Office of the Permanent Secretary 2020

Vision

Is an organization which integrates higher education, science, research and
innovation to upgrade the quality of life and to enhance the country's
competitiveness.

Mission

1. To continuously support the driving of higher education , science, research and innovation reform.
2. To supervise and accelerate the performance of related agencies in accordance with the national
strategy plan ,the country’s higher education , science , research and innovation plans and others.
3. To promote higher education and provide suggestions on it’s plan and policy in order to create
and develop manpower and provide lifelong leaning mechanism.
4. To set the higher education’s standard and quality assurance.
5. To create ,analyze and synthesize database of higher education to be information for developing
higher education.
6. To supervise, inspect, monitor and evaluate higher education policies and standards.

Strategic Issues
https://qrgo.page.link/EBFih
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To promoting develop and capitalize knowledge of science
technology, research and innovation to develop the country.
To promoting of production and development of manpower in higher education,
science, research and innovation in accordance with the country’s needs
To create and develop the ecosystem of higher education, science,
research, research and innovation
.
To effectively integrate higher education, science, research and
innovation good governance.

ทิศทางองค์กร สป.อว. ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
1) สนับสนุนการขับเคลือ่ นการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
2) กากับและเร่งรัดการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้าน
การอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและแผนอื่นๆ
3) ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพือ่ ผลิต พัฒนากาลังคน
ของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1:
ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด :
KPI 1.1 จานวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด (120 ราย)
KPI 1.2 จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึน้
(355 ราย)
KPI 1.3 มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชน
นาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (500 ล้านบาท)
KPI 1.4 จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (12,360 ราย)
KPI 1.5 จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ (86 ราย)
KPI 1.6 จานวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทาวิจัยเพิ่มขึ้น (45 ราย)
KPI 1.7 จานวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off
companies) (75 ราย)
กลยุทธ์:
1.1 ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่
1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ/ชุมชน เพิ่มมูลค่าการผลิตและการ
บริการด้วยอววน. และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย อววน.
โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (50.0000 ลบ.)
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ (60.0000 ลบ.)
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริม่ ต้น (82.0484 ลบ.)
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพืน้ ที่ของภาค
(7.2385 ลบ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (13.9100 ลบ.)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าสูง (2.3000 ลบ.)
ผลผลิต: การถ่ายทอดเทคโนโลยี (102.5315 ลบ.)
โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
(514.9688 ลบ.)
โครงการสร้างกาลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมภิ าค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิน่ ในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ค่านิยม

เป้าประสงค์ที่ 2 :
กาลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด :
KPI 2.1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับ
ราชการในสถานศึกษาตามโครงการที่กาหนด (2,974 คน)
KPI 2.2 จานวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จาเป็น
หรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(1,117 คน)
KPI 2.3 จานวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ความพร้อม มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม (2,650 คน)
KPI 2.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (3,307 คน)
KPI 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน
คณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 87)
KPI 2.6 จานวนผลงาน/โครงการที่มีการทางานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล
วท. (12 โครงการ)
KPI 2.7 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาประชารัฐในการร่วมพัฒนา
ชุมชน (500 คน)
KPI 2.8 จานวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ (2,000 คน)
KPI 2.9 จานวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI
(400,000 คน)
กลยุทธ์ :
2.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน อววน. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(263.3650 ลบ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรอุดมศึกษา (35.8016 ลบ.)

โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนอุดมศึกษาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(375.4913 ลบ.)
โครงการยุวชนอาสา (41.0000 ลบ.)

ระดับผลการดาเนิน งานที่ต้องการให้บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การขับเคลื่อนบูรณาการ อววน. อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4 :
โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 5 :
ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลทางการศึกษา
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด :
KPI 3.1 จานวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(4,358 คน)
KPI 3.2 จานวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด (40,000 คน)

ตัวชี้วัด :
KPI 4.1 ร้อยละความสาเร็จการก่อสร้างอาคาร
อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัด :
KPI 5.1 จานวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์
ที่ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
(10,702 แห่ง)
KPI 5.2 จานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก
Thai-MOOC (5,000 คน)
KPI 5.3 จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
(9 ฐาน)

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 ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
อววน. ของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 80)

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
และวิจัยร่วมกัน
5.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
เพือการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา

กลยุทธ์:
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีพลวัต
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และเป็นช่องทางการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและงานบริการด้าน อววน. ของกระทรวง
6.3 ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่างประเทศ
ด้าน อววน.
6.4 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน อววน. ครอบคลุมทุกภูมิภาค
เพื่อให้เกิดทัศนคติและความตระหนักด้าน อววน.
6.5 เสริมสร้างความรู้ด้าน อววน. เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย.
6.6 สนับสนุนการดาเนินงานด้าน อววน. ตามแนวทางพระราชดาริลงสู่เป้าหมาย

กลยุทธ์:
3.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3.2 ส่งเสริมการตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา (6.5000 ลบ.)

กลยุทธ์:
4.1 เสริมสร้างศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จาก
ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
4.2 เสริมสร้างศักยภาพเทคโนธานี เพื่อรองรับ
กลยุทธ์:
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่

(2.8923 ลบ.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานีฯ
(128.2704 ลบ.)

โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา (98.7949 ลบ.)
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (95.4350 ลบ.)

สอว. สบ.

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา (414.0000 ลบ.)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
(25.0000 ลบ.)
ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (1,389.1599 ลบ.)

สพน.

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาสาหรับ อววน. (Big Data)
(5.2000 ลบ.)

Uninet TCU สอ.

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
โครงการยกระดับสมรรถนะกาลังคนวัยแรงงาน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) (35.0000 ลบ.)
การกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ระยะที่ 2) ((379.7000 ลบ.)
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

เป้าประสงค์ที่ 6 :
สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน อววน. ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
(60.0037 ลบ.)

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริ (10.0000 ลบ.)

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
(209.6910 ลบ.)

ผลผลิต:ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
(66.4946 ลบ.)

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(15.0000 ลบ.)

ผลผลิต:ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(38.6634 ลบ.)

โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
(8.4266 ลบ.)
โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคม
แห่งนวัตกรรมอาเซียน (6.2750 ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 7:
บุคลากร สป.อว.
มีคุณธรรม จริยธรรม
ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด :
KPI 7.1 ร้อยละของบุคลากร
ของ สป.อว. ไม่ยอมรับ
การทุจริต (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์:
7.1 สร้างกลไกและความ
ตระหนักรู้ในด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึด
หลักศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(1.0000 ลบ.)

ศปท.

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจาภูมิภาค (19.9000 ลบ.)
ผลผลิต:การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(64.4137 ลบ.)

โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (2.0000 ลบ.)
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
(20.0000 ลบ.)

โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

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

47 ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (341.6632 ลบ.)

ประเด็น หลักที่ต้องคานึงถึงต้องพัฒนาต้องมุง่ เน้น

เป้าประสงค์ที่ 3 :
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
มีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวติ

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 3 ,3+,4 โครงการปัญญาประดิษฐ์สาหรับทุกคน (AI for all)
(1,521.1000 ลบ.)
(20.0000 ลบ.)

สนย. สนผ. สพน. สพบ. สสอ. สวจ.
AIT มจธ. มทส.

หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวังให้คนในองค์กรปฏิบัติ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนา อววน.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (670.7132 ลบ.)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

สส. สอว. สสอ.

กรอบในการกาหนดภาระหน้าที่ที่องค์กรต้องทาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

4) จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5) จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา
6) สนับสนุนการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน อววน.
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(811.0587 ลบ.)

ภาพที่แสดงให้เห็น ทิศทางที่องค์กรจะดาเนินไปในอนาคต

พันธกิจ

วิสัยทัศน์: “เป็นหน่วยงานบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ”

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

29 ตัวชี้วัด
โครงการที่ของบประมาณ
ภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน.
5 โครงการ

2 แผนงานพื้นฐาน
5 แผนงานยุทธศาสตร์
6 แผนบูรณาการ

ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

