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คำนำ
ภายหลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ มี
การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ได้จั ดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.อว. ให้ สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนิน งานของแต่ละผลผลิต/โครงการ โดยมี
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานไว้
ล่ วงหน้ า และเพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารสามารถใช้ เป็น เครื่องมื อในการกำกับ ดู แลการปฏิ บัติงาน ให้ เป็ น ไปตาม
นโยบายและทิ ศทางขององค์ กร รวมทั้ งหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องสามารถนำไปใช้ป ระโยชน์ ในการติ ดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสำนั ก /ศูน ย์ / กลุ่ มใน สป.อว. อันนำไปสู่ การขับเคลื่ อนให้ การดำเนิ นงานในแต่ ละผลผลิ ต/
โครงการ ของ สป.อว. เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สป.อว. หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.อว. ฉบับนี้ จะเป็นกรอบในการดำเนินงานและ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ งานและการติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เกิ ด
ความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมษายน 2563
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29.
30.
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อว.
อววน.
ววน.
ศท.

คำเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักนิติการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักตรวจราชการกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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วศ.
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงบประมาณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักบริหารกลาง
สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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ข้อมูลทั่วไป
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
1.2 พันธกิจ
1. สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
อย่างต่อเนื่อง
2. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
และ แผนอื่น ๆ
3. ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต
4. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. จั ด ทำฐานข้อ มู ล การอุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ งวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ดั งกล่ าว เพื่ อ ให้
สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา
6. สนั บ สนุ น การกำกับ ตรวจสอบ ติด ตามและประเมิน ผลตามนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
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1.3 โครงสร้างองค์การ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการแบ่งส่วนราชการ
และผังโครงสร้างของหน่วยงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
1. ภารกิ จ ด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา คื อ การแบ่ ง ส่ ว นราชการและผั ง โครงสร้ า งของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)

หมายเหตุ * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ที่มา : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
http://www.mua.go.th/structural-units.html
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2. ภารกิจด้านการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือการแบ่งส่วนราชการและผังโครงสร้างของ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ดังปรากฏในภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)

ที่มา : ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)

1.4 อัตรากำลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานรัฐมนตรี มี
อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานหรืออัตราคนครองจำแนกตามข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แสดงตาม
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : กรอบอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม
และสำนักงานรัฐมนตรี
หน่วยงาน
สป.อว. (โยธี)
สป.อว. (ศรีอยุธยา)
สำนักงานรัฐมนตรี
รวม

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรอบ คน อัตรา กรอบ คน อัตรา กรอบ คน อัตรา กรอบ คน อัตรา
อัตรา ครอง ว่าง อัตรา ครอง ว่าง อัตรา ครอง ว่าง อัตรา ครอง ว่าง
220 197 23 16 16
0
41 34
7
22 22
0
342 318 24 21 21
0
22
8
14
3
3
0
15 12
3
0
0
0
1
1
0
3
3
0
577 527 50 37 37
0
63 43 21 28 28
0

หมายเหตุ 1. กรอบพนักงานราชการ เป็นฐานกรอบที่รอลูกจ้างประจำเกษียณหรือลาออก โดย สป.อว. (โยธี) เหลือ 7
อัตรา และ สป.อว. (ศรีอยุธยา) เหลือ 12 อัตรา
2. ลูกจ้างชั่วคราว สกอ. ในงบประมาณ 1 อัตรา นอกงบประมาณ 2 อัตรา
ข้อมูล : ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ที่มา : ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่
ที่จะเป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มี
ความเป็นระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะ
สูง (Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิ ทยาลัยและสถาบัน วิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) ให้ มี ก ารนำเรื่อ ง Regulatory Sandbox มาใช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และ (3) การ
ปฏิ รู ป งบประมาณ (Budgeting Reform) ให้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะ Block Grant และ
Multi-year Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่ง
อนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้
1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศ
สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง
4 แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้
1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่ อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิ ต
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒ นาหลักสูตรและรูปแบบการเรียน
การสอนแบบใหม่ เช่ น ควบรวมหลั ก สู ต ร/สาขาที่ มี ค วามซ้ ำ ซ้ อ นกั น เรี ย นรู้ ผ่ า นออนไลน์ เป็ น ต้ น
แพลตฟอร์ ม การสร้างและพั ฒ นาคน จะแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แก่ (1) การผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพสู่
5
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ศตวรรษที่ 21 มีงานทำในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลก
ได้ (2) การพัฒ นาทักษะแห่ งอนาคตของคนวัยทำงาน (Skill for the Future) ทั้ง Upskill และ Reskill
และ (3) การศึกษาสำหรับคนสูงวัย
1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy)
โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย
3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้าง
คนและองค์ ค วามรู้ เพื่ อ ตอบโจทย์ ป ระเทศ สร้ า งระบบนิ เวศของการสร้ า งนั ก วิ จั ย เพื่ อ ดึ งดู ด คนที่ มี
ความสามารถทั้งของไทยและของโลก (2) ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ
เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบ
โจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero Waste, AI for
all, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum Computing, Space Consortium, Geomic
Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต
1.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้อง
แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
(Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการ
พั ฒ นานวั ต กรรม ชุ ม ชน นวัต กรรมสั งคม และนวั ต กรรมเชิ งธุ รกิ จ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม เปลี่ ย น Made in
Thailand เป็น Innovated in Thailand เพื่อสร้าง Value Creation
1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทาง
และ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการสร้ างการเปลี่ ย นแปลงที่ส ามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer)
รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตำแหน่งวิชาการ
ให้ เหมาะสม โดยจะแบ่ งมหาวิทยาลั ย ออกเป็น 3 กลุ่ ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลั ยที่ส ร้างองค์ความรู้ แห่ ง
อนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เน้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area
Based Development) ใน 4 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ (ล้ า นนา 4.0) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(อีสาน 4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0)
ทั้งนี้ การสร้างและพัฒ นาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒ นาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน อุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ (Science Park) ต้อ งแข็ งแกร่งเพื่ อ เป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Hub) ให้ แต่ ล ะภู มิ ภ าค
เสมื อ นหนึ่ งเป็ น แขนขาให้ กระทรวง รวมทั้ ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative
Economy Agency เป็นต้น
2. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดงั นี้
2.1 โครงการเรื่ องที่ สำคั ญและกำหนดเป็ นเป้ าหมายที่ สามารถทำเสร็ จได้ ในระยะแรก (Quick Win)
ได้ แ ก่ (1) โครงการบั ณ ฑิ ต พั น ธุ์ ใ หม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill กำลั ง คน (3) การพั ฒ นา
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI for All) (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่ โ รงเรี ย นชุ ม ชน 6,000 แห่ ง ใน
4 ปี (5) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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สวัสดิการแห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ างความสามั ค คี ป รองดอง (ป.ย.ป.) เพื่ อ ขจั ด ความยากจนแบบเบ็ ด เสร็ จ
(7) โครงการ Genomic Thailand (8) โครงการพั ฒ นาย่ านนวั ต กรรมการแพทย์ โ ยธี (Yothi Medical
Innovation District) และ (9) โครงการ Futurium เป็นต้น
2.2 โครงการเรื่องที่ส ำคัญ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการยุวชน
อาสา โครงการ 1,000 นวัตกรรมแก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อออกแบบ
และทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง 3 โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มี
ความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์ กระทรวงในเรื่อง Transformative Change และเป็นการเปลี่ ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของประเทศที่ส ำคัญ รวมทั้ ง จะทำให้ เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง
3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้อ งตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี อาทิ นโยบายรัฐ บาลที่ เกี่ยวข้อ งกับ กระทรวง
ในข้อ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ 5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยให้ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ห รื อ แนวโน้ ม การค้ า โลกโดยมี ง านวิ จั ย ใน 4
แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคม
เพื่อวางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ประชาคมกระทรวงสามารถทำงานอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อตอบโจทย์ประเทศและประชาชน ไว้ 7 ประการ คือ
1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกำกับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ
สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย
4) เน้ น การทำงานเชิ งภารกิ จ มากกว่ าเชิ ง ฟั งก์ ชั น เน้ น การทำงานเชิ งผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เป็ น รูป ธรรม
จับต้องได้เป็น Performance Based Accountability System
5) เน้นการทำงานเชิงระบบ การทำงานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the Loops
6) เน้ น การทำงานที่ ค ล่ อ งตั ว กะทั ด รั ด มี ส มรรถนะสู ง มี Talent Circulation and Mobility
ระหว่างหน่วยงาน
7) ทำงานแข่ งกั บ เวลา โดย Bias for Achievement ปรั บ จาก NATO (No Action, Talk Only)
มาเป็น MALT (More Action, Talk Less)
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1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์
สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรมได้ กำหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การส่ งเสริ ม พั ฒ นาและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
4. การขั บ เคลื่ อ นบู ร ณาการด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
1.7 เป้าประสงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดเป้าประสงค์
ของแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ 7 ด้าน ดังนี้
1. ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตด้วย วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
2. กำลังคนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่
เป็นความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีศักยภาพ สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
5. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
6. สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
7. บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ
1.8 ผลสัมฤทธิ์
สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรมได้ กำหนดประเด็ น
สัมฤทธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. กลุ่ มเป้ าหมายได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษ ฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
2. กำลั งคนทุ กช่ว งวัย มีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิ บัติงานและพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต
3. มีร ะบบนิ เวศทางด้ าน อววน. ที่ มีค วามพร้อมรองรับ การพั ฒ นาประเทศเชิงพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
4. สป.อว. มี เอกภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และธรรมาภิ บ าลสามารถบริห ารจั ด การและประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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1.9 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายการให้ บ ริการหน่ว ยงาน โดยได้มี การปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ตารางที่ 2) ดังนี้
ตารางที่ 2 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มี.ค. 63)

(เม.ย.-มิ.ย. 63)

(ก.ค.-ก.ย. 63)

รวมทุก
ไตรมาส

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกกรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน : ชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการได้ รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับ
ราย
50
70
120
การพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
ราย
355
355
ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ล้านบาท
500
500
สังคมทีผ่ ู้ประกอบการ/ชุมชน นำผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ราย
1,600
4,560
6,200
12,360
เทคโนโลยีและองค์ความรูเ้ พื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน
ราย
16
15
51
82
ที่ใช้ผลงานวิจยั และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า
ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ
ราย
42
42
ที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การทำวิจยั เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ
ราย
75
75
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup s & Spin off
companies)
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มี.ค. 63)

(เม.ย.-มิ.ย. 63)

(ก.ค.-ก.ย. 63)

รวมทุก
ไตรมาส

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพือ่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภมู ิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการใน
สถานศึกษาตามโครงการที่กำหนด
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือ
พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
ความพร้อมมีสมรรถนะและทักษะทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกีย่ วข้องด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการ
ทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล วท.

คน

2,974

-

-

-

2,974

คน

-

-

-

1,117

1,117

คน

-

-

-

2,650

2,650

คน

-

-

-

3,307

3,307

ร้อยละ

-

-

-

87

87

โครงการ

-

-

-

12

12

ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน

คน

-

-

-

500

500

ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับ
การยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

คน

-

-

-

2,000

2,000

ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความ
เข้าใจและทักษะด้าน AI

คน

-

-

-

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ด้อยโอกาสทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

คน

-

-

1,451

2,907

4,358

ตัวชี้วัด : จำนวนนิสิต นักศึกษา บุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมคิ ุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด

คน

-

20,000

-

20,000

40,000

400,000 400,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มี.ค. 63)

(เม.ย.-มิ.ย. 63)

(ก.ค.-ก.ย. 63)

รวมทุก
ไตรมาส

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพัฒนาพื้นที่เพื่อ
นวัตกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : โครงสร้างพืน้ ฐาน อววน. มีศักยภาพสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนา อววน.
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง
ร้อยละ
30
30
อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ภูมภิ าคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยา
แห่ง
10,702
10,702 10,702 10,702 10,702
เขต/ศูนย์ ทีไ่ ด้รบั บริการเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล
*ค่าเป้าหมายเป็นแบบไม่สะสม
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้
คน
5,000
5,000
รายวิชาจาก Thai-MOOC
ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ฐาน
4
5
9
ให้บริการ *ค่าเป้าหมายเป็นแบบสะสม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สป.อว.มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อววน. ที่มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับกลุม่ เป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากร สป.อว. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน
แผนงาน/
5
5
10
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบาย/แผน/
ร้อยละ
90
90
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัตไิ ด้จริง
*ค่าเป้าหมายเป็นแบบสะสม
ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือ
สาขา
1
1
สาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ร้อยละ
100
100
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้มาตรฐาน
*ค่าเป้าหมายเป็นแบบสะสม
11

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือ อววน. ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
หรือแผนงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
อววน. ของกลุ่มเป้าหมาย
*ค่าเป้าหมายเป็นแบบสะสม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของ สป.อว. ไม่
ยอมรับการทุจริต
*ค่าเป้าหมายเป็นแบบสะสม

หน่วยนับ

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มี.ค. 63)

(เม.ย.-มิ.ย. 63)

(ก.ค.-ก.ย. 63)

รวมทุก
ไตรมาส

เรื่อง

1

2

3

4

10

ร้อยละ

-

-

-

80

80

ร้อยละ

-

-

-

85

85

ทั้งนี้ รายละเอียดยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงตาม
แผนภาพที่ 3 และรายละเอียดแสดงการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ สป.อว. ผลผลิต/โครงการกับ แผน
ระดับ 1 และ ระดับ 2 และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ สป.อว. ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงตามแผนภาพที่ 4 และ 5
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แผนภำพที่ 3 ก. ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

ปรับ 26 ส.ค. 62

เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกลและเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2580

นโยบำย
รมว.อว.

1. กำรสร้ำงและ
กำรพัฒนำคน
ทุกช่วงวัย
และตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. กำรผลิตกำลังคนด้ำน
ววน. ที่มีคุณภำพสูงเพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย
อว.

1.1 กำรพัฒนำกำลังคน
ด้ำน ววน. และสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด
สำคัญ

KPI. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี
KPI. จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน ว และ ท
KPI. จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
…

2. กำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยเน้นงำนวิจัยที่ตอบโจทย์
เศรษฐกิจฐำนรำกเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และประเด็นท้ำทำย

3. กำรสร้ำง
นวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์สังคม ชุมชน
ภำคเศรษฐกิจ

2. กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย

3. กำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิต และเศรษฐกิจ
ฐำนรำกด้วย อววน.

2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
และงบประมำณวิจัยและ
นวัตกรรม

3.1 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภำพชีวิต

KPI. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
KPI. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศทีเ่ ชือ่ มโยงระดับชาติและนานาชาติ

…

4. กำรยกเครื่องมหำวิทยำลัย (Reinvent)

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.1 กำรผลิตและพัฒนำ
สมรรถนะกำลังคน
ให้เป็น high-skilled
workforce ตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

KPI. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
KPI. ความสาเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ KPI. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม KPI. จานวนหลักสูตร/รายวิชาที่มี
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนา
และสิ่งแวดล้อม
(โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ลบ. ขึ้นไป)
การพัฒนาทักษะและ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
KPI. จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
KPI.
มู
ล
ค่
า
การลงทุ
น
วิ
จ
ย
ั
ของบริ
ษ
ท
ั
ที
ม
่
าใช้
สมรรถนะของบัณฑิต
KPI. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
นวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและ
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
ด้าน Soft Skills และ
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
ผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
Critical Thinking
KPI. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่
และบริการ และภาคธุรกิจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
(21st Century)
KPI. ความสามารถใหม่ในการดาเนินการวิจัย
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
และศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
…
…
…
…

KPI. จานวนประชาชนที่เข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning

2.2 กำรพัฒนำงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

2.3 กำรขับเคลื่อนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

…

4.3 กำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำ
KPI. สัดส่วนการผลิตบัณฑิต
สายวิทย์ : สายอื่นใน
สถาบันอุดมศึกษา

…

แผนภำพที่ 3 ข. กรอบประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
ผลสัมฤทธิ์

เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกลและเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่ งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
๑. ประชำชนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และได้รับกำรพัฒนำเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
๒. กำลังคนระดับอุดมศึกษำมีทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๓. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์ และนวัตกรรม โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคอุตสำหกรรมบริกำรและเศรษฐกิจภำยในประเทศ พร้ อมกับพัฒนำศักยภำพด้ำน วทน. ก่อให้เกิดมูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตเพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (IMD) ของประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์

1. กำรผลิตกำลังคนด้ำน ววน.
ที่มีคุณภำพสูงเพื่อยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้ำหมำย
กำรให้บริกำร

๑.๑ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน ววน.
และสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
หลัก

ตัวชี้วัด
รอง

กลยุทธ์

หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับ ๙ มี.ค. ๖๓

1. จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
แบบทำงำนเต็มเวลำ (FTE)
ต่อประชำกร 10,000 คน-ปี
2. จำนวนบุคลำกรที่ทำงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3. จำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. จำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
สร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน. ของ
ประเทศ

6. จำนวนนักวิจัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ
7. จำนวนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำของ อว.
ได้รับรำงวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชำติ/นำนำชำติ
8. จำนวนหลักสูตรด้ำน ววน. ที่ อว. ร่วม
พัฒนำและสำมำรถมอบปริญญำบัตร

1.1.1 สร้ำงบุคลำกรในระดับอุดมศึกษำและสร้ำง
เส้นทำงอำชีพด้ำน ววน.
1.1.2 เร่งสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ด้วยกลไกด้ำน ววน.
1.1.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
เยำวชน และเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำน วทน.
สู่ประชำชน

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ.
สทน. สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช.

2. กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย

3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
และเศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วย อววน.

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.1 กำรผลิตและพัฒนำสมรรถนะ
กำลังคนให้เป็น high-skilled
workforce ตำมควำมต้องกำร
ของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับอุดมศึกษำเพือ่ พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำ

2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและงบประมำณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 กำรพัฒนำงำนวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ

2.3 กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ขนำดใหญ่ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และพัฒนำพืน้ ที่เพื่อนวัตกรรม

9. อันดับรวมของควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำน
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ตำมกำรจัดอันดับของ IMD
10. ร้อยละกำรนำแผน/ นโยบำย/มำตรกำร
ไปใช้ประโยชน์ในกำรกำกับแก้ไขปัญหำ
ของประเทศ
11. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(ITA) ในกำรดำเนินงำนของ อว.
12. จำนวนเรื่องที่เกิดจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ำน ววน. ระหว่ำงประเทศ
13. มีระบบสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่เชื่อมโยงระดับชำติและนำนำชำติ
14.จำนวนหน่วยงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นำ
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัยไปใช้ในกำรผลิต
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
15.ร้อยละของกำรจัดสรรงบประมำณในระบบ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตำมแผน
และยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16.ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17.จำนวนแผนงำนวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรร

18. มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภำพชีวิตที่เกิดจำกกำรนำ
ผลงำนวิจัย และพัฒนำไปใช้ประโยชน์
19. จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ
20. ร้อยละผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำ
เชิงพำณิชย์ให้กับภำคกำรผลิตและ
บริกำร และภำคธุรกิจ
21.จำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม
ที่สำมำรถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ/บัญชีนวัตกรรม
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัตผิ ลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมำณแล้ว
22.ควำมสำมำรถใหม่ในกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นแนวหน้ำ (Frontier Research)

23. ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
24. ควำมสำเร็จในกำรผลักดันโครงกำร
ขนำดใหญ่ (โครงกำรที่มีงบประมำณ
ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำทขึ้นไป)
24.1 โครงกำร THEOS-2
24.2 โครงกำร Futurium
24.๓ โครงกำรจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอน
เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิต
เภสัชรังสีทำงกำรแพทย์และ
กำรฉำยรังสีในอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
24.๔ โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรวัดเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ระบบรำง
25. จำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม
26. มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยของบริษัทที่มำใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

30. มูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม
37. จำนวนหลักสูตร/รำยวิชำที่มี
และสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ
31. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้ำไป
ของบัณฑิตด้ำน Soft Skills และ
ช่วยพัฒนำ
Critical Thinking (21st
32. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรเตรียม
Century)
ควำมพร้อมรับภัยคุกคำมทำงนิวเคลียร์ 38. จำนวนผู้เรียนสำขำวิชำที่เป็น
และรังสี
ควำมต้องกำรของประเทศ
33.จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่เผยแพร่
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและของชำติ หรือ
ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศำสนำ หรือให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำ
ชุมชนและสังคม

39. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผูพ้ ิกำร
ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำเเละกำร
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำร
ทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
ควำมต้องกำรจำเป็น
40. จำนวนประชำชนที่เข้ำถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบ
Lifelong Learning

41. สัดส่วนกำรผลิตบัณฑิต
สำยวิทย์ต่อสำยอื่น
ในสถำบันอุดมศึกษำ
42. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำได้งำนทำ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี

N/A

27. จำนวนรำยกำรวัดของห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำและรับรองระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล
28. จำนวนผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
นวัตกรรม
29. จำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม่

34. จำนวนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ และยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์
35. จำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสที่นำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
36. จำนวนระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ

N/A

N/A

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำ อววน. เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ

2.3.1 พัฒนำระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเครำะห์
คุณภำพและรับรองมำตรฐำนให้ทันสมัย
2.3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ววน. ให้มี
ศักยภำพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประเทศ
2.3.3 พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับกำร
พัฒนำของประเทศ

3.1.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ผู้ประกอบกำร เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ
3.1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
3.1.3 พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
และรังสี

สอวช. สป. วศ. ปส. พว. มว. วว.
อพ. สทน. สนช. สทอภ. สซ. สดร.

สป. วศ. ปส. พว. วว. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. ศลช.

N/A

2.1.1 บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำนโยบำย/แผน/ มำตรกำรและ
ควำมร่วมมือด้ำน ววน. ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ววน. ให้มี
ประสิทธิภำพ
2.1.3 ผลักดันกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

3.1 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรมเพือ่ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต

N/A

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำลังคนอุดมศึกษำให้มีสมรรถนะสูง
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

สป.

4.2.1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของผู้ด้อยโอกำส
4.2.2 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำใน
รูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง

สป.

4.3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
4.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำน

สป.

แผนภำพที่ 4 ก. แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ สป.อว. ผลผลิต/โครงกำรกับแผนระดับ 1 และ ระดับ 2

แผนภำพที่ 4 ข. แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ สป.อว. ผลผลิต/โครงกำรกับแผนระดับ 1 และ ระดับ 2

แผนภำพที่ 5 ทิศทำงองค์กร สป.อว. ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์: “เป็นหน่วยงำนบูรณำกำรด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน”

พันธกิจ

1) สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
2) กำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและแผนอื่น ๆ
3) ส่งเสริมกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และจัดทำข้อเสนอนโยบำยและแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อผลิต พัฒนำ
กำลังคนของประเทศ และจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริม พัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ
เป้ำประสงค์ที่ 1:
ชุมชนและผู้ประกอบกำรได้รับกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพชีวิตด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด :
KPI 1.1 จานวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด (120 ราย)
KPI 1.2 จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น (355 ราย)
KPI 1.3 มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผปู้ ระกอบการ/ชุมชนนาผลงานวิจยั และพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ (500 ล้านบาท)
KPI 1.4 จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
(12,360 ราย)
KPI 1.5 จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจยั และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ (86 ราย)
KPI 1.6 จานวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการทาวิจยั เพิ่มขึ้น (45 ราย)
KPI 1.7 จานวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)
(75 ราย)

ตัวชี้วัด :
KPI 2.1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตาม
โครงการที่กาหนด (2,974 คน)
KPI 2.2 จานวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จาเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (1,117 คน)
KPI 2.3 จานวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม (2,650 คน)
KPI 2.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (3,307 คน)
KPI 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 87)
KPI 2.6 จานวนผลงาน/โครงการที่มีการทางานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล วท. (12 โครงการ)
KPI 2.7 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาประชารัฐในการร่วมพัฒนาชุมชน (500 คน)
KPI 2.8 จานวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ (2,000 คน)
KPI 2.9 จานวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI (400,000 คน)

โครงกำรพัฒนำสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน
(50.0000 ลบ.)

โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรเริ่มต้น
ธุรกิจ (60.0000 ลบ.)

โครงกำรยกระดับสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ โครงกำรสร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจในระยะ
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค
เริ่มต้น (82.0484 ลบ.)
(7.2385 ลบ.)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตด้ำน
ผลผลิต: กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเกษตร (13.9100 ลบ.)
(102.5315 ลบ.)
โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่
โครงกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ สร้ำงมูลค่ำสูง (2.3000 ลบ.)
(นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์ภูมิภำค)
(514.9688 ลบ.)
โครงกำรสร้ำงกำลังคนและทักษะแห่งอนำคตใน
ภูมิภำค เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ประเทศ
โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น
ในภูมิภำค ด้วยองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำและนวัตกรรม
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
พื้นฐำนของประเทศ

สส. สอว. สสอ.

โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
(263.3650 ลบ.)

โครงกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอุดมศึกษำ
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ (375.4913 ลบ.)

โครงกำรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(811.0587 ลบ.)

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (670.7132
ลบ.)

เป้ำประสงค์ที่ 3 :
ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและมีภูมิคุ้มกันในกำร
ดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด :
KPI 3.1 จานวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (4,358 คน)
KPI 3.2 จานวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (40,000 คน)
กลยุทธ์:
3.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3.2 ส่งเสริมการตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ (6.5000 ลบ.)
โครงกำรส่งเสริมเผยแพร่ควำมจริงที่ถูกต้องเพื่อ
สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ (98.7949 ลบ.)
โครงกำรสนับสนุนทุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (95.4350 ลบ.)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกร
อุดมศึกษำ (35.8016 ลบ.)
โครงกำรปัญญำประดิษฐ์สำหรับทุกคน
โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำลทำงด้ำน (AI for all) (20.0000 ลบ.)
ว. และ ท. ระยะที่ 3 ,3+,4 (1,521.1000 ลบ.)
โครงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรวิจัยใน
สถำบันอุดมศึกษำไปปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไข
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
ปัญหำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรกำกับดูแล
ให้กับภำคอุตสำหกรรม
ของมหำวิทยำลัย (ระยะที่ 2)
(Talent Mobility)
((379.7000 ลบ.)

โครงกำรยุวชนอำสำ (41.0000 ลบ.)
โครงกำรยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัย
แรงงำนเพื่ออนำคต (Upskill/Reskill)
(35.0000 ลบ.)

โครงกำรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
บุคลำกร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

สนย. สนผ. สพน. สพบ. สสอ. สวจ.
AIT มจธ. มทส.
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ (341.6632 ลบ.)

กรอบในการกาหนดภาระหน้าที่ที่องค์กรต้องทาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ค่านิยม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่คาดหวังให้คนในองค์กรปฏิบัติ
ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึงต้องพัฒนาต้องมุ่งเน้น
ระดับผลการดาเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรขับเคลื่อนบูรณำกำร อววน.การขั
อย่บำงมี
ธิภำพ านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เคลืป่อระสิ
นบูทรณาการด้
กำรสร้ำงและพัฒนำระบบนิเวศให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ อววน.
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
และมีธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน อววน. ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

กลยุทธ์ :
2.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน อววน. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประเทศ
กลยุทธ์:
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
1.1 ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่
1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนผูป้ ระกอบการ/ชุมชน เพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการด้วยอววน. และ ตลาดแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย อววน.

พันธกิจ

4) จัดทำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
5) จัดทำฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งวิเครำะห์และสังเครำะห์ ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้สำมำรถนำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ
6) สนับสนุนกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ

เป้ำประสงค์ที่ 2 :
กำลังคนด้ำน อววน. มีคุณภำพ ควำมรู้และทักษะที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำประเทศ

ภาพที่แสดงให้เห็นทิศทางที่องค์กรจะดาเนินไปในอนาคต

วิสัยทัศน์

สพน.

เป้ำประสงค์ที่ 4 :
โครงสร้ำงพื้นฐำน อววน. มีศักยภำพ
สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันให้กับประเทศ

เป้ำประสงค์ที่ 5 :
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทำงกำรศึกษำ
มีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด :
KPI 4.1 ร้อยละความสาเร็จการก่อสร้าง
อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัด :
KPI 5.1 จานวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/
ศูนย์ ที่ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ัล
(10,702 แห่ง)
KPI 5.2 จานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้
รายวิชาจาก Thai-MOOC (5,000 คน)
กลยุทธ์:
KPI 5.3 จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
4.1 เสริมสร้างศักยภาพอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการ ให้บริการ (9 ฐาน)
ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนในการพัฒนา กลยุทธ์:
เศรษฐกิจของพื้นที่
5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
4.2 เสริมสร้างศักยภาพเทคโนธานี เพื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและ
วิจัยร่วมกัน
รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
5.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เทคโนโลยี

โครงกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัด
เป็นเมืองน่ำอยู่ (2.8923 ลบ.)
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทค
โนธำนีฯ (128.2704 ลบ.)

สอว. สบ.

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
เพือการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำ (414.0000 ลบ.)

เป้ำประสงค์ที่ 6 :
สป.อว. มีกลไกกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำน อววน. ที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด :
KPI 6.1 จานวนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ที่บรรจุในแผนระดับพื้นที่ (10
โครงการ)
KPI 6.2 ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
นาไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ 90)
KPI 6.3 จานวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 สาขา)
KPI 6.4 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100)
KPI 6.5 จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน อววน. ระหว่างประเทศ (10
เรื่อง)
KPI 6.6 ร้อยละความสาเร็จของโครงการหรือแผนงาน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้าน อววน. ของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์:
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีพลวัต
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และเป็นช่องทางการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและงานบริการด้าน อววน. ของกระทรวง
6.3 ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่าง
ประเทศด้าน อววน.
6.4 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน อววน. ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดทัศนคติและความตระหนักด้าน อววน.
6.5 เสริมสร้างความรู้ด้าน อววน. เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย.
6.6 สนับสนุนการดาเนินงานด้าน อววน. ตามแนวทางพระราชดาริลงสู่เป้าหมาย
ผลผลิต : นโยบำยและแผนด้ำน
กำรศึกษำ (60.0037 ลบ.)

โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทยเพื่อ
ผลผลิต : มำตรฐำนกำรพัฒนำ
จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) อุดมศึกษำ (209.6910 ลบ.)
(25.0000 ลบ.)
โครงกำรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ผลผลิต : สถำบันกำรศึกษำได้รับบริกำรเทคโนโลยี ขับเคลื่อนควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์
ระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (1,389.1599 ลบ.)
และพหุภำคี (15.0000 ลบ.)

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อพัฒนำ
คุณภำพอุดมศึกษำสำหรับ อววน. (Big Data)
(5.2000 ลบ.)
Uninet TCU สอ.

โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อกำร
เป็นประชำคมแห่งนวัตกรรม
อำเซียน (6.2750 ลบ.)

โครงกำรขับเคลื่อน Thailand
4.0 ด้วยควำมร่วมมือด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2.0000 ลบ.)

47 ผลผลิต/โครงกำร

ส่ง สงป. 42 ผลผลิต/โครงกำร
ส่ง กองทุน ววน. 5 โครงกำร

ตัวชี้วัด
KPI 7.1 ร้อยละของบุคลากรของ
สป.อว. ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ
85)
กลยุทธ์:
7.1 สร้างกลไกและความตระหนักรู้ใน
ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก
ศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (1.0000 ลบ.)
ศปท.

ผลผลิต:ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย
และแผน (66.4946 ลบ.)
ผลผลิต:ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(38.6634 ลบ.)
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมประจำภูมิภำค (19.9000 ลบ.)
ผลผลิต:กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(64.4137 ลบ.)
โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์อำเซียน
(20.0000 ลบ.)

สนย. กพร.(ววน.) นก. ตน. ตร. สปคร. ศท. สบ.
สส.(ศวภ.) สม. สนผ. สยต.

29 ตัวชี้วัด
โครงกำรที่ของบประมำณภำยใต้
กองทุนส่งเสริม ววน.
5 โครงกำร

โครงกำรผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชน
จีน (8.4266 ลบ.)

โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน
โครงกำรพระรำชดำริ (10.0000 ลบ.)

เป้ำประสงค์ที่ 7:
บุคลำกร สป.อว. มีคุณธรรม
จริยธรรมปลอดกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2 แผนงำนพื้นฐำน
5 แผนงำนยุทธศำสตร์
6 แผนบูรณำกำร

ที่มำ : สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ร่วมกับ สำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนที่ 2
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เพื่อใช้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและ
การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันมารวมไว้ ในแผนบูรณาการเดียวกัน
แผนงานบูรณาการจะแสดงภาพรวมของภารกิจและงบประมาณที่สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการเป็นกรอบในการดำเนินงาน
การจั ดทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแผนงานบู รณาการ
รองรั บ นโยบายเร่ งด่ว นสำคัญ จำนวน 15 แผนบู รณาการ โดยสำนักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีรายการงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการดังกล่าวฯ จำนวน 6 แผน
บูรณาการ ประกอบด้วย 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 324.6841 ล้านบาท ดังนี้
2.1.1 แผนงานบูรณาการพัฒ นาพื้น ที่ระดับภาค ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณ
26.3408 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1) โครงการพั ฒ นาเมื อ งศูน ย์ก ลางจั งหวั ดเป็ น เมื องน่ าอยู่ (ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ )
งบประมาณ 2.8923 ล้านบาท
2) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ของภาค (ภาคใต้) งบประมาณ 7.2385 ล้านบาท
3) โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง (ภาคเหนื อ )
งบประมาณ 2.3000 ล้านบาท
4) โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพการผลิ ตด้ านการเกษตร (ภาคใต้ช ายแดน) งบประมาณ
13.9100 ล้านบาท
2.1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
ประกอบด้วย 2 โครงการ งบประมาณ 142.0484 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ งบประมาณ 60.0000 ล้านบาท
2) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น งบประมาณ 82.0484 ล้านบาท
2.1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 1 โครงการ
งบประมาณ 50.0000 ล้านบาท คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
2.1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
1 โครงการ งบประมาณ 98.7949 ล้านบาท คือ โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
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2.1.5 แผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามและบำบั ด รั กษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ประกอบด้ว ย
1 โครงการ งบประมาณ 6.5000 ล้านบาท คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.1.6 แผนงานบู ร ณาการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประกอบด้ ว ย 1 โครงการ
งบประมาณ 1.0000 ล้านบาท คือ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.2 สรุปงบประมาณของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,015.0107 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานบูรณาการ 6
แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 324.6491 ล้านบาท) แผนงานยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ
5,397.8056 ล้านบาท) และแผนพื้น ฐาน 2 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 1,950.8578 ล้านบาท) และ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 341.6632 ล้านบาท) รายละเอียดตามแต่ล ะ
แผนงาน ดังนี้
ตารางที่ 3 : แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของผลผลิ ต /โครงการ ตามเอกสารพระราชบั ญ ญั ติ รายจ่ า ย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
1. แผนงานบูรณาการ
31.0416 151.4638 104.0692 38.1095
324.6841
1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ของภาค (ภาคใต้)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (ภาคเหนือ)

-

21.9300

2.5080

1.9028

26.3408

-

-

1.3800

1.5123

2.8923

-

6.6000

0.4382

0.2003

7.2385

-

2.1600

0.1100

0.0300

2.3000

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)

-

13.1700

0.5798

0.1602

13.9100
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
เริ่มต้นธุรกิจ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้าง
และพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
30.4073
53.3991
25.1284
33.1136 142.0484
0.2071

35.1693

-

24.6236

60.0000

30.2002

18.2298

25.1284

8.4900

82.0484

0.0815

25.8895

24.0290

-

50.0000

0.0815

25.8895

24.0290

-

50.0000

0.2141

46.1552

50.6588

1.7668

98.7949

0.2141

46.1552

50.6588

1.7668

98.7949

1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
1.6 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.3387

3.4600

1.5450

1.1563

6.5000

0.3387

3.4600

1.5450

1.1563

6.5000

-

0.6300

0.2000

0.1700

1.0000

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-

0.6300

0.2000

0.1700

1.0000

ส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |

21

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
2. แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการความ
ร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่ง
นวัตกรรมอาเซียน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อ
รองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
1,025.4047 2,255.0983 1,334.5171 782.7855 5,397.8056
1.2601
28.7268
18.7147
3.0000
51.7016
1.2404

2.3991

2.6355

-

6.2750

0.0197

4.8677

3.5392

-

8.4266

-

1.1600

0.8400

-

2.0000

-

11.6000

8.4000

-

20.0000

-

8.7000

3.3000

3.0000

15.0000

330.8771

195.8000

368.5204

428.7549 1,323.9524

330.1376

-

175.7204

164.8552

670.7132

0.6681

190.0000

190.6000

133.7007

514.9688

0.0714

5.8000

2.2000

1.9286

10.0000

-

-

-

128.2704

128.2704
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 3+
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยุวชนอาสา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิต
และพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
576.2450 839.2000 483.9042
1.4508 1,900.8000
85.0000

-

58.7000

-

143.7000

361.8605

1.0000

363.2042

0.1353

726.2000

128.0000

523.2000

-

-

651.2000

1.3845

315.0000

62.0000

1.3155

379.7000

100.0269

997.3176

334.5057

330.7014 1,762.5516

-

-

40.6000

0.4000

41.0000

0.1781

493.1104

95.7500

222.0202

811.0587

79.2471

66.6955

128.5020

101.0467

375.4913

20.0736

10.1485

4.8660

0.7135

35.8016

0.0613

11.3100

13.3887

0.2400

25.0000
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัย
แรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน
(AI for all)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อววน.
(Big Data)
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. แผนงานพื้นฐาน
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการ
ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
414.0000
- 414.0000
-

-

32.0000

3.0000

35.0000

-

-

18.0000

2.0000

20.0000

0.4668

2.0532

1.3990

1.2810

5.2000

16.9956

194.0539

128.8721

18.8784

358.8000

1.8469

157.1113

101.6014

2.8054

263.3650

15.1487

36.9426

27.2707

16.0730

95.4350

201.6266 1,082.0319
21.3542 137.8745

331.5247
100.4598

335.6746 1,950.8578
32.3147 292.0032

5.3247

22.4170

28.5159

10.2370

66.4946

1.1270

52.2001

46.0588

3.1456

102.5315

1.9197

35.2204

12.8797

14.3939

64.4137

10.8723

18.0370

5.2159

4.5382

38.6634
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศูนย์
ประสานงานกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมภูมิภาค
3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
สถาบันการศึกษาได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน)
4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
2.1105
10.0000
7.7895
19.9000

180.2724

944.1574

231.0649

303.3599 1,658.8546

16.4912

25.7413

10.0421

7.7291

60.0037

31.8785

76.6879

55.8600

45.2646

209.6910

131.9027

841.7282

165.1628

85.6153
32.5891

93.6626
39.0843

82.4449
27.1792

79.9404
24.7086

341.6632
123.5612

53.0262

54.5783

55.2657

55.2318

218.1020

1,236.5100

8,015.0107

1,343.6882

3,582.2566

1,852.5559

250.3662 1,389.1599
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ตารางที่ 4 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วย : ล้านบาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
37.3000 13.2000 50.5000
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
23.6750 100.5565 26.4725 150.7040
บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
336.3625 275.2398 121.1090 732.7113
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
2.3 สรุปงบประมาณของโครงการและรายการภายใต้ผลผลิต ตามเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/ศูนย์/กลุม่
งบประมาณของโครงการและรายการภายใต้ผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 รายละเอียดงบประมาณของโครงการและรายการภายใต้ผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบูรณาการ
1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1) โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กิจกรรม : จัดระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและ
กิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (ภาคเหนือ)
กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด
3) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
(ภาคใต้)

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม
8,015.0107
324.6841
26.3408

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ทีร่ ับผิดชอบ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

334.6849
-

164.3282
7.8785
0.8785

-

-

2.8923

-

-

2.8923

สอว.

-

-

2.8923

-

-

2.8923

สอว.

-

0.3000

-

2.0000

-

2.3000

สส.

-

0.3000

-

2.0000

-

2.3000

สส.

-

0.2385

-

7.0000

-

7.2385

สส.

630.4553 5,305.0111 1,580.5312
2.8923
313.9133
2.8923
22.5700
-
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุม่
ที่รับผิดชอบ

-

13.9100

สส.

13.5700

-

13.9100

สส.

-

142.0484

-

142.0484

-

-

60.0000

-

60.0000

สอว.

-

-

-

60.0000

-

60.0000

สอว.

-

-

-

82.0484

-

82.0484

สสอ.

-

-

-

82.0484

-

82.0484

สสอ.

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

4) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)

-

0.3400

-

13.5700

กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการยกระดับการผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
ปศุสตั ว์

-

0.3400

-

1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

-

-

-

1) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ธุรกิจ
กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)
2) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้น
กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

-

6.0000

-

44.0000

-

รวม
50.0000

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน
กิจกรรม : การพัฒนาผู้ประกอบการและ
ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

-

6.0000
6.0000

-

44.0000
44.0000

-

50.0000
50.0000

1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

98.7949

-

98.7949

1) โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

98.7949

-

98.7949

สพน.

-

-

-

98.7949

-

98.7949

สพน.

1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

-

-

-

6.5000

-

6.5000

1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

-

-

-

6.5000

-

6.5000

สพน.

-

-

-

6.5000

-

6.5000

สพน.

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

1.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-

1.0000

-

-

-

รวม
1.0000

1) โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-

1.0000

-

-

-

1.0000

ศปท.

กิจกรรม : การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต
ปลูกจิตคิดพอเพียง
กิจกรรม : การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อพัฒนา
และยกระดับค่า ITA ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-

0.9650

-

-

-

0.9650

ศปท.

-

0.0350

-

-

-

0.0350

ศปท.

2. แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

-

-

91.9016
51.7016

4,999.0693
51.7016

1) โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคม
แห่งนวัตกรรมอาเซียน
กิจกรรม : การดำเนินงานพันธมิตรอาเซียน
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-

-

-

-

6.2750

6.2750

สม.

-

-

-

-

6.2750

6.2750

สม.

2) โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

-

-

-

-

8.4266

8.4266

สม.
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งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

569.2704 4,337.8973
-

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุม่
ที่รับผิดชอบ

8.4266

8.4266

สม.

-

2.0000

2.0000

สม.

-

-

2.0000

2.0000

สม.

-

-

-

20.0000
20.0000
15.0000

20.0000
20.0000
15.0000

สม.
สม.
สม.

-

-

-

15.0000

15.0000

สม.

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

กิจกรรม : ดำเนินโครงการความร่วมมือและ
ขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยี
เป้าหมายอื่นๆ

-

-

-

-

3) โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

-

-

-

กิจกรรม : การดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
กิจกรรม : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี
กิจกรรม : การผลักดันและขับเคลื่อนความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับต่างประเทศในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีตามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและตามพันธกรณี ที่สอดคล้องและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

-

-

-

-
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
10.0000

รวม
2,826.0161

271.9769

-

271.9769

สจว.

-

271.9769

-

271.9769

สจว.

-

27.0000

487.9688

-

514.9688

สอว.

-

-

-

43.0000

-

43.0000

สอว.

-

-

27.0000

210.0000
234.9688

-

210.0000
261.9688

สอว.
สอว.

-

-

-

-

10.0000

10.0000

สนย.

-

-

-

-

10.0000

10.0000

สนย.

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-

-

1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
กิจกรรม : การส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรม : การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์
3) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ
กิจกรรม : การสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทาง
พระราชดำริ

-

-

-

-

-

-
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งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

155.2704 2,660.7457

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทคโนธานี

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

-

-

128.2704

-

-

-

128.2704

-

รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

-

128.2704

สบ.

-

128.2704

สบ.

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

1,900.8000

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

1,900.8000

1) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

-

-

-

143.7000

-

143.7000

สนย.

กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3)
2) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+

-

-

-

143.7000

-

143.7000

สนย.

-

-

-

726.2000

-

726.2000

สนย.

กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)
กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา
ภายในประเทศ (ระยะ 3+)

-

-

-

714.2000

-

714.2000

สนย.

-

-

-

12.0000

-

12.0000

สนย.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

3) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)
กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา
ภายในประเทศ (ระยะที่ 4)
4) โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
กิจกรรม : การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

651.20000

-

651.2000

623.7000

-

623.7000

-

27.5000

-

27.5000

สนย.

-

-

379.7000

-

379.7000

สนย.

-

-

-

379.7000

-

379.7000

สนย.

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-

-

30.2000

1,762.5516

1) โครงการยุวชนอาสา
กิจกรรม : สนับสนุนยุวชนอาสาเพื่อผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ

-

-

-

41.0000
41.0000

-

41.0000
41.0000

กลุ่มงานกิจการเลขาฯ
กลุ่มงานกิจการเลขาฯ

-

-

-

811.0587

-

811.0587

สนผ.

2) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
34
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414.0000 1,318.3516

สนย.
สนย.

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
กิจกรรม : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมมรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม
New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
3) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม : สนับสนุนทุนเพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนอุดมศึกษา
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา
กิจกรรม : สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
5) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
กิจกรรม : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิด
6) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

-

811.0587

สนผ.

375.4913

-

375.4913

สนผ./สพน./ AIT

-

375.4913

-

375.4913

สนผ./สพน./ AIT

-

-

35.8016

-

35.8016

สพบ.

-

-

-

35.8016

-

35.8016

สพบ.

-

-

-

-

25.0000

25.0000

TCU

-

-

-

-

25.0000

25.0000

TCU

-

-

414.0000

-

-

414.0000

Uninet

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

811.0587

-

-

-

-

-

-
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งบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

-

414.0000

Uninet

35.0000

-

35.0000

สสอ.

-

35.0000

-

35.0000

สสอ.

-

-

20.0000
20.0000

-

20.0000
20.0000

สนผ.
สนผ.

-

-

-

-

5.2000

5.2000

สอ.

-

-

-

-

5.2000

5.2000

สอ.

2.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

-

-

-

358.8000

-

358.8000

1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรม : การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรม : การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

263.3650
180.4850
82.8800

-

263.3650
180.4850
82.8800

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
7) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงาน
เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต
8) โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all)
กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์
9) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อววน. (Big Data)
กิจกรรม : บริการสารสนเทศอุดมศึกษา
สำหรับ อววน.

-

-

414.0000

-

-

-

-

-

-

-
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งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

สนผ. และ สสอ.
สนผ.
สสอ.

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ทีร่ ับผิดชอบ

-

95.4350

สพน.

-

95.4350

สพน.

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

2) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรม : สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

-

-

-

95.4350

-

-

-

95.4350

3. แผนงานพื้นฐาน
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

-

149.4714
102.7078

58.2926
30.4925

1) ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรม : การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
กิจกรรม : การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
2) ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
กิจกรรม : การจัดทำนโยบายและแผนของ
กระทรวงรวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด

-

18.0315
12.1115

-

84.5000
42.5000

-

102.5315
54.6115

สส.
สส.

-

5.9200

-

42.0000

-

47.9200

สส.

-

19.3108
17.9153

29.9255
10.7840

2.9900
2.9900

14.2683
-

66.4946
31.6893

สนย.
สนย.

254.4642 1,488.6296
99.1550
59.6479

1,950.8578
292.0032

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

รวม

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

14.2683

34.8053

ศท.

11.2000

10.0000

64.4137

สส./ ศท. / สบ. (สสก.)

0.3894

11.2000

-

54.4137

สส. และ สบ. (สสก.)

-

-

-

10.0000

10.0000

ศท.

-

2.6412

0.1776

0.4650

35.3796

38.6634

สม.

-

2.6412

0.1776

0.4650

35.3796

38.6634

สม.

-

19.9000

-

-

-

19.9000

สส.

-

19.9000

-

-

-

19.9000

สส.

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

กิจกรรม : การบริหารจัดการและบริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

1.3955

19.1415

-

3) ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-

42.8243

0.3894

กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4) ผลผลิตความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม : การสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับนานาประเทศ
5) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภูมิภาค
กิจกรรม : การประสานและผลักดัน เพื่อให้มี
การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

-

42.8243

-
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งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

รวม
1,658.8546

สำนัก/ศูนย์/กลุม่
ที่รับผิดชอบ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-

46.7636

27.8001

155.3092 1,428.9817

1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
กิจกรรม : จัดทำยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือ
กับอุดมศึกษาต่างประเทศ
2) ผลผลิตมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอุดมศึกษา
3) ผลผลิตสถาบันการศึกษาได้รบั บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กิจกรรม : บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา

-

-

-

44.7850
44.7850

15.2187
6.3000
8.9187

60.0037
6.3000
53.7037

สนผ.
สนผ.
สยต.

-

46.7636
46.7636

27.8001
27.8001

82.1346
82.1346

52.9927
52.9927

209.6910
209.6910

สมอ.
สมอ.

-

-

-

28.3896

1,360.7703

1,389.1599

Uninet

-

-

-

28.3896

1,360.7703

1,389.1599

Uninet

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

334.6849

6.9783

-

398.7363

-

740.3995

4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)
4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

116.9275

6.6337

-

-

-

123.5612

217.7574

0.3446

-

398.7363

-

616.8383

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบบุคลากร

1) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
217.7574
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำนักงาน
137.8663
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย
79.8911
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

0.3446

-

398.7363

-

616.8383

0.3446

-

-

-

138.2109

สอ.

-

-

-

-

79.8911

มจธ.

-

-

398.7363

-

398.7363

สวจ.

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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สำนัก/ศูนย์/กลุม่
ที่รับผิดชอบ

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ การสร้างองค์ความรู้
พืน้ ฐานของประเทศ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
งบบุคลากร
-

งบดำเนินงาน
-

งบลงทุน
-

-

-

-

150.7040

-

-

-

732.7113

รวม
50.5000

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ
สพบ.

-

150.7040

สพบ. และ สสอ.

-

732.7113

สวจ.

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
50.5000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 56 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
การจัดทำแผนปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนั กงานประมาณได้ กำหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีป ฏิ บั ติ การจัด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ โดยให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น
ตรวจสอบความสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และแผน
ปฏิบัติการกระทรวง และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส
ที่ 4 ให้หน่วยรับงบประมาณกำหนกเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายในภาพรวมของ
ประเทศตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สป.อว.
แผนรายจ่าย
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ภาพรวม

ร้อยละ 23

ร้อยละ 54

ร้อยละ 77

ร้อยละ 100

รายจ่ายประจำ

ร้อยละ 28

ร้อยละ 58

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 8

ร้อยละ 40

ร้อยละ 65

ร้อยละ 100

ที่มา : สงป. กุมภาพันธ์ 2563
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดนิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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รายละเอียดนิยามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด
หน่วยวัด : ราย
หลักการเหตุผล : ปัญหาสำคัญที่พบในผลิตภัณฑ์ OTOP คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุ
ภัณฑ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ผ่านการ
คัดสรร ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่สามารถขายได้ การพัฒนาที่สำคัญและจำเป็นต้อ ง
เกิ ด ขึ ้ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP คื อ การพั ฒ นาในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานและคุณภาพ โดยยังคงอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประโยชน์ใช้สอยด้วยรูปลักษณ์และคุณค่าสู่ความเป็นสากล และเกิดมูลค่าการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปัจจุบัน คือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ได้ดำเนินโครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบบูรณาการ
หรือ Agenda Base โดยมีหน่วยงานในสังกัด อว. ประกอบด้วย สป. วศ วว. พว. สทน.
และ สนช. ดำเนินการร่วมกันในรูปแบบเดียวกัน โดยมี วว. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ OTOP
ด้วย วทน.”
คำอธิบาย :

เป็นผู้ประกอบการหรือชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ใน 6 ด้ า น คื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร
ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มโอทอปสตาร์ทอัพ กลุ่มโอทอปปัจจุบัน และกลุ่มโอทอปที่
ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี

สูตรคำนวณ : นับจำนวนผูป้ ระกอบการหรือชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
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ตารางที่ 8 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวน
ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด

หน่วย
นับ
ราย

Baseline data
ปี
ปี
2561
2562
แผน
แผน
(ผล)
(ผล)
100
110
(183)
(180)

ไตรมาส
1
แผน

ไตรมาส
2
แผน

ปี 2563
ไตรมาส
3
แผน

-

50

-

ไตรมาส
4
แผน

แผน

70

120

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น
หน่วยวัด : ราย
คำอธิบาย :

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิต หมายถึง ผู้เข้าร่วม
กิจ กรรม/ผู้ เข้า รั บ การฝึก อบรม เพื่อรับ การถ่า ยทอดด้ านนวั ต กรรมการผลิ ต โดย
ดำเนินการ/บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับการถ่ายทอด สามารถ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ผลผลิต/โครงการที่ร่วมตอบในตัวชี้วัดนี้ ได้แก่
- โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอั ตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
ของภาค
- โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

สูตรคำนวณ : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม.
ตารางที่ 9 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.2
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.2
จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่
ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการ
ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น

45

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

ไตรมาส
1

แผน
(ผล)
n/a

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

ราย

แผน
(ผล)
n/a

-

-

-

355

355
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 : มูลค่าผลทีก่ ระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
หน่วยวัด : ล้านบาท
คำอธิบาย : 1. ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้/
เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ์/สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุม
ดังนี้
1.1 ผลงานวิจัยและพัฒนา อันเกิดจากการดำเนินวิจัยของหน่วยงานในสังกัด อว.
1.2 ผลงานวิจัยและพัฒนา ที่หน่วยงานในสังกัด อว. ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยมีกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
1.3 ผลงานวิจัยและพัฒนา อันเกิดจากการสนับสนุนของที่หน่วยงานในสังกัด อว. โดย
หน่วยงานไม่ได้วิจัยเอง
1.4 ผลงานวิจัยและพัฒนาอันเกิดจากหน่วยงานในสังกัด อว. หรือ หน่วยงานเครือข่าย
อว. ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ระยะเวลา
2.1 ใช้ผลงานย้อนหลังได้ 3-5 ปี โดยในการคิดมูลค่าเพิ่ม จะคิดเฉพาะปีนั้น ๆ
3. มูลค่าเพิ่ม ได้แก่
3.1 ประเมินเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงเท่านั้น
3.2 คิดมูลค่าเพิ่มของทั้งโครงการวิจัย หรือมูลค่าเพิ่มจากชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ ซึ่งนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยคิดทั้งมูลค่าเพิ่ม
ที่ได้ต่อ อว. และ หน่วยงานที่รับผลงานวิจัย
4. นิยามของการคำนวณมูลค่าเพิ่ม
4.1 ทางด้านเศรษฐกิจ
4.1.1 รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว.
1) ค่าธรรมเนียม = การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
2) รายได้จากการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา = รายได้จากการรับจ้าง/
การร่วมวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ การ
รับ จ้างผลิต และการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย
4.1.2 มูลค่าเพิ่มของผู้รับบริการ
1) การลดต้นทุน = ต้นทุนที่ลดลงของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผล
จากการวิ จ ั ย และพั ฒ นา ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากหน่ ว ยงานของ อว. เช่ น
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัด
วัตถุดิบ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ค่าจ้างแรงงานลดลง และลดการ
สูญเสียจากการผลิต เป็นต้น
2) กำไรเพิ่มขึ้น = กำไรที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน เฉพาะส่วนที่
ได้มาจากการรับการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานของ อว.
(หากจะรายงานด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น ควรหักลบด้วยต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปด้วย
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เพราะบางผลงานวิจัยทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากรายงาน
กำไรที่เพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการรายงานด้วยมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง)
3) การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = การลดมูลค่าการนำเข้าอันเป็นผลมา
จากการวิจัยและพัฒนา ในกรณีที่การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี มี
การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า
การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = (จำนวนหน่วยสินค้าที่นำเข้าต่อปี x ราคาสินค้านำเข้า) - (จำนวน
วัตถุดิบนำเข้าเพื่อผลิตสินค้าทดแทน x ราคาวัตถุดิบนำเข้า)
4) การป้องกันการสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสินค้า
4.1.3 มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
1) การจ้างงานเพิ่ม = การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอันเป็นผลมา
จากการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนับเฉพาะกรณีที่มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในรูปแบบของการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพ และการจ้างงานที่เกิดจาก
การเกิดธุรกิจใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
การจ้างงานเพิ่ม = จำนวนคน x ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ จำนวนคนที่จ้างเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา x ค่าจ้าง
2) การลงทุนเพิ่ม = การลงทุนในสินค้าทุน เช่น ซื้อวัตถุดิบ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อรับการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ
ไปทำการขยายการผลิตและปรับปรุงการผลิต
4.2 ทางด้านสังคม
4.2.1 ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เกิด “การ
เปลี่ยนแปลง” อะไรสักอย่างจากการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
กิจการ เช่น คนในชุมชน พนักงาน ลูกค้า อบต. จังหวัด เป็นต้น
1) รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ/สังคม/ชุมชน = นับเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทางตรง โดยอาจสุ่มตัวอย่างในชุมชนหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบ
รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = รายได้สุทธิต่อวันโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น x จำนวนวันต่อปี x จำนวน(คน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) มูลค่าของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น การเจ็บป่วยลด
น้อยลง คำนวณได้จากการลดจำนวนการรักษาพยาบาล โดยการที่มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นต้องมีผลมาจากโครงการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น โดยสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล
การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล = การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อปี x จำนวน (คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3) การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ลดค่าเดินทางออกไปทำงานต่างถิ่น
หรือเมื่อมีโครงการวิจัยและพัฒนาแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้านต่าง ๆ
การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง = ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลงเฉลี่ยต่อวัน x จำนวนวันต่อปีx จำนวน(คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4) หนี้สินครัวเรือนลดลง (เฉพาะกรณีที่ไม่ซ้ำซ้อนกับรายได้เพิ่ม)
หนี้สินครัวเรือนลดลง = หนีส้ ินครัวเรือนที่ลดลง x จำนวน(คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5) ลดค่าใช้จ่าย ประหยัด
ลดค่าใช้จ่าย = ราคาสินค้า x จำนวนครั้ง x ปี

4.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อมต่อโครงการวิจัยและ
พัฒนา เช่น ชาวบ้านในชุมชนอื่น ๆ /หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
1) ลดการจ่ายสวัสดิการจากภาครัฐ = งบประมาณที่ต้องนำมาพัฒนาชุมชน
เฉลี่ยต่อปี
2) อื่น ๆ
สูตรคำนวณ :
มูลค่าเพิ่มรวมทางเศรษฐกิจ
= รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว. + มูลค่าเพิ่มของผู้รับบริการ + มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
มูลค่าเพิ่มรวมทางสังคม
= รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น + การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล + การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
+ หนี้สินครัวเรือนลดลง + ลดค่าใช้จ่าย
เงื่อนไข :

เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม

ตารางที่ 10 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.3
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.3 มูลค่า
ผลทีก่ ระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ผู้ประกอบการ/
ชุมชนนำผลงานวิจัยและ
พัฒนา ไปใช้ประโยชน์

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

ล้าน
บาท

แผน
(ผล)
264.5
(424.1)

แผน
(ผล)
462.50*
(484.36)

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
3
4

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

500

500

รวม

* หมายเหตุ baseline data ปี 2562 เป็นค่าเป้าหมายเฉพาะ สป.วท. (เดิม)
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยวัด : ราย
คำอธิบาย :

1. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดำเนินการ/บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้รับการถ่า ยทอด สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้
2. โครงการ/ผลผลิตที่ร่วมตอบในตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ ผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการ
ที่มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนหรือผู้ประกอบการ
สูตรคำนวณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 11 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.4
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวน
ผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

หน่วย
นับ
ราย

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
12,580
(17,554)

แผน
(ผล)
12,630
(16,926)

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
3
4

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

1,600

4,560

6,200

12,360

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
หน่วยวัด : ราย
หลักการเหตุผล : เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ อว. “การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ”
คำอธิบาย : 1. เป็นตัวชี้วัดที่ สป.อว. ร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัดในระดับกระทรวง “จำนวนผู้ประกอบการ/
ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์” ซึ่งได้นิยามคำสำคัญ ดังนี้
1.1 สถานประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการภาคการผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชน/การบริการ/การค้า/การศึกษา/โรงพยาบาล
1.2 ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานที่เป็นองค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/
เครื่องมืออุปกรณ์/สิ่งประดิษฐ์/หรือผลิตภัณฑ์
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1.3 ที่ใช้ผ ลงานวิจัยและพัฒ นา หมายถึง การนำผลงานวิจัยและพัฒ นาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ประกอบการ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลด/ทดแทนการนำเข้า
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
แก้ปัญหาทางเทคนิค/วิชาการ ประกอบการวิจัยพัฒนา หรือวิจัยพัฒนาต่อยอด
และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ
2. กิจกรรม/งาน/โครงการ ของ สป.อว. ที่สะท้อนตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่
2.1 การส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน /สส.
2.2 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ /สส.
หมายเหตุ :
1. ตัว ชี้ว ัดนี้เป็น Outcome นับภายหลังจากได้มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา
(หมายถึง องค์ความรู้, เทคนิค, เทคโนโลยี, เครื่องมืออุปกรณ์, สิ่งประดิษฐ์, ผลิตภัณฑ์)
ให้ ช ุ ม ชน/สถานประกอบการแล้ ว ทิ ้ ง ช่ ว งเวลาต่ อ มา แล้ ว วั ด ผลว่ า ชุ ม ชน/สถาน
ประกอบการได้ น ำไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น แก้ ป ั ญ หาทางเทคนิ ค /วิช าการ ลดต้ นทุน
ลด/ทดแทนการนำเข้ า ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบการวิจัยและพัฒนา หรือวิจัยพัฒนาต่อยอด และอื่น ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ
2. นับ จำนวนรายของข้อตกลง/สัญญาที่ ทำร่ว มกับผู้ประกอบการ/ผู้รั บการถ่า ยทอด
เทคโนโลยี หรือเอกสารติดต่ออื่น ๆ
3. ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงอุปสงค์ (Demand) ของสถานประกอบการ
สูตรคำนวณ : นับจำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา
เงื่อนไข :
1. เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
2. นับเฉพาะสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในปีงบประมาณใน
แต่ละปี
3. ให้นับเฉพาะสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับ
สถานประกอบการนั้น ๆ ไปใช้ ถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องเป็นสถานประกอบการใหม่
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ตารางที่ 12 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.5
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2561

ราย

ไตรมาส
1

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

78
(86)

แผน
(ผล)
85
(120)

-

16

15

51

82

40
(44)

31
(25)

-

10

8

5

23

15
(24)

18
(53)

-

6

7

7

20

23
(18)

36
(42)

-

-

-

39

39

แผน (ผล)
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนสถาน
ประกอบการ/ชุมชนที่ใช้
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่ม
มูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
1) การดำเนินการส่งเสริม
การนำ วทน. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
2) การพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการ
ผลิตและบริการ
3) การใช้ประโยชน์อุทยาน
วิทยาศาสตร์

ปี
2562

ปี 2563
ไตรมาส
ไตรมาส
2
3

ตัวชี้วัดที่ 1.6 : จำนวนผู้ป ระกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการทำวิจัยเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด : ราย
คำอธิบาย : กิจกรรม/งาน/โครงการ ของ สป.อว. ที่สะท้อนตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่
โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) /สอว.
สูตรคำนวณ : นับจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย ดังนี้
1) ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และ
พัฒนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ
การตลาด และการสร้างแบรนด์
2) ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีข อง
ผู้ป ระกอบการในพื้นที่ โดยให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี การให้บริการทาง
เทคนิค การวิเคราะห์ ทดสอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ
3) ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื ่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของศู น ย์
ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
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เทคโนโลยีในภูมิภาค และสนับสนุนการทดลองผลิตสินค้าใหม่เพื่อขยายผลเชิง
พาณิชย์ของภาคเอกชน
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 13 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 1.6
Baseline data
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวน
ผู้ประกอบการที่ใช้
ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์มีขีด
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการทำ
วิจัยเพิ่มขึ้น

หน่วย
นับ

ปี
2561

ปี
2562

ราย

แผน (ผล)
39
(43)

แผน (ผล)
39
(39)

ไตรมาส
1
แผน
-

ปี 2563
ไตรมาส
ไตรมาส
2
3
แผน
-

แผน
-

ไตรมาส
4

รวม

แผน
42

แผน
42

ตัวชี้วัดที่ 1.7 : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup Companies & Spin off Companies)
หน่วยวัด : ราย
หลักการเหตุผล : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วย
บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (University Business Incubator : UBI)
ช่วงปลายปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เ กิด
ผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup Companies)
และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ เ ข้ ม แข็ ง ทั ้ ง ด้ า น Business Plan & Technology
Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิช าการในสถาบันอุดมศึ ก ษา
ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
พั ฒ นาสู ่ ก ระบวนการใช้ ง านเชิ ง พาณิ ช ย์ สร้ า งวงจรรายได้ ผลประโยชน์ ก ลั บ สู่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result Based) สู่เป้าหมายการพัฒ นาขีด
ความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน โดยกำหนดให้ภารกิจ
ของโครงการ UBI บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 9 ภูมิภาค และ
ปัจจุบันมีหน่วย UBI จำนวน 83 แห่ง ทั่วประเทศ
คำอธิบาย :

เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะจากหน่วย UBI ให้สามารถสร้างธุรกิจใหม่และพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่
ละระดับจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
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ผู้ประกอบการ ระดับ Startup Companies
(ก) ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น Incubatees ของหน่วย UBI
(ข) มีธุรกรรม (รายได้) จากผลิตภัณฑ์ – ธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะด้าน Product
Technology Development ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(ค) ระบบของรายได้ (Income) ต้องมีความต่อเนื่องและชัดเจน
ผู้ประกอบการ ระดับ Spin off Companies
(ก) ต้องผ่านการประเมินเป็น Startup Companies แล้ว
(ข) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพมาตรฐานรองรับ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์
(ค) ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(ง) ต้องแสดงบัญชีรายได้ – รายรับ ผ่านเกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามประเภทกลุ่ม
ธุรกิจและมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ – รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
(จ) มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: ยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ดำเนินการอื่น ๆ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(ฉ) ต้องแสดงการจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 คน
(ช) แสดงรายงานกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจช่วง Incubation Period ตามแผนพัฒนาการ
ที่กำหนดไว้ครบถ้วน
สูตรคำนวณ : นับจำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับการการบ่มเพาะจากหน่วย UBI ให้สามารถ
สร้างธุรกิจใหม่และพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง (ทั้งใน
ระดับ Startup Companies และ Spin off Companies)
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานแบบสะสม (เนื่องจากผู้ประกอบการ ระดับ Spin off
Companies ต้องผ่านการประเมินเป็น Startup Companies ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว)
ตารางที่ 14 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดทิ่ 1.7
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.7
จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้น
ใหม่ (Startup Companies &
Spin off Companies)
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หน่วย
นับ
ราย

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
100
(244)

แผน
(ผล)
250
(234)

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

75

75

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษา
ตามโครงการที่กำหนด
หน่วยวัด : คน
หลักการเหตุผล : คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572) โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
เฉพาะในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559-2561 ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ส่วนโครงการในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้ กระทรวงศึกษาธิการ
นำไปบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปการศึกษาที่จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปรับไปพิจารณา
ดำเนินการ
โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาในวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จ
การศึกษาบรรจุตรงกับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาการโยกย้าย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ อันจะเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีเครือข่ายระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตครูและ
สถานศึกษา ผ่านครูบรรจุใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้
มีคุณภาพตรงกับความต้องการ มีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 รุ่น
รวมทั้งสิ้น 40,302 คน โดยเริ่มบรรจุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2568
คำอธิบาย :

ตัวชี้วัดที่ 2.1 เป็นการกำหนดจากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในแต่ละปี
ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการที่บรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว จำนวน 4 รุ่น โดยบรรจุตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559-2562 จำนวน 11,666 คน และอยู่ระหว่างศึกษาจำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่ชั้นปีที่
2-5 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะทยอยสำเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการครู ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2563-2566 จำนวน 12,272 คน

สูตรคำนวณ : ตัวชี้วัดแต่ละปี คำนวณจากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่แสดงความประสงค์
การเข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไข : จำนวนผู้บรรจุเข้ารับราชการแต่ละปีอาจมีจำนวนลดลงจากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก จากสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสละสิทธิ์การเข้าร่ว ม
โครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |

54

ตารางที่ 15 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.1
Baseline data
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1
นักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สามารถบรรจุเข้ารับ
ราชการในสถานศึกษาตาม
โครงการที่กำหนด

คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
5,185
(3,130)

แผน
(ผล)
3,242
(2,582)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

2,974

-

-

-

2,974

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หน่วยวัด : คน
คำอธิบาย :

สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนที่มีศักยภาพสูงในสาขาขาดแคลน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพให้แก่กำลั งคนของประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อ นการ
พัฒ นาและและการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยเป้าหมายการพัฒ นากำลังคน
ดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยผ่านกลไกการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ
ผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้ศึกษาในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

สูตรคำนวณ : จำนวนนักศึกษาทุนผูกพันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่กำลังศึกษาอยู่ในแต่ละปี -จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้พ้นสภาพการรับทุน
ตารางที่ 16 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.2
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.2
จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุน
หรือพัฒนาศักยภาพใน
สาขาวิชาที่จำเป็นหรือมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
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หน่วย
นับ
คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
-

แผน
(ผล)
1,181
(486)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

1,117

1,117
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ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม
หน่วยวัด : คน
หลักการเหตุผล : นโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศรายได้สูง รวมทั้งหลุดพ้นกับดักความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่การพัฒนา
อย่ า งสมดุ ล โดยใช้ โ มเดล Thailand 4.0 ที ่ ข ั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไปสู่
Value-based Economy หรือขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่
New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ
2. สร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา เพื่อให้มี
ทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ (2) ผู้ที่ทำงาน
อยู่แล้วที่ต้องการเสริมสร้างทักษะสมรรถนะ (Upskill/Reskill) ที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วน
คำอธิบาย : นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผ่านการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ได้แก่
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่-อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร-กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม-General Education
สูตรคำนวณ : นับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ฯ
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
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ตารางที่ 17 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.3
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.3
จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ที่มีศักยภาพ ความพร้อม
มีสมรรถนะและทักษะที่
สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม

หน่วย
นับ
คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
-

แผน
(ผล)
3,555

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

2,650

2,650

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
หน่วยวัด : คน
คำอธิบาย :

1. บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา หมายถึง
1.1) นักวิจัย
1.2) ผู้ช่วยนักวิจัย
1.3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในโครงการวิจัย
1.4) บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกของ อว.
2. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบ่งผลงานออกเป็น 2 ระดับ โดยแบ่งเป็น
2.1) ภาพรวมระดับ ประเทศ โดยจะนั บ จำนวนบุค ลากรวิ จั ยทั ้ง หมดทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เทียบกับจำนวนประชากร โดยเป็นการนับแบบ
เทียบเท่าทำงานเต็มเวลา หรือ Full Time Equivalent : FTE (จัดเก็บ
ข้อมูลโดย สวทน.)
2.2) ภาพรวมระดั บ ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นบุคลากรของ อว. และบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้
ทำวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งที่เป็นกลไกทางการเงิน เช่น ทุนวิจัย และกลไกที่
ไม่ใช่การเงิ น เช่น การสนับสนุนให้มาใช้ห้องปฏิบัติการหรือเครื่ องมือ
อุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อทำวิจัยภายใต้ความร่ว มมือกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (จัดเก็บข้อมูล
โดย หน่วยงานในสังกัด อว.)

เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานสะสม
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ตารางที่ 18 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.4
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.4
จำนวนบุคลากร
ด้านวิจัยและพัฒนา

หน่วย
นับ
คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
3,488
(3,321)

แผน
(ผล)
3,140*
(3,455)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

16

31

-

3,260

3,307

* หมายเหตุ baseline data ปี 2562 เป็นค่าเป้าหมายเฉพาะ สป.วท. (เดิม)

ตัวชี้วัดที่ 2.5 : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หน่วยวัด : ร้อยละ
หลักการเหตุผล : เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ใน
โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งได้รับการบ่มเพาะทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิชาที่ เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของ
ประเทศต่อไปในอนาคต
คำอธิบาย : 1. นิยามตัวชี้วัดนี้ หมายถึง ร้อยละของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2562 และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิชา
ที่เกี่ย วข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายรวมทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) ในปีการศึกษา 2563
2. กิจกรรม/งาน/โครงการ ของ สป.อว. ที่สะท้อนตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่
2.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/สนย.
2.2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 2 /สนย.
สูตรคำนวณ :
ร้อยละของนักเรียนในโครงการ วมว. เข้าศึกษา
ต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

= (ก / ข) * 100
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ก คือ จำนวนนักเรียนในโครงการ วมว. ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีการศึกษา 2562 และเข้าศึกษาต่อในคณะวิช าที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในปีการศึกษา 2563
ข คือ จำนวนนักเรียนในโครงการ วมว. ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี
การศึกษา 2562 ทั้งหมด
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 19 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.5
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของนักเรียน
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยนับ

ร้อยละ

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
85
(90.30)

แผน
(ผล)
85
(91.29)

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

87

87

ตัวชี้วัดที่ 2.6 : จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หน่วยวัด : จำนวนผลงาน/โครงการ
หลักการเหตุผล : เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สป.อว. “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม” และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เนื่องจาก สป.อว. ได้จัดสรรทุน ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศ ตั้งแต่ปี 2533
ตั้งแต่ระยะที่ 1 ดังนี้
ระยะที่ 1-2 (มติ ครม. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 และ 15 กุมภาพันธ์ 2537)
1) ระยะเวลา 24 ปี (2533 - 2556)
2) งบประมาณ 14,345.6408 ล้านบาท
3) ทุนต่างประเทศ 1,988 ทุน / ทุนในประเทศ 100 ทุน
ระยะที่ 3 (มติ ครม. วันที่ 15 สิงหาคม 2546)
1) ระยะเวลา 15 ปี (2548 - 2562)
2) งบประมาณ 10,713.5000 ล้านบาท
3) ทุนต่างประเทศ 1,400 ทุน / ทุนในประเทศ 100 ทุน
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ระยะที่ 3+ (มติ ครม. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550)
1) ระยะเวลา 15 ปี (2552 - 2566)
2) งบประมาณ 6,660.0000 ล้านบาท
3) ทุนต่างประเทศ 1,000 ทุน / ทุนในประเทศ 100 ทุน
ระยะที่ 4 (มติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561)
1) ระยะเวลา 15 ปี (2561 - 2575)
2) งบประมาณ 11,090.0000 ล้านบาท
3) ทุนต่างประเทศ 1,400 ทุน / ทุนในประเทศ 100 ทุน
คำอธิบาย : นักเรียนทุนรัฐบาลที่จบการศึกษากลับมา เป็นกำลังคนที่สำคัญที่กลับมาทำงานเพื่อพั ฒ นา
ประเทศได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดสรรทุนรัฐบาลที่ชัดเจน สป.อว. จึงจัดทำตัวชี้วัดจำนวน
ผลงาน/โครงการที ่ ม ี ก ารทำงานร่ ว มกั น ของนั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาล กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ เทคโนโลยี โดยเป็นโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้วทำงานอยู่ในสาขาต่างๆ ในแต่
ละหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการทำงาน/การวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดัน/ขับเคลื่อนให้โครงการ
ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 20 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.6
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 2.6 จำนวน
ผลงาน/โครงการที่มีการ
ทำงานร่วมกันของนักเรียน
ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
8
(8)

แผน
(ผล)
10
(16)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

12

12

ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 2.7 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน
หน่วยวัด : คน
คำอธิบาย :

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาประชารัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์
และประมวลผลปัญหาของชุมชน และให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา)

สูตรคำนวณ : ผลรวมของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน
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เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 21 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.7
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาใน
การร่วมพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

คน

แผน
(ผล)
n/a

แผน
(ผล)
n/a

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

500

500

ตัวชี้วัดที่ 2.8 : จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
หน่วยวัด : คน
หลักการเหตุผล : ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมกับการยกระดับและพัฒนาประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลักดันให้หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่นคั่งและเสมอภาค เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่
อนาคตได้อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติ รวมถึ งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เช่นเดียวกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจโลกนั้น มีความจำเป็นต้องอาศัยความ
ร่ว มมือจากทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษา และภาคสังคม
โดยเฉพาะการกระจายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใน
ระดับภูมิภาคถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยองค์รวม ช่วย
เพิ่มโอกาสของภูมิภาคและท้องถิ่นในการเข้าถึงการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา สร้างความเท่าเทียมและเพิ่ม ศักยภาพของ
ท้องถิ่น ของภูมิภาคและของประเทศ ผ่านโครงการพัฒนาทักษะการทำงานทุกระดับ
และผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง (Upskill /Reskill)
คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสู ง
(Upskill /Reskill) เป็นโครงการพัฒนาในระดับภูมิภาค จากความร่วมมือของเครือข่าย
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินงาน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1. แพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต และทั ก ษะเพื ่ อ อนาคต (Upskill /Reskill)
เพื่อยกระดับระบบ Upskill /Reskill สำหรับบุคลากรวัยทำงาน
- Career Migration
- Disrupted Working
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2. แพลตฟอร์ ม การขยายผลหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาแบบ Cooperative
Education/Work Integrated Learning
3. แพลตฟอร์มการขยายผลกลไกพัฒนาศึกษา R & I ให้แก่เยาวชน (Future Skill)
สูตรคำนวณ : ผลรวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับการอบรมในแต่ละแพลตฟอร์มการดำเนินงาน
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 22 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.8
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จำนวน
ประชากรวัยแรงงานที่ได้รับ
การยกระดับสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ

หน่วย
นับ
คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
n/a

แผน
(ผล)
n/a

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

2,000

2,000

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI
หน่วยวัด : คน
คำอธิบาย : กระแสของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้
เศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศเริ่มพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด AI คาดการณ์ว่าจะทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากยุค IT มาเป็นยุค AI ภาคธุรกิจได้เริ่มตระหนักและเริ่มสนใจที่จะใช้
ประโยชน์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ ลายมือ ข้อความ เนื้ อหา ตัวเลข ข้อมูลทาง
พฤติกรรม ภาษา และข้อมูล ทางภูมิส ารสนเทศ ฯลฯ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ ง ขั น
ประชาชนจึงเข้าสู่การอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่รู้ตัว เช่น การนำ
เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเข้ามาใช้ในบ้าน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและ
ลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี และนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
เฉพาะบุคคล กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงจำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์ม AI for all เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจ
AI ในวงกว้าง พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI ผู้พัฒนาและผู้วิจัยทางด้าน AI ซึ่งถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต
สูตรคำนวณ : ผลรวมจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
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ตารางที่ 23 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 2.9
Baseline data
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เกิดความเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานด้าน AI

คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
n/a

แผน
(ผล)
n/a

ปี 2563
ไตรมาส
ไตรมาส
3
4

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

400,000

400,000

รวม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
หน่วยวัด : คน
คำอธิบาย :

จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ผลผลิต : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้

สูตรคำนวณ : ผลรวมของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 24 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 3.1
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

1,451

2,907

4,358

Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
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หน่วย
นับ
คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
4,957

แผน
(ผล)
5,803
(4,910)
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ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด
หน่วยวัด : คน
หลักการเหตุผล : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15–25 ปี อย่างเร่งด่วน เพื่อตัดวงจรการแพร่
ระบาดรายใหม่ โดยให้ความสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา สร้างกิจกรรม
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความตระหนักและปฏิเสธยาเสพติด
คำอธิบาย
: นิส ิตนักศึกษาที่เ ข้ าร่ว มกิจ กรรมได้รั บการสร้า งภู มิ คุ้ ม กัน ยาเสพติ ด หมายถึง นิสิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว.สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ตัวอย่างกิจกรรม/
โครงการ
1. ดำเนินการสำรวจ คัดกรอง และดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักและไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำอีก
2. การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาและรอบสถาบันอุดมศึกษา
3. การสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
4. จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นทางเลือกของนักศึกษา เช่น การสร้าง
อาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมเพื่อสังคม
5. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา/เยาวชนต่อต้านยาเสพติ ด
และขั บ เคลื ่ อ นกลไกการทำงานด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถาบันอุดมศึกษา
6. การรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้สื่อหรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารให้องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
7. การส่งเสริมให้ความรู้การใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง เหมาะสม
8. การจัดกิจ กรรมเกี ่ยวกับ การจัด ระเบี ยบสัง คม พื้นที่เสี ่ย ง พื้นที่ม ั ่ ว สุ ม
รอบสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่นักศึกษาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สูตรคำนวณ : นับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |

64

ตารางที่ 25 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 3.2
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวน
คน
นิสิตนักศึกษา บุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
120,000
(117,746)

แผน
(ผล)
100,000
(139,838)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

-

-

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

-

40,000

40,000

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ร้ อ ยละความสำเร็ จ การก่ อ สร้ า งอาคารอำนวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภ ู ม ิ ภ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย : ร้ อ ยละความสำเร็ จ การก่ อ สร้ า งอาคารอำนวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภ ู ม ิ ภ าค ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล่า ง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ภ ายใต้ โ ครงการพัฒ นาเมื อ ง
ศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สูตรคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จสะสมของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ ตามแผนงานในปีงบประมาณ 2563
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานสะสม
ตารางที่ 26 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 4.1
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

30

30

Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ
การก่อสร้างอาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
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ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
-

แผน
(ผล)
30
(-)
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ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยวัด : แห่ง
หลักการเหตุผล : โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่
เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539
เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็ ว สู ง เพื ่ อ ใช้ ส ำหรั บ การเชื ่อ มโยงเครื อ ข่ า ยสารสนเทศและการสื ่ อ สารของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานฯ ได้
เชื ่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ในสั ง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แห่ง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539
เชื ่ อ มโยงอยู ่ บ นเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื ่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา ( UniNet) เพื ่ อ ให้
สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2553-2555 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก ารบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยภายใน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยเดี ย ว รองรั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
(ระดับ อุดมศึ กษา ระดับอาชีว ศึกษา ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และอื่น ๆ) ตาม
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื ่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา (UniNet) เพื ่ อ รองรั บ
การศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงขึ้นเอง
เชื่อมต่อไปยังสถานศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ) จำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2555-2558 มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดในโครงการเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา
แห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) ดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วนำแสง เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการแล้ว
เสร็จมีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงอยู่บน
เครือข่ายทั้งหมด 10,702 แห่งทั่วประเทศ
คำอธิบาย : สถาบัน การศึกษาได้ร ับ บริการระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่ อการศึ กษาวิจัยผ่า นทาง
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
สูตรคำนวณ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยผ่าน
ทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
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ตารางที่ 27 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 5.1
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 5.1
แห่ง
จำนวนสถาบันการศึกษา /
วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับ
บริการเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
10,702
(10,702)

แผน
(ผล)
10,702
(10,702)

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
3
4

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

10,702

10,702

10,702

10,702

10,702

รวม

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC
หน่วยวัด : คน
หลักการเหตุผล : แพลทฟอร์ม (Platform) ที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
(Thailand Massive Open Online Course) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการแสงหาความรู้
ให้กับประชาชนไทยฟรี และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส่งเสริ มให้ประชาชนไทย
เกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning)
คำอธิบาย :

เนื่องจากระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai-MOOC มีการให้บริการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย และเปิ ด ให้ ผ ู ้ เ รี ย นทุ ก คนที ่ ม ี อ ิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า มาศึ ก ษา
องค์ความรู้ต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ ดังนั้น Thai-MOOC จึงได้จัดผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้คือ
• กลุ่มที่ 1 กลุ่มวัยเรียน มีช่วงอายุตั้งแต่ 12 ถึง 23 ปี สามารถเรียนได้ทั้งเป็นนักเรียน
นักศึกษาในระบบที่ใช้ระบบ Thai-MOOC ในการหาความรู้เพิ่มเติม หรือคณาจารย์
ผู้สอนนำรายวิชาบนระบบ Thai-MOOC ไปประกอบการจัดการสอนในห้องเรียนให้
มีคุณภาพมากขึ้น และที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษา สามารถเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
สามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอน หรือ ใช้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาได้
• กลุ ่ ม ที ่ 2 กลุ ่ ม วั ย ทำงาน มี ช ่ ว งอายุ ต ั ้ ง แต่ 24 ถึ ง 60 ปี ใช้ Thai-MOOC เพื่ อ
Upgrade ความรู้เดิมให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสายงานของ
ตนเอง และเพิ่ม พู น ความรู้ ใหม่ เ พื ่ อ ความเจริญ ก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน เช่น
สามารถต่อยอดเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือขอเพิ่มเงินเดือนได้
• กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัยเกษียณ มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ใช้ Thai-MOOC เพื่อเรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองชอบ หรือเพื่อดูแลรักษาสุขภาพตนเองในวัยเกษียณ เช่น หลักสูตรต่าง ๆ
สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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สูตรคำนวณ : นับจำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC
เงื่อนไข : เป็นตัวชีว้ ัดประเภทผลการดำเนินงานสะสม
ตารางที่ 28 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 5.2
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

5,000

5,000

Baseline data
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวน ผู้
เข้าใช้บริการการเรียนรู้
รายวิชาจาก Thai-MOOC

คน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
n/a

แผน
(ผล)
2,000
(2,000)

ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 5.3 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
หน่วยวัด : ฐาน
หลักการเหตุผล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการ
พัฒ นาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทยซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้
อย่างมีป ระสิทธิภาพ และเกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาวิจัย สกอ.เดิม จึงได้
ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้ นข้อมูล (ออนไลน์) เพื่อ
ให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลวารสารออนไลน์ตลอดจนเอกสารฉบับเต็มผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัย/
สถาบันของรัฐ จำนวน 78 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
คำอธิบาย :

เป็นการบอกรับสมาชิกเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล/วารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยดำเนินการบอกรับสมาชิกในภาพรวม
ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด ในกำกับ สป.อว จำนวน 78 แห่ง

สูตรคำนวณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานดำเนินการบอกรับสมาชิกเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้า
ใช้บริการให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
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ตารางที่ 29 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 5.3
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

4

5

-

-

9

Baseline data
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.3
จำนวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ

ฐาน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
14
(12)

แผน
(ผล)
9
(12)

ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 6.1 จำนวนแผนงาน/โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่
หน่วยวัด : จำนวนแผนงาน/โครงการ
หลักการเหตุผล : การดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในการ
ผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่ เป็น
การขับเคลื่อนการนำ วทน. สู่สังคมนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี และ 20 ปี
คำอธิบาย :

แผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง แผนงาน/
โครงการ ที่เกิดจากการผลักดันของศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ
ภูมิภาค ผ่านกลไกของ อว. อาทิเช่น คณะอนุบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คณะทำงานด้าน วทน. และ หน่วยงานเครือข่าย
อว. เป็นต้น

วิธีการวัด :

นับจำนวน แผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ผลักดันโดยศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาคในจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ

เงื่อนไข :

เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม

69

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

ตารางที่ 30 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.1
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

5

-

5

10

Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.1 จำนวน
แผนงาน/โครงการด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาระดับพื้นที่

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

แผนงาน/
โครงการ

แผน
(ผล)
8
(10)

แผน
(ผล)
8
(22)

ไตรมาส
4

รวม

ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และ
ปฏิบัติได้จริง
หน่วยวัด : ร้อยละ
หลักการเหตุผล : เพื่อให้เกิดองค์กร กิจกรรม มาตรการที่จำเป็นสำหรับการบริหารองค์กรในกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม และการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
คำอธิบาย : ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ คือ การดำเนินการเพื่อ
และ/หรือเกิดจาก
1. การจัดทำนโยบาย/แผนเพื่อให้เกิดองค์กร กิจกรรม มาตรการที่จำเป็นสำหรับการ
บริหารองค์กรในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
2. การผลักดันให้มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือการผลักดันให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. การกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับแผน การจัดทำงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนา การแก้ไข ปรับปรุ งการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวง เพื่อให้เกิดการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือความพยายามในการแก้ไข ขจัดอุปสรรคและปัญหาที่
เร่งด่วน
4. ข้อเสนอแนะที่ได้อาจเกิดจากการศึกษาวิจัยด้านนโยบายและแผน การวิเคราะห์
นโยบายและแผน การมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผน
5. เป็นผลขั้นสุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน (สป.อว.)
ตั้งแต่เริ่มแรกของกระบวนการทำงานจนสิ้นสุดกระบวนการ หรือเป็นผลการดำเนินงาน
ที่ สป.อว. สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการ
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6. ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่ได้ จะต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู ้ บ ริ ห าร สป.อว. และมี ก ารนำไปใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นั้น
สูตรคำนวณ:
ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ = (ก / ข) * 100
ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง
ก คือ จำนวนเรื่องข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
และมีการนำไปใช้ต ามวัต ถุ ประสงค์ข องข้ อ เสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนั้น
ข คือ จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน
เงื่อนไข :

เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม

ตารางที่ 31 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.2
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของนโยบาย/ ร้อย
แผน/มาตรการ/กฎหมาย /ระเบียบ/ ละ
ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และ
ปฏิบัติได้จริง

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
80
(100)

แผน
(ผล)
80
(100)

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

แผน

แผน

แผน

-

-

-

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

90

90

ต้วชี้วัดที่ 6.3 : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
หน่วยวัด : จำนวนมาตรฐาน
หลักการเหตุผล : สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (ปั จ จุ บ ั น คื อ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ได้จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education in Thailand
หรือเรียกย่อๆ ว่า TQF : HEd) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็น
เครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนในแต่ล ะระดับคุณวุฒิ
อาศั ย อำนาจตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
คำอธิบาย :

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เป็นกรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จำเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา
และระดั บ คุ ณ วุ ฒ ิ น ั ้ น ๆ เพื ่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ผู ้ ท ี ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒิเดียวกัน จะมีผลการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

สูตรคำนวณ : นับจำนวนมาตรฐาน
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
ตารางที่ 32 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.3
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.3 จำนวนมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

สาขา

แผน
(ผล)
2

แผน
(ผล)
2
(4)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

แผน

แผน

-

-

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

-

1

1

ต้วชี้วัดที่ 6.4 : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
มาตรฐาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
หลักการเหตุผล : ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62–63 กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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คำอธิบาย :
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คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุด มศึกษา ให้เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาประกาศกำหนด เมื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการ
ประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับ ปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และให้แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดํ า เนิ น การตามแผนที ่ ก ํ า หนดไว้ จั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่
หน่ว ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี อีกทั้ง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้ส ถาบันอุดมศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและ
การดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมาตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ ก ำหนด ดั ง นั ้ น สถาบั น
อุดมศึกษาจึงต้องจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
และรายงานผลการประเมินต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่า งมี คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และบรรลุเป้าประสงค์ ข อง
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล (ที่มา: กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561)
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุ ณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

3. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ
ของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 156 แห่ง
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน หมายถึง
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การกำกั บ การจั ด การศึ ก ษาและการดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทั ้ ง นี้
สถาบัน อุดมศึกษาต้องดำเนินการบริหารหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ ก ำหนด อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 90 ของหลั ก สู ต รทั ้ ง หมดที่
สถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการ
สูตรคำนวณ :
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน X 100
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด
เงื่อนไข :

การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง สถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการจัดส่งภายใน 120 วัน
นับจากวันสิ้นปีการศึกษา หรือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
จะสามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการได้ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตารางที่ 33 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.4
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละของ
ร้อยละ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้
มาตรฐาน

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
100
(100)

แผน
(ผล)
100
(98.71)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

แผน

แผน

แผน

-

-

-

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

100

100

ตัวชี้วัดที่ 6.5 : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ
หน่วยวัด : เรื่อง
หลักการเหตุผล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทคโนโลยีมีเป้าหมายใน
การผลั ก ดั น การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า น วทน. กั บ ประเทศในกลุ ่ ม เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดทำแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กระทรวง วิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดยให้ ม ี ก าร บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด อว. และ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง กับประเทศเป้าหมายใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ
คำอธิบาย : นิยาม คือ จำนวนเรื่องในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ ที่ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันให้มีการดำเนินการภายใต้ข้อตกลง
หรือกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้ง
จำนวนเรื่องในการดำเนินความร่วมมือฯ ที่เกิดจากการประชุมและเจรจาระหว่างประเทศที่ได้
มีการนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ดำเนินการต่อไป
ตารางที่ 34 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.5
Baseline data
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 6.5 จำนวนเรื่อง
ที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมระหว่าง
ประเทศ

เรื่อง

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
10
(10)

แผน
(ผล)
10

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

1

2

3

4

10

หมายเหตุ **จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ
ติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดทบทวนใหม่ปี 61

ตัวชี้วัดที่ 6.6 :
หน่วยวัด :
คำอธิบาย :

75

ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือแผนงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
1. โครงการหรือแผนงาน หมายถึง โครงการหรือแผนงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ของ สป.อว. ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ โดยได้มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือผลั กดันให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มเป้าหมายของประเทศไทย
2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
2.1 นักวิทยาศาสตร์
2.2 นักวิจัย
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2.3 ผู้เชี่ยวชาญ
2.4 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
สูตรคำนวณ : จำนวนโครงการ/แผนงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน อววน. ของกลุ่มเป้าหมาย x 100
จำนวนโครงการ/แผนงานทั้งหมด ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน อววน.
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานสะสม
ตารางที่ 35 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 6.6
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.6 ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการหรือ
แผนงาน ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้าน อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ
ของกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ

ปี
2561

ปี
2562

ร้อยละ

แผน
(ผล)
n/a

แผน
(ผล)
80
(100)

ไตรมาส
1

ปี 2563
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

แผน

แผน

แผน

-

-

-

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

80

80

ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สป.อว. ไม่ยอมรับการทุจริต
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :

1. กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็น
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
และยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ. และการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (อว.) และข้อบังคับว่า
ด้ว ยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการตรวจสอบติดตาม และระบบ
ประเมินผลที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น เช่น การดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานระบบควบคุม
ภายใน การจัดให้มีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่า ง ๆ การจัดทำคู่มือการให้บริการ/คู่มือการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่การสร้างระบบตรวจสอบภายใน
ของหน่ ว ยงาน การจั ด ทำกรอบการดำเนิ น งานและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1.2 การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการประเมินสมรรถนะด้าน
จริยธรรม การมีระบบพิจารณาความดีความชอบโดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบุคลากร
อย่างโปร่งใส การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร การกำหนดและเผยแพร่มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของบุคลากร
1.3 การส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การส่งเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่ น การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร/การอบรม การสั ม มนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ เอกสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันการทุจริตฯ
1.4 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม
และการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน รวมทั้ง
การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ การสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน การแต่งตั้งบุคลากรภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงาน
1.5 การบูรณาการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
2. มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับทุจริต หมายถึง ระดับของความรู้สึ กนึกคิดที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจาการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือ
แนวโน้มที่จะตอบสนองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไม่สะสม
สูตรการคำนวณ
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
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X 100

ตารางที่ 36 : แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตัวชี้วัดที่ 7.1
Baseline data
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละของ
บุคลากรของ สป.อว. ที่ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการ
ทุจริต

หน่วยนับ

ร้อยละ

ปี
2561

ปี
2562

แผน
(ผล)
70
(84)

แผน
(ผล)
75
(96.75)

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ปี 2563
ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

-

-

-

85

85

หมายเหตุ : *ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.อว.
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดนิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายละเอียดนิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบ ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีน่ ำไป
ปฏิบัติได้จริง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นโยบายและแผนที่กำหนด
เป็นไปตามหลักวิชาการ/
มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้
ดำเนินการ มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการ/
มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวัด การดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อเสนอ
แนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นการ
ดำเนินงานตามเรื่องใด เช่น แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน/แผนปฏิบัติราชการ/
แผนแม่บทต่าง ๆ/มติ ครม./ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะทำงาน/กรอบหรือ
กฎเกณฑ์การดำเนินงานของเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้
จะต้องมีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิด
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งนำไปใช้อ้างอิงสำหรับ
การดำเนินงานต่อไป
ใช้สูตร
จำนวนข้อเสนอแนะฯ ที่เป็นไปตามนิยาม
ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำนวนข้อเสนอแนะฯ ทั้งหมด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

19 เรื่อง

สนย./สม./
กพร./สปคร./
นก./ตร./ศท./
ศปท./สบ./
สบค.

ร้อยละ 100

x 100
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ผลผลิต/โครงการ
นิยาม/วิธีการวัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน
ระบบบริการ
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จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

นิยาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ สป.อว. เป็น
ผู้ดำเนินการเองและ/หรือกำกับ บริหาร
จัดการให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้เงื่อนไข
ของ สป.อว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากความรู้ รวมถึงสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
วิธีการวัด นับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

528,100 คน
ปี 64
= 648,600 คน
ปี 65
= 749,600 คน

นิยาม ผู้เข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์ความรู้ด้าน วทน.
คือ ผู้รับบริการที่เข้าถึงสื่อดิจิทัลผ่านระบบริ
การของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระบบบริการของศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ระบบ
บริการเผยแพร่องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ เว็บไซต์ของศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mobile

440,000 ครั้ง

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

สส./ สบ.

ศท.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Application และสื่อสังคมออนไลน์ของ
STKC การเข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์ความรู้
หมายถึง ผู้รับบริการมีการเข้าชมเนื้อหาบน
เว็บไซต์ หรือ Post Access บนสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ใน Mobile
Application
วิธีการวัด
จำนวนครั้งของการเข้าถึงองค์ความรู้บนระบบ
บริการของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ร้อยละ 80
นิยาม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100
ที่ สป.อว. เป็นผู้ดำเนินการเอง และ/หรือ
กำกับ บริหารจัดการให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้
เงื่อนไขของ สป.อว.
วิธีการวัด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจ
x 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นิยาม ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าร่วม
9,860 คน
จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ สป.อว.
ปี 64 = 10,410 คน
ดำเนินการ/บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการ ปี 65 = 10,740 คน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้นำผลงานไปใช้ประโยชน์
วิธีการวัด นับจำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำ นิยาม ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง
ร้อยละ 40
ผลงานไปใช้ประโยชน์
ผู้ที่ได้นำผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ปี 64 = ร้อยละ 40
ประโยชน์ได้จริง
ปี 65 = ร้อยละ 40
วิธีการวัด
จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นำผลงานไปใช้ประโยชน์
x 100
จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
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ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สส.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเรื่องในการสร้างความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
นานาประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความร่วมมือด้าน วทน. สามารถ
จัดทำแผนปฏิบัติงานได้จริง

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สม.

นิยาม เรื่อง หมายถึง รายงาน/แผนปฏิบัติ
18 เรื่อง
การ/หัวข้อ/แผนงาน ในการสร้างความร่วมมือ ปี 64 = 18 เรื่อง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 65 = 18 เรื่อง
นิยาม ความร่วมมือด้าน วทน. หมายถึง ความ
ร้อยละ 100
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ซึง่
ปี 64 = ร้อยละ 100
ข้อตกลงความร่วมมือมีทั้งในระดับรัฐบาลกับ ปี 65 = ร้อยละ 100
รัฐบาล กระทรวงกับกระทรวง กระทรวงกับ
สถาบัน/สมาคม/องค์กร ในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี โดยโครงการ/กิจกรรมมีการดำเนินงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรี
การประชุมคณะกรรมการร่วม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสัมมนา การดำเนินงาน
โครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญ/ข้อมูล
การฝึกอบรม การดูงาน เป็นต้น
วิธีการวัด
ความร่วมมือด้าน วทน.ที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนความร่วมมือทั้งหมด

x 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 94
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 94
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ ศูนย์ประสานงาน
กระทรวง การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมประจำภูมิภาค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนศูนย์ประสานงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำภูมิภาคที่มีการเปิด
ให้บริการ

2) จำนวนผู้รับบริการงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศวภ.

นิยาม การเปิดให้บริการ หมายความถึง
การมีที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมประจำภูมิภาค มีเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ประสานงานฯ ในการปฏิบัติงาน
วิธีการวัด นับจำนวน (แห่ง) ของศูนย์
ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำ
ภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ (ตามนิยามของ
การเปิดให้บริการ)
นิยาม
1. ผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึงประชาชน
หรือหน่วยงาน (ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการตั้ง
สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ และจังหวัดที่อยู่
ในขอบเขตการให้บริการ ของ ศวภ. มาขอรับ
บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่ศูนย์
ประสานงานฯ จัดขึ้น
2. การขอรับบริการครอบคลุมถึง การให้
ข้อมูลรายละเอียดในแบบการขอรับบริการที่
ศูนย์ประสานงานฯ จัดทำ /การติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ในช่องทางได้แก่
อีเมล์ โทรสาร การบันทึกข้อมูลรายละเอียด
การติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น หรือที่ผู้เข้าร่วม
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5 แห่ง
ปี 64 = 7 แห่ง
ปี 65 = 8 แห่ง

4,500 คน
ปี 64 = 5,000 คน
ปี 65 = 5,500 คน

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

3) จำนวนแผนงาน/โครงการ
ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่บรรจุในแผน
ระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจำภูมิภาค

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชุมฯ ได้เสนอความต้องการ/ขอรับบริการ
จาก อว.
วิธีการวัด
1. นับรายชื่อผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดที่
เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานฯ และจังหวัดที่อยู่ใน
ขอบเขตการให้บริการของศูนย์ประสานงานฯ
2. หากเป็นผู้รับบริการคนเดียวกัน แต่ขอรับ
บริการในหลายเรื่อง/หลายครั้ง นับเป็น 1 คน
นิยาม แผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์
10 แผนงาน/โครงการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมหมายถึง แผนงาน/ ปี 64 =
โครงการที่เกิดจากการประสานงานและการ 12 แผนงาน/โครงการ
ผลักดันของ ศวภ.
วิธีการวัด นับจำนวนแผนงาน/โครงการด้าน ปี 65 =
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุ 14 แผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาค/ท้องถิ่นที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของศูนย์ประสานงานฯ หรือนับจากแผนงาน/
โครงการ ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด
ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศวภ.
นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
ร้อยละ 75
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ เป็นผู้ดำเนินการ ปี 64 = ร้อยละ 75
เองและ/หรือกำกับ บริหารจัดการ ให้ผู้อื่น
ปี 65 = ร้อยละ 75
ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของศูนย์ประสานงานฯ
โดยมีการประเมินทุกไตรมาส
วิธีการวัด
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจ
x 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ศปท.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ในการดำเนินงานของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด

นิยาม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้รับผล
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัด อว. (Integrity & Transparency
Assessment - ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
วิธีการวัด ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

85 คะแนน

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ยอมรับการทุจริต/กิจกรรม
การปรับฐานคิดให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริตในทุก
รูปแบบ

นิยาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรับฐานคิดให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกิจกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ยอมรับ
การทุจริต
วิธีการวัด ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต

ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

x 100

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุน 1) ระยะที่ 3
รัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ
2) ระยะ 3+
เทคโนโลยี ระยะที่ 3, 3+, 4
3) ระยะที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่จบการศึกษาและทำงานตรง
ตามสาขาวิชา

สนย.

นิยาม จำนวนนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในโครงการฯ ที่จบการศึกษา
ในช่วงปีงบประมาณ 2563-2564 ได้กลับมา
ทำงานตรงตามกรอบสาขาวิชาที่ได้รับทุนไป
ศึกษา เทียบสัดส่วนกับจำนวนนักเรียนทุนที่
จบการศึกษาในช่วงปี 2563-2564 ได้กลับมา
ทำงานทั้งหมด
หมายเหตุ : ระยะที่ 4 คิดจากจำนวนนักเรียน
ทุนที่ส่งไปศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นทุนใหม่

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษา นิยาม จำนวนนักเรียนทุนที่มีสิทธิได้รับทุน
ในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่
และที่กำลังศึกษาในต่างประเทศและกำลัง
กำหนด
ศึกษาในประเทศในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่
กำหนด
วิธีการวัด จำนวนนักเรียนทุนที่มีสิทธิได้รับทุน
และที่กำลังศึกษาในต่างประเทศและกำลัง
ศึกษาในประเทศเท่ากับจำนวนที่กำหนดใน
แผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ 85

ร้อยละ 100

ร้อยละ 94

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ สนับสนุนการจัดตัง้
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่
ได้รับการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หลักสูตรการเรียนการสอนห้อง
เรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ
ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

89

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการ
เรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิธีการวัด นับจำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ซึ่งอยู่ใน
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

78 ห้อง

นิยาม หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โครงการ วมว. มีโครงสร้างหลักสูตรตาม
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นเรียนที่
ม.4-ม.6 พ.ศ. 2551 ของ สพฐ. โดยมีความ
เข้มข้นของรายวิชาวิทย์-คณิตเทียบเคียงหรือ
เทียบเท่ากับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ปี พ.ศ. 2552
วิธีการวัด นับจำนวนหน่วยกิตรายวิชาต่าง ๆ
ของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
รวมทั้งหน่วยกิตของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
ว่ามีประเภทและจำนวนหน่วยกิตโดยรวม
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สพฐ. และเทียบเท่ากับจำนวนหน่วยกิตราย
วิชาด้านวิทย์-คณิตของหลักสูตร โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์

ร้อยละ 100

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนย.

ผลผลิต/โครงการ
นิยาม/วิธีการวัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ ส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคม
ธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนหน่วยงานที่รับการ
นิยาม หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประมาณ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการ
อุทยานวิทยาศาสตร์
วิธีการวัด นับจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งและ
ดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ
หน่วยงานนั้นสามารถเริ่มดำเนินการได้
2) จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์
แผน แนวทาง และมาตรการใน
การส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม การศึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
ของประเทศ (พ.ศ. 2556-2564)
วิธีการวัด นับจำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์
แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ผู้บริหาร อว.
ให้ความเห็นชอบ
3) จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ นิยาม อุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลากรได้รับ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
ในการให้บริการ
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 94

สอว.

5 หน่วยงาน

2 เรื่อง

5 แห่ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

วิธีการวัด นับจำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มี
บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ นิยาม การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเป็น
การพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีแนวคิด
ธุรกิจเทคโนโลยี
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวคิด
นั้นต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และ
สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ผ่าน
บริการปรึกษาแนะนำในลักษณะพี่เลี้ยงดูแล
ผู้รับการบ่มเพาะ พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริม
ความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี และ
อื่น ๆ อีกมากมาย
วิธีการวัด นับจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
ยังคงอยู่ในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และ/หรือ ผู้ประกอบการ
ที่สำเร็จจากกระบวนการบ่มเพาะ
ในปีงบประมาณ 2563-2564
5) จำนวนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี
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นิยาม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการจาก สป.อว.
การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
หมายถึง การดำเนินการเพื่อผลักดันหรือ
สนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

65 ราย

130 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิธีการวัด นับจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยใช้งบประมาณที่
สป.อว. สนับสนุนให้และมีการรายงาน
ความก้าวหน้า และ/หรือ ผลการดำเนินงาน
6) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความตระหนักของอุทยาน
วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่
รับส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์

นิยาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ สป.อว.เป็น
ผู้ดำเนินการเองและ/หรือกำกับ บริหาร
จัดการให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของ
สป.อว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากบริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
รวมถึง สร้างความตระหนักของอุทยาน
วิทยาศาสตร์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคล
ทั่วไป
วิธีการวัด นับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์

550 คน

นิยาม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่
สป.อว. เป็นผู้ดำเนินการเอง และ/หรือ กำกับ
บริหารจัดการให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้
ขอบเขตการดำเนินงานที่ สป.อว. กำหนด
วิธีการวัด

ร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของงานที่ 1 +
ร้อยละความพึงพอใจของงานที่ 2 + .....
จำนวนงานทั้งหมด
โดยที่ทุกงานใช้วิธีการสำรวจความพึงพอใจ
ด้วยเกณฑ์เดียวกัน

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ พัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถด้วย วทน.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการ
ยกระดับด้วย วทน.

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
สส.
นิยาม จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับ
120 ราย
การพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน. ตาม ปี 64 = 130 ราย
ประเด็นพัฒนา 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และ
เครื่องจักร ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
วิธีการวัด นับจำนวนผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน.
นิยาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแผนการพัฒนา
ร้อยละ 75
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย
ปี 64 = ร้อยละ 75
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามประเด็นพัฒนา 6 ด้าน คือ พัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์
และเครื่องจักร ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่ม
OTOP Startup กลุ่ม OTOP ปัจจุบัน และ
กลุ่ม OTOP ที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs และ
ได้รับการพัฒนาจนบรรลุตามแผน
วิธีการวัด
จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ดำเนินการบรรลุ
จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP
ตามแผนงานทั้งหมด

x 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ
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ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการเริ่มต้นธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน นิยาม ศูนย์ที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจ
18 ศูนย์
นวัตกรรมรายใหม่เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจรายใหม่ ปี 64 = 35 ศูนย์
ที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยน ปี 65 = 40 ศูนย์
แนวความคิด เป็นแหล่งรวมตัวของผู้ประกอบ
การธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาสังคมและชุมชน
แห่งผู้ประกอบการที่กระจายตัวไปทั่วประเทศ
โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินกิจกรรม
วิธีการวัด นับจำนวนศูนย์ที่ได้รับส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด

สอว.

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
× 100
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ ๑๐๐
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ ความร่วมมือเพื่อการ
เป็นประชาคมแห่งนวัตกรรม
อาเซียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละโครงการความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่มีผลกระทบในมิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สม.

นิยาม ความร่วมมือด้าน วทน. หมายถึง
ร้อยละ 80
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ปี 64 = ร้อยละ 80
และนวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลง ปี 65 = ร้อยละ 80
ความร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียน
ที่มผี ลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการวัด
จำนวนความร่วมมือด้าน วทน.ฯ
กับประเทศในประชาคมอาเซียน
ที่มีผลกระทบในมิติเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนความร่วมมือด้าน วทน.ฯ x 100
กับประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
× 100
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 94
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 94
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
อาเซียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหว่างอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา
95

สม.

นิยาม จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

3 ผลงาน/
ความร่วมมือ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาเซียน หรือเป็นผลงานผลงาน/ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เกิดภายหลังจากการเจรจาหารือภายในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ วิธีการวัด
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
การ
x 100

ร้อยละ 80

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด
ตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ 94

โครงการ ขับเคลื่อน Thailand
4.0 ด้วยความร่วมมือด้าน
เทคโนโยลีและนวัตกรรม

สม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน นิยาม ผลงาน/ความร่วมมือด้าน วทน.
4 เรื่อง
วทน. ระหว่างอาเซียนและ
หมายถึง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
ปี 64 = 4 เรื่อง
ประเทศคู่เจรจา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ ปี 65 = 4 เรื่อง
ข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศในประชาคม
อาเซียน
วิธีการวัด
จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน วทน.
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละโครงการความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่มีผลกระทบในมิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม ความร่วมมือด้าน วทน. หมายถึง ความ
ร้อยละ 80
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ปี 64 = ร้อยละ 80
นวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความ ปี 65 = ร้อยละ 80
ร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียน ที่มี
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการวัด
จำนวนความร่วมมือด้าน วทน.ฯ
กับประเทศในประชาคมอาเซียน
ที่มีผลกระทบในมิติเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนความร่วมมือด้าน วทน.ฯ x 100
กับประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งหมด

2) ร้อยละความสำเร็จของ
กิจกรรมที่ดำเนินการ

วิธีการวัด
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
สำเร็จตามแผน
x 100
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
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ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

ร้อยละ 80
ปี 64 = ร้อยละ 80
ปี 65 = ร้อยละ 80

ร้อยละ 94

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ
และขับเคลื่อนความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์/
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้
มีการผลักดันและขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามกรอบความตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และตามพันธกรณีที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่
สามารถผลักดันและขับเคลื่อนให้
ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและตาม
พันธกรณีและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน

นิยาม จำนวนเรื่อง / โครงการความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามกรอบความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่
สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ
วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สม.

2 เรื่อง/โครงการ

ร้อยละ 85

จำนวนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อน
ให้ดำเนินการได้ตามแผน
จำนวนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ x 100
ความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหมด

นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ 94

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ ผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของ
การดำเนินงานตามแผน

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม ความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงาน
ร้อยละ 80
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ปี 64 = ร้อยละ 80
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแผนการดำเนินงาน ปี 65 = ร้อยละ 80
ในปีงบประมาณ
วิธีการวัด
ความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงาน
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปีงบประมาณ
x 100
แผนการดำเนินงานผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปีงบประมาณ

2) ร้อยละโครงการความร่วมมือ นิยาม โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ร้อยละ 80
ที่สามารถผลักดันไปสู่การ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถ ปี 64 = ร้อยละ 80
ดำเนินงานได้จริง
ผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง
ปี 65 = ร้อยละ 80
วิธีการวัด
จำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถ
ผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง
จำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศไทย x 100
และสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
× 100
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด
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| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สม.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทคโนธานี
เพื่อรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนธานี

สบ.

นิยาม ความคืบหน้าในการก่อสร้างพัฒนา
ร้อยละ 25
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี
ปี 64 = ร้อยละ ๕0
วิธีการวัด ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง ปี 65 = ร้อยละ 100
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ตามแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ 100

x 100

โครงการ ส่งเสริมการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของ
การดำเนินงานตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนย.

นิยาม ความสำเร็จเฉลี่ยของการส่งเสริมการ
ร้อยละ 80
ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ตามแผนการ ปี 64 = ร้อยละ 80
ปี 65 = ร้อยละ 80
ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิธีการวัด
ความสำเร็จเฉลี่ยของการส่งเสริม
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
ตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงานส่งเสริมการดำเนินงาน x 100
โครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ

2) ร้อยละโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้

นิยาม โครงการพระราชดำริตามแนวทาง
พระราชดำริ ในปีงบประมาณ มีผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนการ
ดำเนินงาน
วิธีการวัด
ผลการดำเนินงานเฉลี่ยของโครงการ
พระราชดำริตามแผนการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงานส่งเสริมการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

x 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ร้อยละ 80
ปี 64 = ร้อยละ 80
ปี 65 = ร้อยละ 80

ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ 100
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
สส.

นิยาม จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ปศุสัตว์ (โค แพะเนื้อ นมแพะ และไก่เบตง)
ที่ถูกพัฒนาและยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการ
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26 ผลิตภัณฑ์

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การพัฒนาด้านการตลาด เป็นต้น (เป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)
วิธีการวัด นับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนายกระดับ

นิยาม ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น หลังได้รับการพัฒนา
ยกระดับ ด้วย วทน.
วิธีการวัด

ร้อยละ 10

(ราคาขายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย – ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย) x 100
ราคาขายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100
อยละ 100

วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ ยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
ของภาค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
สส.

นิยาม สินค้าอัตลักษณ์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
25 ผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน
ปี 64 = 20
พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ขมิ้นชัน ผลิตภัณฑ์
มังคุด กาแฟ สับปะรดภูเก็ต จำปาดะ เป็นต้น
นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

และนวัตกรรม (วทน.) ในกระบวนการผลิต
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
พัฒนาด้านการตลาด เป็นต้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนายกระดับ

นิยาม ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น หลังได้รับการพัฒนา
ยกระดับ ด้วย วทน.
วิธีการวัด

ร้อยละ 25
ปี 64 = ร้อยละ 25

ราคาขายผลิตภัณฑ์ตอ่ หน่วย – ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย) x 100
ราคาขายผลิตภัณฑ์ตอ่ หน่วย

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามแบบ สงป. 301
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่า
เพิ่มสูง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผลิตภัณฑ์สับปะรด
ที่ได้รับการพัฒนาด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

103

ร้อยละ 100
ปี 64 = ร้อยละ 100

x 100

นิยาม งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการ
ร้อยละ 94
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ 100
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
สส.

นิยาม จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก
สับปะรด ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิธีการวัด นับจำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก
สับปะรด ที่ผ่านการพัฒนาด้วยใช้กระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

5 ผลิตภัณฑ์

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอด
ที่นำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม เกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีการนำ
ร้อยละ 40
ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 64 = ร้อยละ 40
ที่ได้จากการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการผลิต การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก
สับปะรด
วิธีการวัด วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ผู้เข้ารับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการผลิต การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในชุมชน
จนเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรฐานการผลิต
ทีดี่ขึ้น สร้างอาชีพใหม่ หรือ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ปี 64 =
ร้อยละ 100
ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป นิยาม ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100
ตามแผนปฏิบัติงาน
วิธีการวัด
ปี 65 = ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง
จำนวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ (ขอผ่านกองทุน
สกสว.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนชุดโครงการวิจัยข้าว
เชิงบูรณาการ

x 100

นิยาม
งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการเป็นไปตาม
ร้อยละ 94
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 64 = ร้อยละ ๑๐๐
วิธีการวัด วัดโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี 65 = ร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจำปี
สวจ.

นิยาม จำนวนโครงการวิจัยข้าวเชิงบูรณาการ
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

1 โครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว. |
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
2) จำนวนชุดโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนายาชีววัตถุ และยา
สังเคราะห์
3) จำนวนโครงการวิจัยเริ่ม
ดำเนินการใหม่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารหรือนำไป
อ้างอิงระดับชาติ หรือนานาชาติ
หรือนำไปใช้งาน

นิยาม/วิธีการวัด
นิยาม จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายา
ชีววัตถุ และยาสังเคราะห์ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ
นิยาม จำนวนโครงการที่ดำเนินการใหม่
ในปีงบประมาณ
นิยาม ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรืองาน
ประชุมวิชาการ และนำไปอ้างอิงระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน
วิธีการวัด ผลรวมจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นิยาม จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการที่แสดงความประสงค์การเข้าร่วม
โครงการ
2) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู นิยาม จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุ โครงการที่แสดงความประสงค์การเข้าร่วม
เข้ารับราชการในสถานศึกษา
โครงการ
ตามที่โครงการกำหนด
3) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
นิยาม จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
หน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ ความ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา
พื้นฐานได้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตรงตามบริบทของชุมชน และสนับสนุนให้
เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวมของประเทศ
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ
1 โครงการ
ปี 64 = 1 โครงการ
ปี 65 = 1 โครงการ
29 โครงการ
ป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

55 เรื่อง

สนผ.
2,974 คน
ปี 64 =
4,108
2,974 คน
ปี 64 =
4,108 คน
ปี 65 =
1,540 โรงเรียน

สนผ.

สสอ.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ ผลิตและพัฒนา
กำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือ
พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่
จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

โครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะ
และทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
2) จำนวนกำลังคนในสถาน
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาและ

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนผ. สพน.
และ AIT

นิยาม สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนที่
1,117 คน
มีศักยภาพสูงในสาขาขาดแคลน เพื่อพัฒนา ปี 64 = ๘๓๘ คน
ขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่กำลังคน ปี 65 = ๘๑๓ คน
ของประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
โดยเป้าหมายการพัฒนากำลังคนดังกล่าวจะ
มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยผ่านกลไกการ
สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับที่มีศักยภาพสูง
เพื่อให้ศึกษาในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
วิธีการวัด จำนวนนักศึกษาทุนผูกพันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
สนผ.
นิยาม นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหลักสูตร
ประเภทปริญญา (Degree) ที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

2,650 คน
ปี 64 =
๑๓,๖๒๕ คน

นิยาม กำลังคนในสถานประกอบการหรือผู้ที่
สนใจ หมายถึง ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ
หรือบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะสมรรถนะ (Upskill/Reskill)
ในหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร
(Non Degree) ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ฯ

3,750 คน
ปี 64 =
๕,๘๐๐ คน

นิยาม ภาคอุตสากรรม หมายถึง สถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน ที่มีความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกับหลักสูตรของ

ร้อยละ ๘๐
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
กำลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะเข้าไปทำงาน

นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

140 คน
ปี 64 = 240 คน
ปี 65 = 240 คน
5 แห่ง
ปี 64 = 6 แห่ง
ปี 65 = 8 แห่ง

สสอ.

12 เรื่อง
ปี 64 = 30 เรื่อง
ปี 65 = 30 เรื่อง

สสอ.

100 คน
ปี 64 = 100 คน
ปี 65 = 100 คน

สพบ.

11 คน
ปี 64 = 11 คน
ปี 65 = 11 คน

สพบ.

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยรับนักศึกษา/ผู้เรียนเข้า
ไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน นั้น ๆ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การทำงานด้วยการปฏิบัติใน
สภาพจริง

โครงการ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ (ขอผ่านกองทุน สกสว.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนบุคลากรวิจัยใหม่จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ทำงานกับชุมชนท้องถิ่น
2) จำนวนหน่วย TLO ที่มีการ
พัฒนาศักยภาพสามารถดำเนิน
กิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงได้

นิยาม บุคลากรวิจัยใหม่จากระบบพี่เลี้ยงของ
เครือข่ายที่สามารถทำงานให้กับชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นิยาม หน่วย TLO ในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสามารถดำเนินกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษา/ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้
3) ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ นิยาม ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เชิงพาณิชย์ ที่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาและ
ยกระดับศักยภาพของภาคการผลิต ที่เกิดจาก
องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
4) พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยใน
นิยาม อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
5) จำนวนนักวิจัยด้าน
นิยาม ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
ยุทโธปกรณ์
ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและ
การป้องกันประเทศ
โครงการ พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ
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สสอ.

สพบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้รับทุนผูกพัน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ที่เข้าปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนา

นิยาม/วิธีการวัด
นิยาม ผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน
ตามระยะเวลาในการรับทุนที่กำหนด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ
47 ทุน
ปี 64 = ๒๘ ทุน
ปี 65 = 1๓ ทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม ผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกใน
20 คน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
ปี 64 = 20 คน
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
ปี 65 = 20 คน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญารับทุน
วิธีการวัด ผู้รับทุนศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และเข้าปฏิบัติงานชดใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ต้นสังกัดตามสัญญารับทุน
สวจ.

นิยาม บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและประเทศในภูมิภาค
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบ ได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ และแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4/80 ครั้ง/คน
ปี 64 =
4/80 ครั้ง/คน
ปี 65 =
4/80 ครั้ง/คน
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไป
พัฒนางานวิจัยและผลงาน
วิชาการให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศ

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จาก

ร้อยละ 100
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปต่อยอด
ปี 64 =
และประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด ร้อยละ 100
เทคโนโลยี โดยข้อมูลที่จำเป็นสามารถนำมา ปี 65 =
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศและ
ร้อยละ100
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาด
แคลนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
วิธีการวัด
จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่สามารถนำ
องค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ x 100
และเทคโนโลยีทั้งหมด

โครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

สพน.
นิยาม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
40,000 คน
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(เฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สป.อว.)
นิยาม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 100
กิจกรรมถือว่ามีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจะ ปี 64 = ร้อยละ 100
ปี 65 = ร้อยละ100
ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
วิธีการวัด จากผลการดำเนินการตัวชี้วัดระดับ
บูรณาการของสำนักงาน ป.ป.ส. (ร้อยละของ
ประชากรวัยเสี่ยงไม่กระทำความผิดในกรณี
ยาเสพติด)

โครงการ ส่งเสริมเผยแพร่ความ
จริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา
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สพน.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่
ศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลนและ
เป็นความต้องการของพื้นที่

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม ผู้รับทุน หมายถึง นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
ได้ และศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หรือสาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2) จำนวนนักเรียนในพื้นที่
นิยาม นักเรียนในพื้นที่ หมายถึง นักเรียนที่
ที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับที่นั่ง
6 หรือเทียบเท่า ที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
และทุนการศึกษาตลอดระยะ
สถาบัน - อุดมศึกษาได้ และได้รับความ
การศึกษาของหลักสูตร เป็นกรณี อนุเคราะห์ที่นั่งเป็นกรณีพิเศษและ/หรือได้รับ
พิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ทุนค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
ประเทศ
จากสถาบันอุดมศึกษา
3) นักเรียนในโครงการสานฝัน
นิยาม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาใน
ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการ
ในจังหวัดชายแดนใต้ศึกษาต่อในระดับ
คัดเลือกเข้ารับการศึกษาใน
อุดมศึกษา โดยสนับสนุนเป็นเงินทุน
ระดับอุดมศึกษา
ค่าครองชีพและที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
พร้อมให้ทุนเล่าเรียนหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน
โครงการ สนับสนุนทุนเพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้รับทุนการศึกษา
นิยาม สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
นักศึกษา นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ
อัตราการเรียนต่อต่ำ และสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการ พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถานศึกษาได้รับบริการ นิยาม จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับบริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

680 คน
ปี 64 = ๕๒๑ คน
ปี 65 = ๔๒๖ คน

1,000 คน
ปี 64 = ๗๔๙ คน
ปี 65 = 5๐๙ คน

651 คน
ปี 64 = 1,211 คน

สพน.

2,678 ทุน
ปี 64 = 2,๘๕๙ ทุน

Uninet

10,702 แห่ง
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
บริการทางการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสามารถใช้บริการ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกน
หลัก)

โครงการ พัฒนามหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทยเพื่อจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (ThaiMOOC)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) รายวิชา MOOC ที่พัฒนาใหม่
หรือปรับปรุงให้ทันสมัย
จากรายวิชาเดิม
2) แพลตฟอร์ม MOOC
กลางของรัฐที่ช่วยสนับสนุน
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
111

นิยาม/วิธีการวัด
ผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา

เป้าหมาย/
หน่วยนับ
ปี 64 =
10,702 แห่ง
ปี 65 =
10,702 แห่ง

นิยาม ร้อยละของเวลาที่เครือข่ายแกนหลัก
ร้อยละ 98
สามารถให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการ ปี 64 = ร้อยละ 98
ศึกษาวิจัยแก่สถาบันศึกษาที่เชื่อมต่อข้าใช้งาน ปี 65 = ร้อยละ 98
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วัดเฉพาะส่วนที่เป็นเครือข่ายแกนหลัก)
วิธีการวัด ผลรวมของร้อยละของเวลาที่
เครือข่ายแกนหลักสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง/จำนวนเดือนที่ให้บริการ
โดยที่
1) ร้อยละ time up = (เวลาที่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายแกนหลักได้/เวลาทั้งหมดที่
ให้บริการ) * 100
2) ร้อยละ time down = (เวลาที่ไม่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายแกนหลักได้/เวลาทั้งหมดที่
ให้บริการ) *100
3) ร้อยละของเวลาที่เครือข่ายแกนหลัก
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อเดือน =
(ร้อยละ time up) - (ร้อยละ time down)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Uninet

TCU

นิยาม รายวิชาการที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ
รายวิชาการที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
นิยาม แพลทฟอร์ม (Platform) ที่สนับสนุน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิด (Thailand Massive Open Online

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

30 รายวิชา
ปี 64 = 30 รายวิชา
ปี 65 = 30 รายวิชา
5,000 คน
ปี 64 = ๑๐,000 คน

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ภาครัฐ ในการผลิตและจัดการ
เรียนการสอน MOOC ที่รองรับ
ผู้เรียนเข้ามาใช้งานพร้อมกัน

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

Course) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการแสงหา
ความรู้ให้กับประชาชนไทย ฟรี และสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส่งเสริมให้ประชาชน
ไทยเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong
Learning)
3) ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
นิยาม การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
4 โครงการ
เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาใน การจัดการศึกษาในระบบเปิด
ระบบเปิด
ผลผลิต สถาบันการศึกษาได้รับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนสถาบันการศึกษา/
นิยาม จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับบริการ
10,702 แห่ง
วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย
ผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา
2) จำนวนระยะทางในการ
นิยาม ระยะทางเคเบิลใยแก้วนำแสงที่
67,169 กิโลเมตร
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
ให้บริการแก่สถาบันการศึกษาที่เชื่อมต่อกับ ปี 64 = 67,169
สัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กิโลเมตร
3) จำนวนบทความในฐานข้อมูล นิยาม จำนวนบทความที่นักศึกษา คณาจารย์
ที่เข้าถึงได้
นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับบริการสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงาน
ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการแก่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
4) จำนวนความถี่การเข้าใช้
นิยาม จำนวนความถี่ที่นักศึกษา คณาจารย์
บริการต่อปี
นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเข้า
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่หน่วยงานดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการ
แก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Uninet

20,000,000 เรื่อง
ปี 64 = 20,000,000
เรื่อง
ปี 65 = 20,000,000
เรื่อง
30,000,000 ครั้ง
ปี 64 = 30,000,000
ครั้ง
ปี 65 = 30,000,000
ครั้ง
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
5) จำนวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) สถาบันการศึกษาสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะ
เครือข่ายแกนหลัก)

ผลผลิต นโยบายและแผน
ด้านการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนแผน/โครงการ
ระดับอุดมศึกษา

113

เป้าหมาย/
หน่วยนับ
นิยาม จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
9 ฐานข้อมูล
หน่วยงานดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการแก่ ปี 64 = 9 ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปี 65 = 9 ฐานข้อมูล
นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นิยาม ร้อยละของเวลาที่เครือข่ายแกนหลัก
ร้อยละ 98
สามารถให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการ ปี 64 = ร้อยละ 98
ศึกษาวิจัยแก่สถาบันศึกษาที่เชื่อมต่อเข้าใช้ ปี 65 = ร้อยละ 98
งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วัดเฉพาะส่วนที่เป็นเครือข่ายแกนหลัก)
วิธีการวัด = ผลรวมของร้อยละของเวลาที่
เครือข่ายแกนหลักสามารถให้บริการได้ต่อ
เดือน/จำนวนเดือนที่ให้บริการ โดยที่
1) ร้อยละ time up = (เวลาที่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายแกนหลักได้/เวลาทั้งหมด
ที่ให้บริการ) * 100
2) ร้อยละ time down = (เวลาที่ไม่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายแกนหลักได้/เวลาทั้งหมด
ที่ให้บริการ) * 100
3) ร้อยละของเวลาที่เครือข่ายแกนหลัก
สามารถให้บริการได้ต่อเดือน = (ร้อยละ time
up) - (ร้อยละ time down)
สนผ.

นิยาม แผนปฏิบัติการ/โครงการ/ข้อเสนอ
1 แผน
ด้านการอุดมศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับ
ปี 64 = ๒ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ปี 65 = 1 แผน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนด้านการ
อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งแผนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษานำไปใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับ

| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.อว.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

2) จำนวนประเทศที่มีความ
ร่วมมือต่อกัน

ผลผลิต มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
มาตรฐาน

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

การกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
23 ประเทศ
นิยาม ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้ ปี 64 = 23 ประเทศ
ปี 65 = 23 ประเทศ
กรอบ SEAMEO ASEAN UNESCO APEC
UMAP ASEM

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สยต.

สมอ.

นิยาม มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา

1 สาขาวิชา
ปี 64 = ๑ สาขาวิชา
ปี 65 = ๑ สาขาวิชา

ร้อยละ 100
นิยาม 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
ปี 64 = ร้อยละ 100
หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ปี 65 = ร้อยละ 100
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
(ที่มา: กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561)
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ สถาบัน อุดมศึกษาในกำกับ
ของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 156 แห่ง
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน หมายถึง
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการกำกับการจัดการศึกษาและการ
ดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการบริหาร
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนด อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมดที่
สถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการ
วิธีการวัด คำนวณค่าร้อยละของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน
สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามสูตร
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้มาตรฐาน
x 100
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร

โครงการ สร้างและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ

2) จำนวนผู้ประกอบการที่
เกิดขึ้นใหม่ (Startup
companies & Spin off
companies)

นิยาม หลักสูตรสภาสถาบันการศึกษาให้ความ
1,200 หลักสูตร
เห็นชอบ/อนุมัติให้จัดการเรียนการสอนเป็นไป ปี 64 = 1,๘00
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ปี 65 = 1,๘00 หลักสูตร
การอุดมศึกษา/มาตรฐานการอุดมศึกษา
กำหนด
วิธีการวัด จำนวนหลักสูตรที่ผา่ นการพิจารณา
ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง และการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
สสอ.

นิยาม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่สามารถ
83 หน่วย
ดำเนินกิจกรรมการบ่มเพาะได้ โดยมีความ
ปี 64 = 85 หน่วย
พร้อมด้านสถานที่ มีความพร้อมด้านการ
ปี 65 = 85 หน่วย
บริการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ มีความพร้อม
ด้านบุคลากร และมีความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ
นิยาม เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ
75 ราย/ปี
จากหน่วย UBI ให้สามารถสร้างธุรกิจใหม่และ ปี 64 = ๑๐๐ ราย/ปี
พัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งในระดับบริษัทจัดตั้ง
ใหม่ (Startup Companies) และบริษัทเต็ม
รูปในอนาคต (Spin off Companies)
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
3) จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้า
ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจใน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดคุณภาพ
จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า

นิยาม/วิธีการวัด
นิยาม จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
แล้วเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาจากหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ หรือนักศึกษา WIL ที่เข้ารับ
การบ่มเพาะและพัฒนาจากจากหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ เพื่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่

เป้าหมาย/
หน่วยนับ
30 คน/ปี
ปี 64 = ๕0 คน

นิยาม จำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี
ร้อยละ 20
นวัตกรรม และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก ปี 64 = ร้อยละ 20
สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ใน
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ
ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยและ/หรือมีการดำเนินการขอใช้
สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
วิธีการวัด จำนวนผู้ประกอบการที่นำ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และ/หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากสถาบันอุดมศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือ
ธุรกิจของตน หารด้วยจำนวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมดที่ได้รับการบ่มเพาะ

โครงการ ส่งเสริมให้บุคลากร
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility)
(ขอผ่านกองทุน สกสว.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนบุคลากรใน
นิยาม บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่
210 คน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน เคลือ่ นย้ายออกไปทำงานร่วมกับภาค
ปี 64 = ๔๐๐ คน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
อุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปี 65 = ๕๐๐ คน
โจทย์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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สพบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
ความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม
2) จำนวนศูนย์อำนวยความ
สะดวกเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
Talent Mobility ใน
สถาบันอุดมศึกษา

3) จำนวนบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ผ่านการอบรมและ
พร้อมออกไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการ พัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาสำหรับ อววน.
(Big Data)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนมาตรฐานข้อมูลกลาง
ที่ได้รับการพัฒนา

2) จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม
โครงการ

นิยาม/วิธีการวัด

นิยาม ศูนย์อำนวยความสะดวกที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สป.อว. เพื่อให้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Talent Mobility
ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาต้นสังกัดของศูนย์อำนวยความ
สะดวกกับ สป.อว.
นิยาม บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน
หลักสูตรการอบรมการเตรียมความพร้อม
ที่จัดโดยศูนย์อำนวยความสะดวก ที่ สป.อว.
ให้การสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลง

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 แห่ง
ปี 64 = 21 แห่ง
ปี 65 = 21 แห่ง

1,000 คน
ปี 64 = 1,000 คน
ปี 65 = 1,000 คน
สอ.

นิยาม รูปแบบข้อมูลและการนิยามข้อมูลที่ใช้
1 มาตรฐาน
ร่วมกันภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่
ปี 64 = 3 ชุด
เกี่ยวข้อง (เช่น สถาบันอุดมศึกษา) เพื่อ
ปี 65 = 5 ชุด
อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลจดจำ
และเข้าใจความหมายของข้อมูลที่ตรงกัน ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบและยินยอมร่วมกัน โดยมี
การพัฒนาตามความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
นิยาม จำนวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
60 สถาบัน
ที่ดำเนินการติดตั้งระบบ UniCAD เสร็จ
ปี 64 5 สถาบัน
เรียบร้อย

โครงการ ยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต
(Upskill/Reskill)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

สอ.

สสอ.

นิยาม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับการ
2,000 คน
อบรมด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินงาน 3
ปี 64 = ๕,000 คน
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
จำนวนประชากรวัยแรงงานที่
ได้รับการยกระดับสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ หรือ
จำนวนผู้ที่ผ่านการเสริมสร้าง
ทักษะการทำงานในอนาคต
โดยใช้ความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

โครงการ ยุวชนอาสา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการยุวชนอาสาในการร่วม
พัฒนาชุมชน

นิยาม/วิธีการวัด
แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต (UpSkill/ReSkill)
เพื่อยกระดับระบบ UpSkill/ReSkill สำหรับ
บุคลากรวัยทำงาน 2. แพลตฟอร์มการขยาย
ผลหลักสูตรอุดมศึกษาอาชีวศึกษาแบบ
Cooperative Education/Work
Integrated Learning และ 3. แพลตฟอร์ม
การขยายผลกลไกพัฒนาศึกษา R & I ให้แก่
เยาวชน (Future Skill)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
กิจการเลขาฯ
นิยาม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา
500 คน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์และ
ปี 64 = ๑,๖00 คน
ประมวลผลปัญหาของชุมชน และให้ความ
ปี 65 = 500 คน
ช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
(1 ภาคการศึกษา)

โครงการ ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับทุกคน (AI for all)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อ
ออนไลน์หรือสื่อสาธารณะเพื่อ
การเรียนรู้

นิยาม จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
ได้แก่ บล็อกเกอร์ วล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์
นักพากย์เกม นักวิจารณ์เทคโนโลยี หรือสื่อ
สาธารณะ ได้แก่ ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัล
ป้ายโฆษณาบนท้องถนน โทรทัศน์และวิทยุ
เพื่อสร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์
สร้างการรับรู้ และการเรียนรู้ในสังคม
2) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิด นิยาม จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความเข้าใจ
การศึกษาพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ด้าน AI
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หน่วยนับ
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สนผ.

12,100,000 คน
ปี 64 = 8,000,000
คน
ปี 65 = 8,000,000
คน

400,000 คน
ปี 64 =
400,000 คนปี 6,00

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
3) จำนวนแรงงานที่สามารถ
ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี
AI/Machine Learning ได้

โครงการ พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง
อาคารอำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เป้าหมาย/
หน่วยนับ
นิยาม จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาด้าน
20,000 คน
ปัญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดกำลังคนป้อน
ปี 64 =
ตลาดแรงงานที่สามารถทำงาน โดยใช้
20,000 คน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ ปี 65 =
เครื่อง (AI/Machine Learning) ได้
นิยาม/วิธีการวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สอว.
นิยาม การก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ร้อยละ 30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด
ปี 64 = ร้อยละ 100
นครราชสีมา
วิธีการวัด ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา
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1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580,
ตุลาคม 2561
2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,
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https://emenscr.nesdb.go.th/ ,ธันวาคม 2562
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นางสาววัฒนาพร สุขพรต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. นางสาวภัทริยา ไชยมณี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. นายจักรกฤษณ์ ลิมปิษเฐียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. นางสาวจุฬารัตน์ สีห์รา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้จัดทำ กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. นางปวีณา รัตนธัญกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2. นายกิตติพงษ์ ไชยบุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นางสาวปุณิกา พลอัมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นางสาวนันท์นลิน เห่งรวย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. นางสาวศศิดารา พูภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6. นางสาวลักษณี พูลภักตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ร่วมกับ สำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3852 โทรสำร 0 2 333 3884
Web site : http://www.ops.go.th/ps

