการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา
(3) ปรับบริบทของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning
ผลิตกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
(4) ใช้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น พลั ง ในกา ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
ตัวชี้วัด
(1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ (3,600 คน)
(2) ส ถ า บ ั น อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า ม ี ห ล ั ก ส ู ต ร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่เกิด
จากความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการและสถาบันอุดมศึกษา (62 หลักสูตร)
1.2 แผนงานบู รณาการเขตพั ฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก
(1) (BR01205X03) รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายเพื่อการพั ฒนาทั กษะและสร้า งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 4 การศึกษาเชิงบูรณาการกั บ การ
ทำงาน
(ชื่อตามเอกสารงบประมาณ : โครงการปฏิรูป
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดงาน)
งบประมาณ 2.5000 ล้านบาท
เป้าหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ (BR05) ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรม Big Rock (BR0505) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สถานะหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
เป้าหมาย สร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ในปี 2565
แผนแม่บทฯ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ (BR12) ด้านการศึกษา
กิจกรรม Big Rock (BR1205) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
สถานะหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
เป้าหมาย
(1) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่ อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ
สร้างโมเดลการดำเนินการจัดการหลักสูตร (3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้าง
CWIE และ EEC Type A ที่สามารถนำไปใช้เป็น ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนใน
ต้นแบบในการจัดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไทย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนนักศึกษามีงานทำ (36 คน)
(1) มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
(2) จำนวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม CWIE สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาต่อ
และ EEC Type A (7 หลักสูตร)
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอน
ประสบการณ์/ความรู้
(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคน
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาได้
แผนแม่บทฯ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคตะวันออก)
2. เป้าหมายการให้บริการ : การจัดการศึกษามี
คุ ณ ภาพมาตรฐานเปิ ด โอกาสในการเข้ า ถึ ง ที่
หลากหลาย
2.1 แผนงานพื ้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) (BR01205X04) รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ แผนการปฏิรูปประเทศ (BR12) ด้านการศึกษา
หลากหลายเพื่อการพั ฒนาทั กษะและสร้า งการ กิจกรรม Big Rock (BR1205) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
กิ จ กรรม 6 การพั ฒ นามาตรฐานและ ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถานะหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
(ชื ่ อ ตามเอกสารงบประมาณ : ผลผลิ ต เป้าหมาย
มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
(1) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและ ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่ อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
งบประมาณ 9.3000 ล้านบาท
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้าง
(1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนใน
ประเทศไทย
(2) ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ส น ั บ ส น ุ น ใ ห้ ตัวชี้วัด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตาม (1) มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
มาตรฐานที่กำหนด
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาต่อ
ตัวชี้วัด
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
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เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนหลั ก สู ต รที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐานการอุดมศึกษา (30 หลักสูตร)
(2) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร (1,200 หลักสูตร)
(3) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
มาตรฐาน (ร้อยละ 75)
3. เป้าหมายการให้บริการ : โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาเพื่ อ
เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ
ประเทศ
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
( 1) (BR01205X02) โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อจัดการเรียนการ
สอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
งบประมาณ 20.0000 ล้านบาท
เป้าหมาย
(1) สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
ตามนโยบายเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิ ท ัล ในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในองค์ ก รที ่ อ ยู ่ ใ น
อุตสาหกรรม
(2) พัฒนาเพิ่มเติมซอฟท์ แวร์ระบบจั ดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
(MOOC platform) ต่ อ เนื ่ อ งเพิ ่ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
สนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบ
เปิ ดมากขึ ้ น และสามารถเชื ่ อมโยงผู ้ ให้ บริ ก าร
MOOC เพื่อการค้นข้ามรายวิชา MOOC ระหว่างผู้
ให้บริการ
(3) พัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรู้ ที่มี
ความสำคัญตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบคอร์สแวร์ในระบบเปิด
(open courseware) เพื ่ อนำมาจั ดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ
และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอน
ประสบการณ์/ความรู้
(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่ วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคน
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่ อเทียบโอนเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาได้
แผนแม่บทฯ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ (BR12) ด้านการศึกษา
กิจกรรม Big Rock (BR1205) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
สถานะหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
เป้าหมาย
(1) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่ อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้าง
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนใน
ประเทศไทย
ตัวชี้วัด
(1) มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอน
ประสบการณ์/ความรู้
(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่ วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคน
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) – กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(กิจกรรม Big Rock) – สถานะหน่วยงาน – เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ
(4) ศึกษา วิจัย สภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดี มี ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่ อเทียบโอนเพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการจัดการเรียนการ เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาได้
สอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) แผนแม่บทฯ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน และมาตรฐานการ
เทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษา
(5) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ
เปิดสำหรับมหาชน (MOOC) บุคลากรในองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรม รวมทั้งพนักงาน
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนนักศึกษามีงานทำ (36 คน)
(2) จำนวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม CWIE
และ EEC Type A (7 หลักสูตร)
เป้าหมายการให้บริการ – แผนงาน –
ผลผลิต/โครงการ – งบประมาณ - เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (..) คือ ให้ระบุรหัสแผนการปฏิรูปประเทศ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
2. นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์

ผู้จัดทำ
3. นางสาวภัสสร สวาทะสุข
4. นางสาววิภาดา ปิน่ เกษร
5. นางสาวลักษณี พูลภักตร์
6. นางสาวชลกาญจน์ ศุภสุธีกุล
7. นางสาวณรากร ปัญญาด้วง
8. นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร
9. นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02 333 3854 โทรสาร 02 333 3884
http//www.ops.go.th/ps

