รายนานผลการดาเนผนนาน
ตามเธกสารนบประมาณรายจ่ายประจาปฝ นบประมาณ พ.ถ. 2563 และ
แผนปฏผบตั รผ าชการประจาปฝ นบประมาณ พ.ถ. 2563
สานักนานปลัดกระทรทนการธุ ดมถพกษา ทผทยาถาสตร์ ทผจยั และนทัตกรรม

สานักนโยบายและยุ ทธถาสตร์
สานักนานปลัดกระทรทนการธุ ดมถพกษา ทผทยาถาสตร์ ทผจยั และนทัตกรรม
มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

คำนำ
เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งภารกิจงานเป็น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และด้านการอุดมศึกษา โดยแสดงให้ เห็ นถึงความสำเร็จของงานและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การส่งเสริม พัฒนาและต่อ
ยอดองค์ ความรู้ วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวั ตกรรม เพื่ อนำไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาประเทศ
2) การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3) การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้าน อววน. และ
4) การขับ เคลื่ อนบู ร ณาการด้ าน อววน. อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าล ตามตั ว ชี้วัด เป้ าหมาย
การให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั กนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง
และคำของบประมาณของสำนักงานปลัด กระทรวงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเป็นเอกสารสำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

บทสรุปผู้บริหาร
สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,015.0107 ล้านบาท แบ่งเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3,158.6460 ล้านบาท และด้านการอุดมศึกษา จำนวน 4,856.3647
ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการ 6 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 324.6841 ล้านบาท) แผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ 5 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 5,397.8056 ล้ านบาท) และแผนงานพื้ น ฐาน 2 แผนงาน
(จำนวนงบประมาณ 1,950.8578 ล้านบาท) และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ
341.6632 ล้ า นบาท) เพื่ อ ดำเนิ น การ 7 ผลผลิ ต 35 โครงการ ภายใต้ เป้ าหมายการให้ บ ริ การหน่ วยงาน
7 เป้าหมายที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ต่อมาได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือ
เป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้ง
สถานการณ์ภัยแล้ง หรือสาธารณภัยอื่นที่ เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีการตรา พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อนำไปใช้แก้ไข
ปั ญหาเรื่องดังกล่ าว โดย สป.อว. ได้ โอนงบประมาณจำนวน 294.8644 ล้ านบาท แบ่ งเป็ น สป.อว. ด้าน ววน.
จำนวน 78.5648 ล้านบาท และ สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา จำนวน 216.2996 ล้านบาท ไปบรรจุใน พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเหลือ จำนวน 7,720.1463 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ของ สป.อว. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน อววน. ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้าน อววน.
4. การขับเคลื่อนบูรณาการด้าน อววน. อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บท แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
ผลผลิต/โครงการ
ทั้งนี้ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยหักงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว เหลืองบประมาณจำนวน 7,720.1463 ล้านบาท ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ จำนวน 6,400.8811 ล้านบาท มี PO/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย/มีแผนการใช้จ่ายแล้ว จำนวน
ก

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

899.0126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.91 และ 11.65 ตามลำดับ โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100)
2. สรุปผลการดำเนิน งานงาน สป.อว. ตามตั วชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ
2.1 การดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง สป.อว. มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และส่งตัวชี้วัดกระทรวง จำนวน 20 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
(ราย)
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้ เข้ ารั บ การถ่ ายทอดความรู้แ ละเรียนรู้ด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ คุ ณ ธรรม และความโปร่ งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงาน ของ อว. (คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ
(เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 18 มูล ค่าผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ สั งคม และคุ ณ ภาพชีวิตที่เกิดจาก
การนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 21 จำนวนผลงานวิจัย พัฒ นาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา / บั ญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ผ ลงานนวั ต กรรมที่ ขอขึ้ น ทะเบี ย นบั ญ ชีน วั ตกรรมไทย
อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว (ผลงาน)
ตัวชี้วัดที่ 25 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 26 มู ลค่ าการลงทุ นวิ จั ยของบริ ษั ทที่ ม าใช้ ประโยชน์ ในเขตนวั ตกรรม
(ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 31 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
หรื อ ส่ ง เสริ ม การทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและศาสนา หรื อ
ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 34 จำนวนผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย)

ข

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 37 จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒ นาทักษะและสมรรถนะของ
บั ณ ฑิ ต ด้ า น Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ (คน)
ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้ พิการผู้ด้อยโอกาสได้ รับโอกาสในการเข้าถึง
บริ ก ารการศึ ก ษาเเละการพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจําเป็น (คน)
ตัวชี้วัดที่ 40 จํานวนประชาชนที่เข้าถึ งหลั กสูตร/สื่อ/แหล่ งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ Lifelong Learning (คน)
ตัวชี้วัดที่ 41 สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ)
ผลปรากฏว่า 15 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน และ 5 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผน
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4, 33, 38, 39 และ 42 ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้าหมาย อว. ที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
สป.อว. ด้าน
915,600/ กิจกรรมภายใต้โครงการปัญญาประดิษฐ์
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
ววน.
(580,388) สำหรับทุกคน (AI for all) ได้มีการปรับ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
แผนจาก “จำนวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดฯ
400,000 คน” เป็น “การจัดหาหรือจัดทำ
platform เพื่อการเรียนออนไลน์ จำนวน
1 ระบบ” จึงทำให้ไม่มผี ลการดำเนินงาน
ตอบตัวชี้วัดนี้
เป้าหมาย อว. ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/กิจกรรม
สป.อว. ด้าน
3,000/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของ
การอุดมศึกษา
(2,476)
COVID-19 และการประกาศ พ.ร.ก.
ชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปฉุกเฉิน ทำให้หลายโครงการ/กิจกรรมต้อง
วัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการ
ระงับและล่าช้าออกไป
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
(โครงการ)
เป้าหมาย อว. ที่ 4.1 : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่
สป.อว. ด้าน
19,438/
จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผน
เป็นความต้องการของประเทศ (คน)
การอุดมศึกษา
(17,106) การดำเนินงานต้องปรับเลื่อนออกไป
รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ของผู้เรียนต้องหยุดชะงักไประหว่างที่มี
การแพร่ระบาดของ COVID-19

ค

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้าหมาย อว.ที่ 4.2 : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้
สป.อว. ด้าน
4,358/
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่มีนโยบาย
พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
การอุดมศึกษา
(1,919)
แนวทาง /มาตรการเฉพาะในการรับคน
เข้าถึงบริการการศึกษาเเละการพัฒนา
พิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
ยังไม่ส่งแผนการรับนักศึกษาพิการให้
เหมาะสมตามความต้องการจําเป็น (คน)
สป.อว. ทราบ
เป้าหมาย อว.ที่ 4.3 : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สาํ เร็จ
สป.อว. ด้าน
75/
จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทําหรือ
การอุดมศึกษา
(71.44)
ให้สถานประกอบการหยุดกิจการ ทำให้
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ)
มีการจ้างงานลดลง

2.2 การดำเนิ น งานตามเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน/แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจำปี 2563 ซึ่งมี 29 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า 26 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน และ
3 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8, 9 และ 19 ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้ าหมาย สป.อว. ที่ 2 : กำลังคนด้ าน อววน. มี คุณ ภาพ ความรู้แ ละทั กษะที่ เป็ น ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 นักศึกษาทุนโครงการผลิต
สป.อว. ด้าน
2,974/
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มารายงานตัวเพื่อยื่น
ครูเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้า การอุดมศึกษา
(2,713)
หลักฐานเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
รับราชการในสถานศึกษาตาม
เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ใบประกอบ
โครงการ
วิชาชีพครู ผลการเรียน 3.00 เป็นต้น
ที่กำหนด (คน)
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุน สป.อว. ด้าน
1,117/
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนไม่ผ่านเกณฑ์
หรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่
การอุดมศึกษา
(709)
ภาษาอังกฤษ
จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีด
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้คน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่สนใจขาดโอกาส
(คน)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
30/
ตัวชี้วดั ที่ 19 ร้อยละความสำเร็จการ
สป.อว. ด้าน
พื้นที่ทจี่ ะทำการก่อสร้างบางส่วนมีการทับ
(17.62)
ก่อสร้างอาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์
ววน.
ซ้อนกับแนวท่อระบายน้ำที่มีอยูเ่ ดิม ทำให้
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้องมีการปรับผังอาคารและวางแนวเสาเข็ม
ตอนล่าง (ร้อยละ)
ตามผังใหม่ ประกอบกับสถานการณ์
COVID-19 ซึ่งมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ทำให้การก่อสร้างล่าช้า

ง

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

2.3 การดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ ซึ่งมี 7 ผลผลิต 35 โครงการ โดยผลผลิต/
โครงการส่วนใหญ่มีตัวชี้วัด 4 มิติ คือ เชิงปริมาณ (62 ตัวชี้วัด)/เชิงคุณภาพ (27 ตัวชี้วัด)/เชิงเวลา (23 ตัวชี้วัด)/
เชิงต้นทุน (22 ตัวชี้วัด) รวม 133 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า มี 4 ผลผลิต 18 โครงการที่มีผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามแผน/สูงกว่าแผน และ 3 ผลผลิต 17 โครงการ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัด
เชิงต้นทุน ได้แก่
ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
1. ผลผลิต ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (สนย./สปคร./กพร./ตร./นก./ศท./ศปท./สบค./สบ.)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 51.6948 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 10.2215
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(81.19)
ล้านบาท รวมเป็น 61.9163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
97.24
2. ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สส./ ศท./ สบ. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 34.1401 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 4.2063
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(88.14)
ล้านบาท รวมเป็น 38.3464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99
3. ผลผลิต ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 25.2280 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 5.1471
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(77.76)
ล้านบาท รวมเป็น 30.3751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.62
4. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สอว. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 473.3246 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 31.3531
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(93.73)
ล้านบาท รวมเป็น 504.6777 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.94
5. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สสอ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้า
30/
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงยังไม่เป็นที่รจู้ ักของ
ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะ
(25)
นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่จะเข้ารับการบ่มเพาะฯ
วิสาหกิจ (คน)
และบริษัทธุรกิจขาดเงินทุนทำให้หน่วยบ่มเพาะฯ
ต้องหาหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องเงินลงทุน
เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
(เชิงปริมาณ) ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากการ
20/
ปัจจุบันการนำความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยมา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การพัฒนา
(15)
ใช้เป็นฐานในการบ่มเพาะมีข้อจำกัด เนื่องจากยัง
สู่เชิงพาณิชย์ (ร้อยละ)
ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที อาจจะต้องมีการปรับปรุง
พัฒนางานวิจัยต่อยอดสูร่ ะดับ Commercial Scale
เพื่อสามารถถ่ายทอดสูผ่ ู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
6. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 4 (สนย. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ
855/
ทุนที่เหลืออีก 190 ทุน จะนำไปจัดสรรใน
ต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
(665)
ปีงบประมาณถัดไป
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาใน
100/
แต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(77.78)
7. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาทุนโครงการ
2,974/
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นหลักฐาน
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คน)
(2,713)
เอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เช่น ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ใบประกอบวิชาชีพครู ผลการเรียน 3.00

จ

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
(เชิงปริมาณ) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพือ่
2,974/
เป็นต้น
พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการใน
(2,713)
สถานศึกษาตามที่โครงการกำหนด (คน)
8. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของ
80/
เป็นตัวชี้วัดสำหรับบัณฑิตในหลักสูตรที่ให้ degree
ภาคอุตสาหกรรมทีร่ ับบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่สำเร็จ
(-)
ซึ่งนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
การศึกษาและกำลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะ เข้าไปทำงาน (ร้อยละ)
9. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สนผ./ สพน./ AIT
(สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือ
1,117/
1. นักศึกษามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมี
(709)
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้คนที่สนใจ
ส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถใน
ขาดโอกาส
การแข่งขันของประเทศ (คน)
10. โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all) (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อ
1,000,000/
อยู่ระหว่างการออกแบบเนื้อหาซึ่งมีความยากและ
ออนไลน์หรือสื่อสาธารณะเพือ่ การเรียนรู้ (คน)
(-)
ซับซ้อน
11. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สพน. สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนในพืน้ ที่ที่ไม่
1,000/
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(939)
ในพื้นทีข่ องสถาบันได้ จึงต้องปรับวิธีการรับสมัครเป็น
ได้รับที่นั่ง และทุนการศึกษาตลอดระยะ
แบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ได้ผสู้ มัครจำนวนน้อยกว่าแผน
การศึกษาของหลักสูตร เป็นกรณีพิเศษจาก
ที่ตั้งไว้
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (คน)
(เชิงปริมาณ) นักเรียนในโครงการสานฝัน
651/
การกีฬาสูร่ ะบบการศึกษาในจังหวัดชายแดน
(598)
ใต้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (คน)
12. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สพน. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) ผูร้ ับทุนการศึกษา (คน)
2,678/
สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานของ
(2,527)
นักศึกษามายัง สป.อว. ล่าช้า
13. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (สอว. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง
30/
พื้นทีท่ จี่ ะทำการก่อสร้างบางส่วนมีการทับซ้อนกับ
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
(17.62)
แนวท่อระบายน้ำที่มีอยูเ่ ดิม ทำให้ต้องมีการปรับผัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สะสม)
อาคารและวางแนวเสาเข็มตามผังใหม่ ประกอบกับ
(ร้อยละ)
สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีการประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
14. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 3.7407 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.6000 ล้าน
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(49.32)
บาท รวมเป็น 7.3407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.79
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
15. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำภูมิภาค (สส. (สป.อว.
ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 13.5358 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.4425
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(75.62)
ล้านบาท รวมเป็น 16.9783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
94.85
16. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงานความร่วมมือด้าน
3/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(-)
การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบให้การดำเนินงาน
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
ต้องเลื่อนออกไป จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในปี
(ผลงาน/ความร่วมมือ)
2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับรูปแบบการทำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
80/
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ)
(-)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป
100/
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ)
(-)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
กันเงินไว้ 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(-)
17. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สนย. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 0.7937 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.5000 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(15.87)
รวมเป็น 4.2937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.87
18. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 5.0678 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 0.0291 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(89.74)
รวมเป็น 5.0969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.25
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 7.0929 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.0000
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(54.56)
ล้านบาท รวมเป็น 10.0929 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 77.64
20. โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน
4/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมี
วทน. ระหว่างอาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา (เรื่อง)
(-)
การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบให้
การดำเนินงานต้องเลื่อนออกไป จึงยังไม่มีผล
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
80/
การดำเนินงานในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
(-)
รูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
เกิดขึ้น
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม
80/
ที่ดำเนินการ (ร้อยละ)
(-)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป
100/
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ)
(-)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 0.1343 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 1.35 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(7.46)
รวมเป็น 1.4843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.46
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลั ดกระทรวงฯ ตามตัวชี้วัด
เป้ าหมายการให้ บ ริ การกระทรวง เป้ าหมายการให้ บ ริการหน่ว ยงาน และผลผลิ ต /โครงการ มีข้อสั งเกต/
ข้อค้นพบ และแนวทางการพัฒนาปรับ ปรุงเพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
วางไว้และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ
ปีงบประมาณ 2563 ทั่วโลกได้เผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ซึ่งประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการต่างประเทศ หรือกิจกรรม
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนหลายๆ คน ทำ
ให้ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4
หลายผลผลิต/โครงการดำเนินการได้
ไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม
มีหลายผลผลิต/โครงการที่ดำเนินการ
ได้เป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานควรรักษาระดับความสำเร็จของงานอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการปรับ
รูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญ
2. หน่วยงานควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก หรือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งปม. ที่ได้รับจัดสรร และการจัดฝึกอบรมฯ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของ สธ.
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสำคัญ
3. หน่วยงานควรตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
4. หน่วยงานควรตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงต้นทุนในไตรมาส 4 ให้เป็นร้อยละ 100
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
5. หน่วยงานควรทบทวนแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงระดับของ
การส่งตัวชี้วัดว่าควรอยู่ในระดับผลผลิตหรือกิจกรรมด้วย
6. หน่วยงานควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
7. โครงการที่ใช้งบลงทุนในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้าง ควรจัดทำรายละเอียด
(TOR) และแบบให้พร้อม เพื่อจะได้จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก
8. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสีย่ งโครงการ/กิจกรรม
9. หน่วยงานด้านการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ
และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ซ

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บทที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.อว. จำแนกตามแผนงาน ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของ สป.อว. ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริ การกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต /โครงการ
2.3 สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามยุทธศาสตร์ สป.อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่ อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
บทที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอื่นๆ
ภาคผนวก ข สรุปผลการดำเนิน งานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/แผนปฏิบัติราชการ และตามผลผลิต/
โครงการ) และเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563
i
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47
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68

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทที่ 1
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.1 สรุ ป งบประมาณของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม
ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,015.0107 ล้านบาท แบ่งเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3,158.6460 ล้านบาท และด้านการอุดมศึกษา จำนวน 4,856.3647
ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการ 6 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 324.6841 ล้านบาท) แผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ 5 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ 5,397.8056 ล้ านบาท) และแผนงานพื้ น ฐาน 2 แผนงาน
(จำนวนงบประมาณ 1,950.8578 ล้านบาท) และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 แผนงาน (จำนวนงบประมาณ
341.6632 ล้ า นบาท) เพื่ อ ดำเนิ น การ 7 ผลผลิ ต 35 โครงการ ภายใต้ เป้ าหมายการให้ บ ริ การหน่ วยงาน
7 เป้าหมายที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ต่อมาได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือ
เป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้ง
สถานการณ์ภัยแล้ง หรือสาธารณภัยอื่นที่ เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีการตรา พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อนำไปใช้แก้ไข
ปั ญหาเรื่องดังกล่ าว โดย สป.อว. ได้ โอนงบประมาณจำนวน 294.8644 ล้ านบาท แบ่ งเป็ น สป.อว. ด้าน ววน.
จำนวน 78.5648 ล้านบาท และ สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา จำนวน 216.2996 ล้านบาท ไปบรรจุใน พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเหลื อ จำนวน 7,720.1463 ล้ านบาท ซึ่งจำแนกตาม
แผนงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณของผลผลิต/โครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
8,015.0107
294.8644
324.6841
4.4978

1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

26.3408
2.8923

1

0.0878
-

เงินคงเหลือ
7,720.1463
320.1863
26.2530
2.8923

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นทีข่ องภาค (ภาคใต้)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ สูง
(ภาคเหนือ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตด้านการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)
1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
7.2385
0.0238

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน
1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมเผยแพร่
ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.6 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อ
การเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
2

เงินคงเหลือ
7.2147

2.3000

0.0300

2.2700

13.9100

0.0340

13.8760

142.0484

0.3000

141.7484

60.0000

0.3000

59.7000

82.0484

-

82.0484

50.0000

0.4600

49.5400

50.0000

0.4600

49.5400

98.7949

1.5500

97.2449

98.7949

1.5500

97.2449

6.5000

2.0000

4.5000

6.5000

2.0000

4.5000

1.0000

0.1000

0.9000

1.0000

0.1000

0.9000

5,397.8056
51.7016

307.2300
3.6702

5090.5709
48.0314

6.2750

0.6275

5.6475

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลักดันความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์อาเซียน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียน
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 3
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียน
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 3+
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียน
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
8.4266
0.8327

3

เงินคงเหลือ
7.5839

2.0000

0.2000

1.8000

20.0000

-

20.0000

15.0000

2.0000

13.0000

1,323.9524

143.2704

1,180.6820

670.7132

-

670.7132

514.9688

10.0000

504.9688

10.0000

5.0000

5.0000

128.2704

4.5060

123.7644

1,900.8000

13.0000

1,887.8000

143.7000

-

143.7000

726.2000

-

726.2000

651.2000

5.0000

646.2000

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยุวชนอาสา
(อาสาประชารัฐ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนา
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปัญญาประดิษฐ์
สำหรับทุกคน (AI for all)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ
อววน. (Big Data)
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. แผนงานพื้นฐาน
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
379.7000
8.0000

4

เงินคงเหลือ
371.7000

1,762.5516

142.3120

1,620.2396

41.0000

-

41.0000

811.0587

91.4432

719.6155

375.4913

19.0688

356.4225

35.8016

2.4000

33.4016

25.0000

2.5000

22.5000

414.0000

21.4000

392.6000

35.0000

3.5000

31.5000

20.0000

2.0000

18.0000

5.2000

-

5.2000

358.8000

4.9821

353.8179

263.3650

2.2381

261.1269

95.4350

2.7440

92.6910

1,950.8578
292.0032

106.9000
41.4408

1,843.9578
250.5624

66.4946

2.8220

63.6726

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมภูมภิ าค
3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตมาตรฐานการ
พัฒนาอุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตสถาบันการศึกษา
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
102.5315
4.7225

5

เงินคงเหลือ
97.8090

64.4137

25.6781

38.7356

38.6634

6.2182

32.4452

19.9000

2.0000

17.9000

1,658.8546

65.4600

1,593.3946

60.0037

14.7217

45.2820

209.6910

28.0401

181.6509

1,389.1599

22.6937

1,366.4662

341.6632
123.5612

-

341.6632
123.5612

218.1020

-

218.1020

8,015.0107

294.8600

7,720.1463

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง เป้ า หมายการให้ บ ริ การ
หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ของ สป.อว. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน อววน. ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้าน อววน.
4. การขับเคลื่อนบูรณาการด้าน อววน. อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บ ริการ
หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ แสดงดังแผนภาพที่ 1 – 3 และตารางที่ 2

6

7

แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ สป.อว. ผลผลิต/โครงการกับแผนระดับ 1 และ ระดับ 2

8

แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ สป.อว. ผลผลิต/โครงการกับแผนระดับ 1 และ ระดับ 2 (ต่อ)

แผนภาพที่ 3 ทิศทางองค์กร สป.อว. ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

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)

เป้าประสงค์ที่ 2 :
กาลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น
ธุรกิจ (60.0000 ลบ.)

สส. สอว. สสอ.

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น
ในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศ

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
เริ่มต้น (82.0484 ลบ.)
(7.2385 ลบ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
ผลผลิต: การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร (13.9100 ลบ.)
(102.5315 ลบ.)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างมูลค่าสูง (2.3000 ลบ.)
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
(514.9688 ลบ.)
โครงการสร้างกาลังคนและทักษะแห่งอนาคตใน

โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
(50.0000 ลบ.)

สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย อววน.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (670.7132
ลบ.)

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(811.0587 ลบ.)

โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

สพน.

โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (95.4350 ลบ.)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา (6.5000 ลบ.)
โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา (98.7949 ลบ.)

กลยุทธ์:
3.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3.2 ส่งเสริมการตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด :
KPI 3.1 จานวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (4,358 คน)
KPI 3.2 จานวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (40,000 คน)

เป้าประสงค์ที่ 3 :
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุ้มกันในการ
ดาเนินชีวิต

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (341.6632 ลบ.)

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

โครงการยกระดับสมรรถนะกาลังคนวัย
แรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
(35.0000 ลบ.)

โครงการยุวชนอาสา (41.0000 ลบ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
อุดมศึกษา (35.8016 ลบ.)
โครงการปัญญาประดิษฐ์สาหรับทุกคน
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน (AI for all) (20.0000 ลบ.)
ว. และ ท. ระยะที่ 3 ,3+,4 (1,521.1000 ลบ.)
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแล
ให้กับภาคอุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
(Talent Mobility)
((379.7000 ลบ.)

โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (375.4913 ลบ.)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(263.3650 ลบ.)

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

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)

เป้าประสงค์ที่ 1:
ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน อววน. ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ค่านิยม

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ระดับผลการดาเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ

ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึงต้องพัฒนาต้องมุ่งเน้น

หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่คาดหวังให้คนในองค์กรปฏิบัติ

กรอบในการกาหนดภาระหน้าที่ที่องค์กรต้องทาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ภาพที่แสดงให้เห็นทิศทางที่องค์กรจะดาเนินไปในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
เพือการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 5 :
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ของบประมาณภายใต้
กองทุนส่งเสริม ววน.
5 โครงการ

29 ตัวชี้วัด

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

47 ผลผลิต/โครงการ

สอว. สบ.

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทค
โนธานีฯ (128.2704 ลบ.)

โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ (2.8923 ลบ.)

และพหุภาคี (15.0000 ลบ.)

2 แผนงานพื้นฐาน
5 แผนงานยุทธศาสตร์
6 แผนบูรณาการ

โครงการความร่วมมือเพื่อการ
เป็นประชาคมแห่งนวัตกรรม
อาเซียน (6.2750 ลบ.)
Uninet TCU สอ.

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
(20.0000 ลบ.)

ผลผลิต:การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(64.4137 ลบ.)

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมประจาภูมิภาค (19.9000 ลบ.)

ศปท.

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (1.0000 ลบ.)

กลยุทธ์:
7.1 สร้างกลไกและความตระหนักรู้ใน
ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก
ศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
KPI 7.1 ร้อยละของบุคลากรของ
สป.อว. ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ
85)

เป้าประสงค์ที่ 7:
บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม
จริยธรรมปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

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

โครงการขับเคลื่อน Thailand
4.0 ด้วยความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2.0000 ลบ.)

โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชน
จีน (8.4266 ลบ.)

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

ผลผลิต:ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(38.6634 ลบ.)

ผลผลิต:ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผน (66.4946 ลบ.)

โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ (10.0000 ลบ.)

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

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)

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

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา (60.0037 ลบ.)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อ
ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) อุดมศึกษา (209.6910 ลบ.)
(25.0000 ลบ.)
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและ
ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยี ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี
สารสนเทศทางการศึกษา (1,389.1599 ลบ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา (414.0000 ลบ.)

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

ตัวชี้วัด :
KPI 4.1 ร้อยละความสาเร็จการก่อสร้าง
อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ร้อยละ 30)

เป้าประสงค์ที่ 4 :
โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การขับเคลื่อนบูรณาการ อววน.การขั
อย่บางมี
ธิภาพ านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เคลืป่ อระสิ
นบูทรณาการด้
การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนา อววน.
และมีธรรมาภิบาล
อย่ างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4) จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5) จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา
6) สนับสนุนการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา

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

1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
2) กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและแผนอื่น ๆ
3) ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต พัฒนา
กาลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตารางที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการ
เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต / โครงการ
/ แผนงาน
กระทรวง
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ สป.อว. ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ
(1 ผลผลิต 7 โครงการ)
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการพัฒนา
เป้าหมายที่ 1.1 การพัฒนา
เป้าหมายที่ 1 ชุมชนและ
1) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย ผู้ประกอบการได้รับการ
เริ่มต้นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
และนวัตกรรมและสร้างความ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจใน
สากล
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และคุณภาพชีวิต ด้วย
ระยะเริ่มต้น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เพิ่มขีดความสามารถของ
วิจัยและนวัตกรรม
ประเทศ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนา
3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับภาค
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
การเกษตร
5) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ที่เป็นอัตลักษณ์ทเี่ หมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ของภาค
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
เป้าหมายที่ 2.2 การพัฒนา
1) ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความสามารถในการแข่งขัน
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เป้าหมายที่ 2.3 การขับเคลื่อน
6) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ภูมิภาค)
และพัฒนาพื้นที่เพือ่ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนา
7) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.อว. ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน อววน. ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(13 โครงการ)
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เป้าหมายที่ 2.2 การพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โจทย์การพัฒนาประเทศ

เป้าหมายที่ 2 กำลังคนด้าน
อววน. มีคุณภาพ ความรู้
และทักษะที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ
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1) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
2) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+
3) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
/ แผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์จัดสรรด้าน
ความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

4) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) โครงการอาสาประชารัฐ
7) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรอุดมศึกษา

เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
เป้าหมายที่ 4.1 การผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้
เป็น high-skilled workforce
ตามความต้องการของประเทศ

เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต
เป้าหมายที่ 4.2 การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

8) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
9) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน
วัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
10) โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุก
คน (AI For all)
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาและมี
ภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายที่ 4.2 การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

11) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
12) โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่
ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตรสร้างความ เป้าหมายที่ 4.2 การสร้าง
เสมอภาคทางการศึกษา
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.อว. ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนา อววน.
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมายที่ 2.3 การขับเคลื่อน
ระดับภาค
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และพัฒนาพื้นที่เพือ่ นวัตกรรม

ผลผลิต / โครงการ

เป้าหมายที่ 4 โครงสร้าง
พื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ
สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ
เป้าหมายที่ 5 ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษามีประสิทธิภาพ
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13) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1 ผลผลิต 5 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม
3) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (Thai-MOOC)
4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา
5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
/ แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่ 4.2 การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.อว. ที่ 4 การขับเคลื่อนบูรณาการ อววน. อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้าน
ความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริม
เป้าหมายที่ 2.1 การสร้าง
เป้าประสงค์ที่ 6 สป.อว.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
มีกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการงานวิจัยและ
ดำเนินงานด้าน อววน.
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เสริมสร้างศักยภาพให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เป้าหมายที่ 2.1 การสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
ความเข้มแข็งในการบริหาร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จัดการงานวิจัยและ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
เป้าหมายที่ 1.1 การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมและสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
เป้าหมายที่ 2.1 การสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ
อววน. (Big Data)
1) ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
(5 ผลผลิต 8 โครงการ)

1) โครงการความร่วมมือเพือ่ การเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
2) โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
4) โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
5) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
6) โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริ
1) ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2) ผลผลิต ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ
แผน
3) ผลผลิต ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
7) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมภูมิภาค

เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์จัดสรรด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ผลผลิต / โครงการ

เป้าหมายที่ 4.3 การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

4) ผลผลิต : นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา
12

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
/ แผนงาน
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์จัดสรรด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
เป้าหมายที่ 2.1 การสร้าง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต / โครงการ
5) ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา

เป้าหมายที่ 7 บุคลากร
สป.อว. มีคุณธรรม
จริยธรรมปลอดการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ

8) โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่ อให้ การดำเนิ นงานของ สป.อว. บรรลุเป้าหมายที่ว างไว้ สป.อว. ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้ บริก ารหน่วยงาน/ผลผลิต/
โครงการเป็นประจำทุกไตรมาส
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

บทที่ 2
ผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1 สรุ ป ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ สป.อว. จำแนกตามแผนงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรโดยหั กงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ ว
เหลื องบประมาณจำนวน 7,720.1463 ล้ านบาท (เป้าหมายการเบิกจ่ ายภาพรวมร้อยละ 100) ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จำนวน 6,400.8811 ล้านบาท มี PO/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย/มีแผนการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 899.0126
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.91 และ 11.65 ตามลำดับ โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ดังนี้

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบูรณาการ
1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นทีข่ องภาค
(ภาคใต้)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(ภาคเหนือ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
2563
8,015.0107
324.6841
26.3408
2.8923

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
294.8644 7,720.1463
6,400.8811
(PO 899.0126)
4.4978
320.1863
284.8144
(PO 0.6823)
0.0878
26.2530
25.4881
(PO 0.6823)
2.8923
2.2100
(PO 0.6823)

ร้อยละ

82.911
(11.645)
3.689
(0.008)
0.330
(0.008)
0.029
(0.008)

7.2385

0.0238

7.2147

7.2009

0.093

2.3000

0.0300

2.2700

2.2544

0.029

13.9100

0.0340

13.8760

13.8228

0.179
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
เริ่มต้นธุรกิจ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สร้างและพัฒนาวิสาหกิจใน
ระยะเริ่มต้น
1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1.4 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่
ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา
1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
1.6 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
2563
142.0484

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
0.3000
141.7484
126.8510

ร้อยละ

1.643

60.0000

0.3000

59.7000

59.6736

0.773

82.0484

-

82.0484

67.1774

0.87

50.0000

0.4600

49.5400

46.9801

0.609

50.0000

0.4600

49.5400

46.9801

0.609

98.7949

1.5500

97.2449

80.4489

1.042

98.7949

1.5500

97.2449

80.4489

1.042

6.5000

2.0000

4.5000

4.1778

0.054

6.5000

2.0000

4.5000

4.1778

0.054

1.0000

0.1000

0.9000

0.8685

0.011

1.0000

0.1000

0.9000

0.8685

0.011
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
2. แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ความร่วมมือเพื่อการเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรม
อาเซียน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลักดันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภมู ิภาค)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. จัดสรร
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
5,397.8056
307.2300 5090.5709
4,402.5690
(PO 486.7164)
51.7016
3.6702
48.0314
16.0357
(PO 25.9791)

ร้อยละ

57.027
(6.304)
0.208
(0.0065)

6.2750

0.6275

5.6475

5.0678
(PO 0.02910)

0.066
(0.337)

8.4266

0.8327

7.5839

3.7407
(PO 3.6000)

0.048
(0.047)

2.0000

0.2000

1.8000

0.1343
(PO 1.3500)

0.002
(0.017)

20.0000

-

20.0000

15.0000

2.0000

13.0000

(PO 18.0000)
7.0929
(PO 3.0000)

(0.233)
0.092
(0.039)

1,323.9524

143.2704

1,180.6820

1,198.5711
(PO 104.8389)

15.525
(1.358)

670.7132

-

670.7132

670.7132

8.688

514.9688

10.0000

504.9688

473.3246
(PO 31.3531)

6.131
(0.406)

10.0000

5.0000

5.0000

0.7937
(PO 3.5000)

0.010
(0.045)
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนธานี
เพื่อรองรับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์การ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรม
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 3
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะ 3+
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ระยะที่ 2)
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยุวชนอาสา (อาสาประชารัฐ)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลิตและพัฒนากำลังคน
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
2563
128.2704

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
4.5060
123.7644
53.7396
(PO 69.9858)

ร้อยละ

0.696
(0.907)

1,900.8000

13.0000

1,887.8000

1,881.0767
(PO 0.3488)

24.366
(0.005)

143.7000

-

143.7000

143.7000

1.861

726.2000

-

726.2000

726.2000

0.024

651.2000

5.0000

646.2000

646.2000

8.370

379.7000

8.0000

371.7000

364.9767
(PO 0.3488)

4.728
(0.005)

1,762.5516

142.3120

1,620.2396

1,059.4454
(PO 355.5496)

13.723
(4.605)

41.0000

-

41.0000

40.6220

0.526

811.0587

91.4432

719.6155

652.3333

8.450

375.4913

19.0688

356.4225

226.7793
(PO 0.0073)

2.938
(0.001)
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรอุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (Thai-MOOC)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัย
แรงงานเพื่ออนาคต
(Upskill/Reskill)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน
(AI for all)
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
เพือ่ พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
สำหรับ อววน. (Big Data)
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. แผนงานพืน้ ฐาน
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
2563
35.8016

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
2.4000
33.4016
33.2258
(PO 0.0085)

ร้อยละ

0.430
(0.0001)

25.0000

2.5000

22.5000

0.2554
(PO 21.3000)

0.003
(0.276)

414.0000

21.4000

392.6000

58.8773
(PO 333.6378)

0.763
(4.322)

35.0000

3.5000

31.5000

25.2000

0.326

20.0000

2.0000

18.0000

18.0000

0.233

5.2000

-

5.2000

4.1523
(PO 0.5960)

0.054
(0.008)

358.8000

4.9821

353.8179

247.4401

3.205

263.3650

2.2381

261.1269

157.6102

2.042

95.4350

2.7440

92.6910

89.8299

1.164

1,950.8578

106.9000

1,843.9578

292.0032

41.4408

250.5624

1,378.2926
(PO 411.6139)
221.6774
(PO 23.5353)

17.853
(5.332)
2.871
(0.305)

66.4946

2.8220

63.6726

102.5315

4.7225

97.8090

51.6948
(PO 10.2215)
97.0787
(PO 0.5180)

0.670
(0.132)
1.257
(0.007)
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สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
การให้บริการเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมภูมภิ าค
3.2 แผนงานพืน้ ฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิต
สถาบันการศึกษาได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน)
4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
รวมทั้งสิ้น

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
2563
64.4137

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ร.บ. โอน
เงินคงเหลือ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.
ประจำปี 2563
2563
ณ สิ้นไตรมาส 4
25.6781
38.7356
34.1401
(PO 4.2063)

ร้อยละ

0.442
(0.054)

38.6634

6.2182

32.4452

25.2280
(PO 5.1470)

0.327
(0.067)

19.9000

2.0000

17.9000

13.5358
(PO 3.4425)

0.175
(0.045)

1,658.8546

65.4600

1,593.3946

1,156.6152
(PO 388.0786)

14.982
(5.027)

60.0037

14.7217

45.2820

209.6910

28.0401

181.6509

1,389.1599

22.6937

1,366.4662

43.5108
(PO 0.0546)
149.3359
(PO 9.0343)
963.7685
(PO 378.9897)

0.564
(0.001)
1.934
(0.117)
12.484

341.6632
123.5612

-

341.6632
123.5612

335.2051
120.4883

4.342
1.561

218.1020

-

218.1020

214.7168

2.781

8,015.0107

294.8600

7,720.1463

6,400.8811
(PO 899.0126)

82.911
(11.645)

ที่มา : 1. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63) , สค.สบ. สป.อว. ด้าน ววน.
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (GFMIS) ณ วันที่ 30 ก.ย.63,
สตป. สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.อว.
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ
มีดังนี้
2.2.1 การดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง สป.อว. มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และส่งตัวชี้วัดกระทรวง จำนวน 20 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน
ของ อว. (คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้ างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ
(เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 18 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 21 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้
สำนักงบประมาณแล้ว (ผลงาน)
ตัวชี้วัดที่ 25 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 26 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 31 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิ ลปวัฒ นธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 34 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 37 จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) (หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ (คน)
ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจําเป็น (คน)
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สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 40 จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning (คน)
ตัวชี้วัดที่ 41 สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ)
ผลปรากฏว่า 15 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน และ 5 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผน
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4, 33, 38, 39 และ 42 ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้าหมาย อว. ที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้เข้ารับการ
สป.อว. ด้าน
915,600/ กิจกรรมภายใต้โครงการปัญญาประดิษฐ์
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
ววน.
(580,388) สำหรับทุกคน (AI for all) ได้มีการปรับแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
จาก “จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ
นวัตกรรม (คน)
400,000 คน” เป็น “การจัดหาหรือจัดทำ
platform เพื่อการเรียนออนไลน์ จำนวน
1 ระบบ” จึงทำให้ไม่มผี ลการดำเนินงาน
ตอบตัวชี้วัดนี้
เป้าหมาย อว. ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/
สป.อว. ด้าน
3,000/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
การอุดมศึกษา
(2,476)
COVID-19 และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
และของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุ
ทำให้หลายโครงการ/กิจกรรมต้องระงับและ
บำรุงศิลป- วัฒนธรรมและศาสนา
ล่าช้าออกไป
หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม (โครงการ)
เป้าหมาย อว. ที่ 4.1 : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชา
สป.อว. ด้าน
19,438/
จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผน
ที่เป็นความต้องการของประเทศ
การอุดมศึกษา
(17,106) การดำเนินงานต้องปรับเลื่อนออกไป รวมถึง
(คน)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ
ผู้เรียนต้องหยุดชะงักไประหว่างที่มีการแพร่
ระบาดของ COVID-19
เป้าหมาย อว.ที่ 4.2 : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้
สป.อว. ด้าน
4,358/
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่มีนโยบาย
พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
การอุดมศึกษา
(1,919)
แนวทาง /มาตรการเฉพาะในการรับคนพิการ
เข้าถึงบริการการศึกษาเเละการ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังไม่ส่ง
พัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทาง
แผนการรับนักศึกษาพิการให้ สป.อว. ทราบ
การศึกษาทีเ่ หมาะสมตามความ
ต้องการจําเป็น (คน)
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ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้าหมาย อว.ที่ 4.3 : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สําเร็จ
สป.อว. ด้าน
75/
จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทํา
การอุดมศึกษา
(71.44)
ให้สถานประกอบการหยุดกิจการ ทำให้
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มีการจ้างงานลดลง
(ร้อยละ)

2.2.2 การดำเนิ น งานตามเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน/แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจำปี 2563 ซึ่งมี 29 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า 26 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน และ
3 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8, 9 และ 19
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงาน
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
รับผิดชอบ
เป้ าหมาย สป.อว. ที่ 2 : กำลังคนด้ าน อววน. มี คุณ ภาพ ความรู้แ ละทั กษะที่ เป็ น ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 นักศึกษาทุนโครงการผลิต
สป.อว. ด้าน
2,974/
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มารายงานตัวเพื่อยื่น
ครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ สามารถบรรจุเข้า การอุดมศึกษา
(2,713)
หลักฐานเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
รับราชการในสถานศึกษาตาม
เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ใบประกอบ
โครงการที่กำหนด (คน)
วิชาชีพครู ผลการเรียน 3.00 เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุน สป.อว. ด้าน
1,117/
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนไม่ผ่านเกณฑ์
หรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่
การอุดมศึกษา
(709)
ภาษาอังกฤษ
จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีด
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้คน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่สนใจขาดโอกาส
(คน)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
30/
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละความสำเร็จการ
สป.อว. ด้าน
พื้นที่ทจี่ ะทำการก่อสร้างบางส่วนมีการทับ
(17.62)
ก่อสร้างอาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์
ววน.
ซ้อนกับแนวท่อระบายน้ำที่มีอยูเ่ ดิม ทำให้
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้องมีการปรับผังอาคารและวางแนวเสาเข็ม
ตอนล่าง (ร้อยละ)
ตามผังใหม่ ประกอบกับสถานการณ์
COVID-19 ซึ่งมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ทำให้การก่อสร้างล่าช้า

ทั้ งนี้ ในตั วชี้ วั ดภายใต้ เป้ าหมายการให้ บริการ สป.อว. จะมี ตั วชี้ วั ดผลสั มฤทธิ์ และประโยชน์ ที่ ได้ รั บจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ด้วย
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2.2.3 การดำเนิน งานตามผลผลิต/โครงการ ซึ่งมี 7 ผลผลิต 35 โครงการ โดยผลผลิต/
โครงการส่วนใหญ่มีตัวชี้วัด 4 มิติ คือ เชิงปริมาณ (62 ตัวชี้วัด)/เชิงคุณภาพ (27 ตัวชี้วัด)/เชิงเวลา (23 ตัวชี้วัด)/
เชิงต้นทุน (22 ตัวชี้วัด) รวม 133 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า มี 4 ผลผลิต 18 โครงการที่มีผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามแผน/สูงกว่าแผน และ 3 ผลผลิต 17 โครงการ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัด
เชิงต้นทุน ได้แก่
ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
1. ผลผลิต ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (สนย./สปคร./กพร./ตร./นก./ศท./ศปท./สบค./สบ.)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 51.6948 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 10.2215
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(81.19)
ล้านบาท รวมเป็น 61.9163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
97.24
2. ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สส./ ศท./ สบ. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 34.1401 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 4.2063
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(88.14)
ล้านบาท รวมเป็น 38.3464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99
3. ผลผลิต ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 25.2280 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 5.1471
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(77.76)
ล้านบาท รวมเป็น 30.3751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.62
4. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สอว. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 473.3246 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 31.3531
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(93.73)
ล้านบาท รวมเป็น 504.6777 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.94
5. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สสอ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษา WIL ทีเ่ ข้า
30/
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงยังไม่เป็นที่รจู้ ักของ
ปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะ
(25)
นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่จะเข้ารับการบ่มเพาะฯ
วิสาหกิจ (คน)
และบริษัทธุรกิจขาดเงินทุนทำให้หน่วยบ่มเพาะฯ
ต้องหาหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องเงินลงทุน
เพือ่ นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
(เชิงปริมาณ) ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากการ
20/
ปัจจุบันการนำความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยมา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การพัฒนา
(15)
ใช้เป็นฐานในการบ่มเพาะมีข้อจำกัด เนื่องจากยัง
สู่เชิงพาณิชย์ (ร้อยละ)
ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที อาจจะต้องมีการปรับปรุง
พัฒนางานวิจัยต่อยอดสูร่ ะดับ Commercial Scale
เพื่อสามารถถ่ายทอดสูผ่ ู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
6. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 4 (สนย. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ
855/
ทุนที่เหลืออีก 190 ทุน จะนำไปจัดสรรใน
ต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
(665)
ปีงบประมาณถัดไป
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาใน
100/
แต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(77.78)
7. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่ (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาทุนโครงการ
2,974/
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นหลักฐาน
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คน)
(2,713)
เอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เช่น ผลการทดสอบ
(เชิงปริมาณ) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพือ่
2,974/
ภาษาอังกฤษ ใบประกอบวิชาชีพครู ผลการเรียน 3.00
พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการใน
(2,713)
เป็นต้น
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ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
สถานศึกษาตามที่โครงการกำหนด (คน)
8. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของ
80/
เป็นตัวชี้วัดสำหรับบัณฑิตในหลักสูตรที่ให้ degree
ภาคอุตสาหกรรมทีร่ ับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สำเร็จ
(-)
ซึ่งนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
การศึกษาและกำลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะ เข้าไปทำงาน (ร้อยละ)
9. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สนผ./ สพน./ AIT
(สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือ
1,117/
1. นักศึกษามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมี
(709)
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้คนที่สนใจ
ส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถใน
ขาดโอกาส
การแข่งขันของประเทศ (คน)
10. โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all) (สนผ. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อ
1,000,000/
อยู่ระหว่างการออกแบบเนื้อหาซึง่ มีความยากและ
ออนไลน์หรือสื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ (คน)
(-)
ซับซ้อน
11. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สพน. สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนในพืน้ ที่ที่ไม่
1,000/
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(939)
ในพื้นทีข่ องสถาบันได้ จึงต้องปรับวิธีการรับสมัครเป็น
ได้รับที่นั่ง และทุนการศึกษาตลอดระยะ
แบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ได้ผสู้ มัครจำนวนน้อยกว่าแผน
การศึกษาของหลักสูตร เป็นกรณีพิเศษจาก
ที่ตั้งไว้
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (คน)
(เชิงปริมาณ) นักเรียนในโครงการสานฝัน
651/
การกีฬาสูร่ ะบบการศึกษาในจังหวัดชายแดน
(598)
ใต้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (คน)
12. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สพน. (สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา))
(เชิงปริมาณ) ผูร้ ับทุนการศึกษา (คน)
2,678/
สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานของ
(2,527)
นักศึกษามายัง สป.อว. ล่าช้า
13. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (สอว. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง
30/
พื้นทีท่ จี่ ะทำการก่อสร้างบางส่วนมีการทับซ้อนกับ
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
(17.62)
แนวท่อระบายน้ำที่มอี ยูเ่ ดิม ทำให้ต้องมีการปรับผัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สะสม)
อาคารและวางแนวเสาเข็มตามผังใหม่ ประกอบกับ
(ร้อยละ)
สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีการประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
14. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 3.7407 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.6000 ล้าน
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(49.32)
บาท รวมเป็น 7.3407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.79
15. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำภูมิภาค (สส. (สป.อว.
ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 13.5358 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.4425
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(75.62)
ล้านบาท รวมเป็น 16.9783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
94.85
24
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ชื่อตัวชี้วัด
แผน/(ผล)
เหตุผล/ปัญหาอุปสรรค
16. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงานความร่วมมือด้าน
3/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(-)
การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบให้การดำเนินงาน
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
ต้องเลื่อนออกไป จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในปี
(ผลงาน/ความร่วมมือ)
2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับรูปแบบการทำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
80/
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ)
(-)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป
100/
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ)
(-)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
กันเงินไว้ 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(-)
17. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สนย. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 0.7937 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.5000 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(15.87)
รวมเป็น 4.2937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.87
18. โครงการความร่วมมือเพือ่ การเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 5.0678 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 0.0291 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(89.74)
รวมเป็น 5.0969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.25
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 7.0929 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 3.0000
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(54.56)
ล้านบาท รวมเป็น 10.0929 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 77.64
20. โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สม. (สป.อว. ด้าน ววน.))
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน
4/
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมี
วทน. ระหว่างอาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา (เรื่อง)
(-)
การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบให้
การดำเนินงานต้องเลื่อนออกไป จึงยังไม่มีผล
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
80/
การดำเนินงานในปี 2563 อย่างไรก็ตาม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
(-)
ได้มีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม
80/
ที่ดำเนินการ (ร้อยละ)
(-)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป
100/
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ)
(-)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
เบิกจ่าย 0.1343 ล้านบาท โดยกันเงินไว้ 1.35 ล้านบาท
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(7.46)
รวมเป็น 1.4843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.46

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว.ตามตัวชี้วัด รวม 20 ตัวชี้วัด
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
(ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย อว. ที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
รวม
3,307/
ร้อยละ 108.47
พัฒนา (คน)
(3,587)
สนย./ฝ่ายนักเรียนทุน
3,260/
รัฐบาล อว. ของ พว.
(3,539)
สพบ. (สป.อว.
47/
ด้านการอุดมศึกษา)
(48)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรทีท่ ำงานด้าน
สนย./ฝ่ายนักเรียนทุน
2,771/
ร้อยละ 110.39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
รัฐบาล อว. ของ พว.
(3,059)
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และ
สสอ. (สป.อว.
75/
ร้อยละ 208
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการอุดมศึกษา)
(156)
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
รวม
915,600/
ร้อยละ 63.39
และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
(580,388)
*
นวัตกรรม (คน)
สส. (สป.อว. ด้าน ววน.)
515,600/
(580,388)
สนผ. (สป.อว.
400,000/
ด้านการอุดมศึกษา)
(-)
เป้าหมาย อว. ที่ 2.1 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
ศปท.
85/
และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(92.11)
อว. (คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนเรื่องทีเ่ กิดจากการสร้าง
สม.
4/
ความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(4)
*
(เรื่อง)
เป้าหมาย อว. ที่ 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ร้อยละ 108.36

ตัวชี้วัดที่ 18 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)

ร้อยละ 156.20

รวม

500/
(781)

สอว.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

365.50/
(367)

ร้อยละ 100

หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4 สส.สป.อว. ด้าน ววน. ขอปรับแผนจาก 528,100 คน
เป็น 515,600 คน และตัวชี้วัดที่ 12 สม.สป.อว. ด้าน ววน. ขอปรับแผนจาก 10 เรื่อง เป็น 4 เรื่อง
** เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
26จ่ายงบประมาณ ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)

สส.
(สป.อว. ด้าน ววน.)
สสอ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)
สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา

แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
84.50/
(329)
50/
(85)
587/
(791)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี

ร้อยละ 134.75

ตัวชี้วดั ที่ 21 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
สป.อว.
120/
ร้อยละ 276.67
นวัตกรรมทีส่ ามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง ด้านการอุดมศึกษา
(332)
ปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมตั ิ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว (ผลงาน)
เป้าหมาย อว. ที่ 2.3 : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 25 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้
สอว.
5/
ร้อยละ 100
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(5)
ตัวชี้วัดที่ 26 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้
สอว.
30/
ร้อยละ 102.17
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ล้านบาท)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(30.65)
เป้าหมาย อว. ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ตัวชีว้ ัดที่ 31 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน.
สส.
10/
ร้อยละ 190
เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(19)
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
สป.อว.
3,000/
ร้อยละ 49.07
เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ด้านการอุดมศึกษา
(2,476)
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม (โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 34 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
สส.
120/
ร้อยละ 159.17
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(191)
ผลิตภัณฑ์ (ราย)
เป้าหมาย อว. ที่ 4.1 : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 37 จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการ
สป.อว.
137/
ร้อยละ 175.18
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน
ด้านการอุดมศึกษา
(240)
Soft Skill และ Critical Thinking (21st
Century) (หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็น
สป.อว.
19,438/
ร้อยละ 88
ความต้องการของประเทศ (คน)
ด้านการอุดมศึกษา
(17,106)
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สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย อว.ที่ 4.2 : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาทีเ่ หมาะสมตามความ
ต้องการจําเป็น (คน)
ตัวชี้วัดที่ 40 จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning (คน)

สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา

4,358/
(1,919)

ร้อยละ 44.03

สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา

200,000/
(530,000)

ร้อยละ 265

เป้าหมาย อว.ที่ 4.3 : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 41 สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ :
สายอืน่ ในสถาบันอุดมศึกษา

สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา

32 : 68/
(32 : 68)

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ)

สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา

75/
(71.44)

ร้อยละ 95.25
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สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วัด รวม 29 ตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวม 17 ตัวชี้วัด)
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
(ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/แผนปฏิบัติราชการของ สป.อว. ประจำปี 2563)
เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 1 : ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
1. จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
สส.
120/
ร้อยละ 159.17
ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(191)
**
ต้องการของตลาด (ราย)
2. จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการ
สส.
355/
ร้อยละ 183.38
**
ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(651)
3. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
รวม
12,230/
ร้อยละ 114.18
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุม่ เป้าหมาย (ราย)
(13,964)
* / **
สส.
9,730/
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(12,964)
สสอ. (สป.อว.
2,500/
ด้านการอุดมศึกษา)
(1,000)
4. จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจยั
รวม
82/
ร้อยละ 123.17
และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
(101)
(ราย)
สส.
43/
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(62)
สอว.
39/
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(39)
5. จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยาน
สอว.
42/
ร้อยละ 100
วิทยาศาสตร์มีขดี ความสามารถทางเทคโนโลยีและ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(42)
การทำวิจัยเพิ่มขึ้น (ราย)
6. จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึน้ ใหม่ (Start up
สสอ. (สป.อว.
75/
ร้อยละ 208
**
companies & Spin off companies) (ราย)
ด้านการอุดมศึกษา)
(156)
7. มูลค่าผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมที่
รวม
500/
ร้อยละ 156.20
ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป
(781)
**
ใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)
สอว.
365.50/
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(367)
สส.
84.50/
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(329)
สสอ. (สป.อว.
50/
ด้านการอุดมศึกษา)
(85)
หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ ัดที่ 3 สส.สป.อว.ด้าน ววน. ขอปรับแผนจาก 9,860 คน
เป็น 9,730 คน
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เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 2 : กำลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
8. นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
สนผ. (สป.อว.
2,974/
ร้อยละ 91.22
สามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตาม
ด้านการอุดมศึกษา)
(2,713)
โครงการที่กำหนด (คน)
9. จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพใน สนผ./AIT/สพน.
1,117/
ร้อยละ 63.47
สาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิม่
(สป.อว.
(709)
**
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
10. จำนวนบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่มีศักยภาพ
สนผ. (สป.อว.
2,650/
ร้อยละ 245.36
ความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ด้านการอุดมศึกษา)
(6,502)
**
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (คน)
11. จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา (คน) **
รวม
3,307/
ร้อยละ 107.02
(3,539)
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
3,260/
ทุนรัฐบาลด้าน
(3,539)
ว. และ ท. ของ พว.
สพบ. (สป.อว.
47/
ด้านการอุดมศึกษา)
(-)
12. จำนวนผลงาน/โครงการทีม่ กี ารทำงานร่วมกัน
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
12/
ร้อยละ 133.33
ของนักเรียนทุนรัฐบาล วท. (โครงการ)
ทุนรัฐบาลด้าน
(16)
ว. และ ท. ของ พว.
13. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาประชา
สนผ. (สป.อว.
500/
ร้อยละ 170
รัฐในการร่วมพัฒนาชุมชน (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(850)
14. จำนวนประชากรวัยแรงงานทีไ่ ด้รับการยกระดับ
สสอ. (สป.อว.
2,000/
ร้อยละ 215.75
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(4,315)
15. ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการ
สนย.
87/
ร้อยละ 102.64
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(89.30)
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่
เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ) **
16. จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจและ
สนผ. (สป.อว.
ตัวชี้วัดนี้ มีการปรับแผนหรือค่าเป้าหมาย
*
ทักษะพืน้ ฐานด้าน AI (คน)
ด้านการอุดมศึกษา) จาก 400,000 คน เป็น 0 คน ตาม พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 3 : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภมู ิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
17. จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุน
สพน. (สป.อว.
4,358/
ร้อยละ 116.15
**
เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(5,062)
18. จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วม
สพน. (สป.อว.
40,000/
ร้อยละ 126.68
กิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ด้านการอุดมศึกษา)
(50,671)
**
ยาเสพติด (คน)
หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 16 สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา ขอปรับแผนจาก 400,000 คน
เป็น 0 คน เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมนีแ้ ล้ว
** เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
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สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
30/
19. ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
สอว.
ร้อยละ 58.73
(17.62)
วิทยาศาสตร์ภมู ิภาค ภาคตะวันออก
(สป.อว. ด้าน ววน.)
**
เฉียงเหนือตอนล่าง (ร้อยละ)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 5 : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
20. จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่
Uninet (สป.อว.
10,702/
ร้อยละ 100
**
(10,702)
ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ลั (แห่ง)
ด้านการอุดมศึกษา)
21. จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก
TCU (สป.อว.
5,000/
ร้อยละ 3,000
**
ThaiMOOC (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(335,000)
22. จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
Uninet/สอ. (สป.อว.
9/
ร้อยละ 122.22
(ฐานข้อมูล)
ด้านการอุดมศึกษา)
(11)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 6 : สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อววน. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
23. จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ที่บรรจุ
สส.
10/
ร้อยละ 210
**
ในแผนระดับพื้นที่ (โครงการ)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(21)
24. ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ สนย./สปคร./กพร./
90/
ร้อยละ 111.11
ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัตไิ ด้ ตร./นก./ศท./ศปท./
(100)
จริง (ร้อยละ)
สบค./สบ./ สนผ.
25. จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาที่
สมอ. (สป.อว.
1/
ร้อยละ 1,000
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ด้านการอุดมศึกษา)
(10)
อุดมศึกษา (สาขา)
26. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและ
สมอ. (สป.อว.
100/
ร้อยละ 100
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
ด้านการอุดมศึกษา)
(100)
**
มาตรฐาน (ร้อยละ)
27. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ
สม.
4/
ร้อยละ 100
* / **
ด้าน อววน. ระหว่างประเทศ (เรื่อง)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(4)
28. ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือแผนงาน
สม.
80/
ร้อยละ 100
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน อววน. ของ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(80)
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 7 : บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
85/
29. ร้อยละของบุคลากรของ สป.อว. ไม่ยอมรับการ
ศปท.
ร้อยละ 117.65
(100)
ทุจริต (ร้อยละ)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 27 สป.อว. ด้าน ววน. ขอปรับแผนจาก 10 เรื่อง เป็น 4 เรื่อง
** ตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รวม 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 - 3,
6 - 7, 9 - 11, 15, 17 - 21, 23, 26 - 27
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
(7 ผลผลิต 35 โครงการ)
เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ตัวชี้วัด
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 1 : ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สส.
9,730/
ร้อยละ 133.24
*
(คน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(12,964)
(เชิงคุณภาพ) ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงาน
40/
ร้อยละ 201.58
ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
(80.63)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 105.59
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(99.25)
1) โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ประกอบการ OTOP
สส.
120/
ร้อยละ 159.17
ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน. (คน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(191)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP
75/
ร้อยละ 133.33
ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการยกระดับด้วย
(100)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 100.88
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(94.83)
2) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและ
สส.
25/
ร้อยละ 164
ยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(41)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นจากการผลิตและ
25/
ร้อยละ 124
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
(31)
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 106.18
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(99.81)
3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ
(เชิงปริมาณ) จำนวนศูนย์ทไี่ ด้รับการสนับสนุน (ศูนย์)
สอว.
18/
ร้อยละ 100
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(18)
หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. ด้าน ววน. ขอปรับแผนจาก
9,860 คน เป็น 9,730 คน
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
4) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิม่ สูง
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์สับปะรดทีไ่ ด้รับ
สส.
การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.อว. ด้าน ววน.)
(ผลิตภัณฑ์)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดที่นำไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
สส.
การพัฒนาและยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.อว. ด้าน ววน.)
(ผลิตภัณฑ์)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นจากการผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจำปี (ร้อยละ)
6) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
(เชิงปริมาณ) จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการ
สอว.
อุทยานวิทยาศาสตร์ (หน่วยงาน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(เชิงปริมาณ) จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน
แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ (แห่ง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการพัฒนาเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (ราย)
(เชิงปริมาณ) จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี (โครงการ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ (คน)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ)
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แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
100/
(100)
94/
(99.96)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
ร้อยละ 100

5/
(25)

ร้อยละ 500

40/
(75)
100/
(100)
94/
(99.31)

ร้อยละ 187.50

26/
(36)

ร้อยละ 138.46

10/
(43)

ร้อยละ 430

100/
(100)
94/
(99.62)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 106.34

ร้อยละ 100
ร้อยละ 105.65

ร้อยละ 105.98

5/
(5)
2/
(3)

ร้อยละ 100

5/
(5)
65/
(65)
130/
(130)
550/
(550)
80/
(86.70)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 150

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 108.38

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ตัวชี้วัด
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 99.71
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(93.73)
7) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
(เชิงปริมาณ) จำนวนผูป้ ระกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start
สสอ. (สป.อว.
75/
ร้อยละ 208
up companies & Spin off companies) (ราย/ปี)
ด้านการอุดมศึกษา)
(156)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานใน
30/
ร้อยละ 83.33
บริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (คน)
(25)
(เชิงปริมาณ) ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากการผลิตและ
20/
ร้อยละ 75
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
(15)
(ร้อยละ)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 2 : กำลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ
8) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2552 – 2562)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
85/
ร้อยละ 117.65
การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
ทุนรัฐบาลด้าน
(100)
เทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา ว. และ ท. ของ พว.
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี
100/
ร้อยละ 100
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 106.38
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(100)
9) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 3+ (พ.ศ. 2552 – 2566)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
85/
ร้อยละ 117.65
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
ทุนรัฐบาลด้าน
(100)
เทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตาม
ว. และ ท. ของ พว.
สาขาวิชา (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี
100/
ร้อยละ 100
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 106.38
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(100)
10) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2575)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
855/
ร้อยละ 77.78
ต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
ทุนรัฐบาลด้าน
(665)
ว. และ ท. ของ พว.
(เชิงคุณภาพ) กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป
100/
ร้อยละ 100
ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด (ร้อยละ)
(100)
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี
100/
ร้อยละ 77.78
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(77.78)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 106.38
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(100)
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11) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
(เชิงปริมาณ) จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สนย.
78/
ร้อยละ 100
ทีไ่ ด้รับการบริหารจัดการ (ห้องเรียน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(78)
(เชิงคุณภาพ) หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน
100/
ร้อยละ 100
วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด
(100)
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 106.38
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(100)
12) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
สนผ. (สป.อว.
2,974/
ร้อยละ 91.22
พัฒนาท้องถิ่น (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(2,713)
(เชิงปริมาณ) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
2,974/
ร้อยละ 91.22
ท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษา
(2,713)
ตามที่โครงการกำหนด (คน)
(เชิงปริมาณ) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
1,540/
ร้อยละ 153.96
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
(2,371)
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ (โรงเรียน)
13) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มี
สนผ. (สป.อว.
2,650/
ร้อยละ 430.34
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะทีส่ ามารถตอบโจทย์
ด้านการอุดมศึกษา)
(11,404)
อุตสาหกรรม (คน)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่
80/
ร้อยละ รับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังคนใน
(-)
สถานประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ เข้าไปทำงาน
(ร้อยละ)
14) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
(เชิงปริมาณ) ผูร้ ับทุนผูกพัน (คน)
สพบ. (สป.อว.
47/
ร้อยละ 102.13
ด้านการอุดมศึกษา)
(48)
(เชิงคุณภาพ) จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกทีเ่ ข้า
20/
ร้อยละ 120
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (คน)
(24)
15) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนา
สนผ./AIT/สพน.
1,117/
ร้อยละ 63.47
ศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการ
(สป.อว.
(709)
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (คน) ด้านการอุดมศึกษา)
16) โครงการยุวชนอาสา (อาสาประชารัฐ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สสอ. (สป.อว.
500/
ร้อยละ 170
ยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(850)
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เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
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ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
17) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เชิงปริมาณ) จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
สจภ. (สป.อว.
4 : 80/
ร้อยละ 115
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (ครั้ง : คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(4 : 92)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
100/
ร้อยละ 100
และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้
(100)
ที่ได้รับจากการพัฒนาไปพัฒนางานวิจัยและงาน
วิชาการให้เกิดประโยชน์กับประเทศ (ร้อยละ)
18) โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all)
(เชิงปริมาณ) จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
สนผ. (สป.อว.
1,000,000/
ร้อยละ *
หรือสื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(-)
(เชิงปริมาณ) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความ
ตาม พรบ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
เข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI (คน)
2563 สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา ขอปรับ
แผนจาก 400,000 คน เป็น 0 คน
(เชิงปริมาณ) จำนวนแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้
ตาม พรบ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทคโนโลยี AI/Machine Learning ได้ (คน)
สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา ขอปรับแผนจาก
20,000 คน เป็น 0 คน
19) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
(เชิงปริมาณ) จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับ
สสอ. (สป.อว.
2,000/
ร้อยละ 215.75
การยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ (คน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(4,315)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 3 : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภมู คิ ุ้มกันในการดำเนินชีวิต
20) โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ในสถาบัน
สพน. (สป.อว.
680/
ร้อยละ 115
อุดมศึกษาทั่วประเทศทีศ่ ึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ด้านการอุดมศึกษา)
(782)
และเป็นความต้องการของพื้นที่ (คน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนในพืน้ ที่ที่ไม่สามารถ
1,000/
ร้อยละ 93.90
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รบั ที่นงั่ และ
(939)
ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษาของหลักสูตร เป็น
กรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (คน)
(เชิงปริมาณ) นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่
651/
ร้อยละ 91.86
ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการ
(598)
คัดเลือกเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (คน)
21) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(เชิงปริมาณ) ผูร้ ับทุนการศึกษา (คน)
สพน. (สป.อว.
2,678/
ร้อยละ 94.36
ด้านการอุดมศึกษา)
(2,527)
22) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(เชิงปริมาณ) จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากร
สพน. (สป.อว.
40,000/
ร้อยละ 126.68
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน ด้านการอุดมศึกษา)
(50,671)
ยาเสพติด (คน)
หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 โครงการ AI for all สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา ขอปรับแผน
จาก 12,100,000 คน เป็น 1,000,000 คน
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เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ตัวชี้วัด
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
(เชิงปริมาณ) จำนวนนิสติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
100/
ร้อยละ 100
ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด (คน)
(100)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
23) โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคาร
สอว.
30/
ร้อยละ 58.73
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(17.62)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สะสม) (ร้อยละ)
24) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้าน วทน.
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
สบ.
25/
ร้อยละ 113.56
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี (ร้อยละ)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(28.39)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 5 : ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
ผลผลิตที่ 2 สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(เชิงปริมาณ) จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/
TCU/ Uninet
10,702/
ร้อยละ 100
ศูนย์ที่ได้รับบริการ (แห่ง)
(สป.อว.
(10,702)
ด้านการอุดมศึกษา)
(เชิงปริมาณ) จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษา
67,169/
ร้อยละ 100
ระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
(67,169)
(กิโลเมตร)
(เชิงคุณภาพ) จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
9/
ร้อยละ 122.22
ให้บริการ (ฐานข้อมูล)
(11)
(เชิงคุณภาพ) สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้
98/
ร้อยละ 100
อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) (ร้อยละ)
(98)
25) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(เชิงปริมาณ) จำนวนสถานศึกษาได้รับบริการระบบ
Uninet (สป.อว.
10,702/
ร้อยละ 100
อินเตอร์เน็ตที่สามารถบริการทางการศึกษาและ
ด้านการอุดมศึกษา)
(10,702)
เรียนรูต้ ลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดจิ ิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (แห่ง)
(เชิงคุณภาพ) สถานศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่าย
98/
ร้อยละ 100
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
(98)
ต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) (ร้อยละ)
26) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
(เชิงปริมาณ) รายวิชา MOOC ที่พฒ
ั นาใหม่หรือ
TCU (สป.อว.
30/
ร้อยละ 143.33
ปรับปรุงให้ทันสมัยจากรายวิชาเดิม (รายวิชา)
ด้านการอุดมศึกษา)
(43)
(เชิงปริมาณ) แพลตฟอร์ม MOOC กลางของรัฐที่ช่วย
5,000/
ร้อยละ 100
สนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
(5,000)
ในการผลิตและจัดการเรียนการสอน MOOC
ที่รองรับผู้เรียนเข้ามาใช้งานพร้อมกัน (คน)
27) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อววน. (Big Data)
(เชิงปริมาณ) จำนวนมาตรฐานข้อมูลกลาง
สอ. (สป.อว.
1/
ร้อยละ 100
ที่ได้รับการพัฒนา (มาตรฐาน)
ด้านการอุดมศึกษา)
(1)
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
แผน/(ผล)
ผลลัพธ์เทียบกับ
ตัวชี้วัด
ณ สิ้นไตรมาส 4
เป้าหมายทั้งปี
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 6 : สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อววน. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิตที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
(เชิงปริมาณ) จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/
สนย./สปคร./กพร./
19/
ร้อยละ 100
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
ตร./นก./ศท./ศปท./
(19)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีน่ ำไปปฏิบตั ิ
สบค./สบ.
ได้จริง (เรื่อง)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(เชิงคุณภาพ) นโยบายและแผนทีก่ ำหนดเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
หลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ
(100)
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
ร้อยละ 86.37
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(81.19)
PO ร้อยละ16.05
รวมเป็นร้อยละ 97.24

ผลผลิตที่ 4 การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สส./ ศท./ สบ.
515,600/
*
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(580,388)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์ความรูด้ ้าน
440,000 /
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบ
(853,542)
บริการ (ครั้ง)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80/
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ร้อยละ)
(83)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(88.14)

ร้อยละ 112.57
ร้อยละ 193.97
ร้อยละ 103.75
ร้อยละ 100
ร้อยละ 93.77

PO ร้อยละ10.86
รวมเป็นร้อยละ 99.00

ผลผลิตที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(เชิงปริมาณ) จำนวนความร่วมมือที่ได้มีการประสาน
สม.
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
(สป.อว. ด้าน ววน.)
ประเทศ (เรื่อง) *
(เชิงคุณภาพ) ความร่วมมือด้าน วทน. สามารถจัดทำ
แผนปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

15/
(15)

ร้อยละ 100

100/
(100)
100/
(100)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ฯ สป.อว. ด้าน ววน. ขอปรับแผน
จาก 528,100 คน เป็น 515,600 คน และผลผลิตความร่วมมือฯ สป.อว. ด้าน ววน. จาก 18 เรื่อง เป็น
15 เรื่อง
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รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/
ตัวชี้วัด
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
94/
(77.76)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
ร้อยละ 82.72

PO ร้อยละ15.86
รวมเป็นร้อยละ 93.62

28) โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของ
สม.
การดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือทีส่ ามารถ
ผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

80/
(80)
80/
(80)
100/
(100)
94/
(49.32)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 52.47

PO ร้อยละ 47.47
รวมเป็นร้อยละ 96.79

29) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำภูมิภาค
(เชิงปริมาณ) จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
สส.
5/
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(5)
ภูมิภาคทีม่ ีการเปิดให้บริการ (แห่ง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา
4,500/
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คน)
(5,532)
(เชิงปริมาณ) จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน วทน.
10/
ที่บรรจุในแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนงาน/
(21)
โครงการ)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์
75/
ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
(88.47)
วิจัยและนวัตกรรมประจำภูมิภาค (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(75.62)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 122.93
ร้อยละ 210
ร้อยละ 117.96
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80.45

PO ร้อยละ19.23
รวมเป็นร้อยละ 94.85

30) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงานความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
อาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา (ผลงาน/ความร่วมมือ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)
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3/
(-)

ร้อยละ -

80/
(-)
100/
(-)

ร้อยละ ร้อยละ -

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/
ตัวชี้วัด
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
94/
(-)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
ร้อยละ -

PO ร้อยละ90.00
รวมเป็นร้อยละ 90.00

31) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของ
สนย.
การดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(เชิงปริมาณ) ร้อยละโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

80/
(100)
80/
(100)

ร้อยละ 125

100/
(100)
94/
(15.87)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 125

ร้อยละ 16.88

PO ร้อยละ70.00
รวมเป็นร้อยละ 85.87

32) โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
สม.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ผี ลกระทบ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
ในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

80/
(80)

ร้อยละ 100

100/
(100)
94/
(89.74)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.47

PO ร้อยละ0.51
รวมเป็นร้อยละ 90.25

33) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(เชิงปริมาณ) ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์/ความ
สม.
2/
ร้อยละ 100
ร่วมมือกับต่างประเทศทีไ่ ด้มีการผลักดันและ
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(2)
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เรื่อง/โครงการ)
(เชิงคุณภาพ) ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความ
85/
ร้อยละ 100
ร่วมมือกับต่างประเทศทีส่ ามารถผลักดันและ
(85)
ขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานภายใต้
กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ตามพันธกรณีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
ร้อยละ 100
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(100)
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เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/
ตัวชี้วัด
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
94/
(54.56)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
ร้อยละ 58.04

PO ร้อยละ23.08
รวมเป็นร้อยละ 77.64

34) โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน วทน.
สม.
4/
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (เรื่อง)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(-)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
80/
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(-)
ที่มีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่
80/
ดำเนินการ (ร้อยละ)
(-)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
100/
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(-)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
94/
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(7.46)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 7.94

PO ร้อยละ75.00
รวมเป็นร้อยละ 82.46

ผลผลิตที่ 6 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
(เชิงปริมาณ) จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา
สนผ./ สยต.
1/
(แผน/โครงการ)
(สป.อว.
(1)
ด้านการอุดมศึกษา)
(เชิงปริมาณ) จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือต่อกัน
18/
*
(ประเทศ)
(18)
ผลผลิตที่ 7 มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
(เชิงปริมาณ) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
สมอ. (สป.อว.
100/
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้
ด้านการอุดมศึกษา)
(100)
มาตรฐาน (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบ
1,200/
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตร)
(5,448)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 7 : บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
35) โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(เชิงปริมาณ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ยอมรับ
ศปท.
85/
การทุจริต/กิจกรรมการปรับฐานคิดให้สามารถแยก
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(100)
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ (ร้อยละ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
85/
ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวง
(92.11)
การอุดมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 454

ร้อยละ 117.65

ร้อยละ 108.36

หมายเหตุ : * ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ผลผลิต มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา สป.อว. ด้านการอุดมศึกษา
ขอปรับแผน จาก 23 ประเทศ เป็น 18 ประเทศ
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เป้าหมายการให้บริการ สป.อว./ผลผลิต/โครงการ/
ตัวชี้วัด
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผน/(ผล)
ณ สิ้นไตรมาส 4
100/
(100)
94/
(96.50)

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 102.65

ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –
2563 แสดงในภาคผนวก ข
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2.3 สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามยุทธศาสตร์ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ สป.อว. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒ นาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒ นาด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การขั บ เคลื่ อ นบู รณาการด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โดยสรุป ผลการดำเนิน งานตามยุทธศาสตร์ สป.อว. ระหว่างเดือนตุล าคม 2562 – กันยายน 2563 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวั ตกรรม เพื่ อนำไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาประเทศ มี เป้ าหมายให้ ชุม ชนและผู้ ป ระกอบการได้ รับ
การยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น
1. โครงการสร้ า งและพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ในระยะเริ่ ม ต้ น เป็ น การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ในการจั ดตั้งศูนย์ บ่ มเพาะวิสาหกิ จในสถาบันอุดมศึกษา เพื่ อให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และใช้
งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่
สนใจในการประกอบธุรกิ จได้ รั บการพั ฒ นาศั กยภาพในการเป็ นผู้ ประกอบการ ส่ งเสริมให้ นิ สิ ต นั กศึ กษา
บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ออกสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้น
เป็นผู้ประกอบการ
ผลการดำเนินงาน มีการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่ โดยมีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่
จำนวน 156 ราย มี นั กศึกษา WIL ที่ เข้าปฏิบัติ งานในบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่ มเพาะวิสาหกิจ (UBI) จำนวน
25 คน มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ Pre - Incubation จำนวน
168 ราย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมค่ า ย Train the Trainers for “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) Idea
Challenge” สำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม
2562 ณ โรงแรมบัดดี้ กรุงเทพมหานคร ทำแพลตฟอร์มการพัฒนาและบริหารจัดการหลัก สูตรอุดมศึกษาใน
รูปแบบ Modular Education หรือ Curriculum เช่น พัฒนาหลักสู ตร Modular Up-Skill/ Re-Skill จำนวน
50 หลักสูตร เชื่อมโยงกับหลักสูตรปกติในลักษณะ Modular Curriculum การพัฒนาระบบเก็บรักษาเทียบโอน
หน่วยกิตในลักษณะ Credit Bank จำนวน 1 ระบบ ทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต
(Up-Skill/ Re-Skill) เช่น การขึ้นทะเบี ยนนักศึกษาหรือประชาชนเข้าสู่ การศึกษาตลอดชีวิต และทั กษะเพื่ อ
อนาคต จำนวน 2,000 คน จั ด การเรี ย นการสอนหลั กสู ต ร Up-Skill/ Re-Skill 50 หลั กสู ต ร คนทำงานมี
ความพร้อมด้านสมรถนะทันต่อการเปลี่ยนอาชีพ 2,000 คน
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ปัญหาอุปสรรค
จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกหลักสูตร ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์
ทั้ งส่ ว นบรรยาย ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง การทดสอบ โด ยบางหลั ก สู ต รสามารถทำได้ 100%
แต่บางหลักสูตรยังจำเป็นต้องมีการปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ทักษะและประสบการณ์จริง จึงทำให้มีการจัดฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติมในบางหลักสูตร และสำหรับผู้ที่สะดวกและพร้อมจะเดิน ทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ การเข้าถึง
เทคโนโลยี ห รื อ ระบบการสอนออนไลน์ ยั งเป็ น เรื่อ งยากสำหรับ กลุ่ ม เป้ าหมายในภาคแรงงานหรือภาค
การผลิต
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิด startup
ecosystem ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งจะนำไปสู่ ก ารเป็ น มหาวิท ยาลั ย แห่ งผู้ ป ระกอบการ และยกระดั บ ของ
มหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความตระหนักการตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม
ผลการดำเนิ น งาน มีผู้ ประกอบการที่ ได้รับการสนับสนุนศักยภาพด้ วยความร่วมมือ
ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลั ย จำนวน 35 ราย จากเป้าหมายทั้งปี 35 ราย และได้สนับสนุน
งบประมาณให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ร่ ว มดำเนิ น โครงการส่ งเสริม ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ นวั ต กรรม
รายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) จำนวน 18 แห่ง จากเป้าหมาย
ทั้งปี 18 แห่ง
3. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ การอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ (นิ ค มธุ ร กิ จ วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค)
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนทำวิ จั ย และพั ฒ นาในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขั น ของประเทศ
โดย สป.อว. ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณให้ ด ำเนิ น งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ จำนวน 5 แห่ ง ได้ แก่ อุท ยาน
วิทยาศาสตร์ภ าคเหนื อ (จ.เชียงใหม่) โดยมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่และเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่าย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
(จ.สงขลา) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิท ยาลั ย บู ร พา เพื่ อให้ บ ริก ารพั ฒ นาขีด ความสามารถแก่ภ าคเอกชน โดยให้ บ ริก ารพื้ น ที่ ส ำนั กงาน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
วิจัยร่ว มกับ ภาคเอกชน การออกแบบนวัตกรรม การบริห ารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒ นา
ศักยภาพทางการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
ผลการดำเนิน งาน มีผู้ ป ระกอบการที่ ได้รับการพั ฒ นาเพื่อเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี จำนวน 65 ราย จากเป้าหมาย 65 ราย มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒ นาเทคโนโลยี
จำนวน 130 โครงการ ผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.70 นอกจากนั้น
มีการจัดกิจกรรม NSP Innovation Fair 2020 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ ต จ.เชียงใหม่ และ NESP Innovation Fair 2020 จัดวันที่ 17 - 20 กั นยายน
2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 550 คน ผู้ประกอบการที่ใช้
ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพิ่มขึ้น เช่น
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- บริ ษั ท สงขลาแคนนิ่ ง จำกั ด (มหาชน) ใช้ ป ระโยชน์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ผ่านโครงการลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบปลาซาร์ดีน
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- บริ ษั ท โนเวลล์ โปรตี น (ไทยแลนด์ ) จำกั ด ใช้ ป ระโยชน์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านโครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหม่าล่าโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด
- ห้างหุ้ นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ทบิส ใช้ ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง
กระบวนการ / แก้ไขปัญหากระบวนการ ผ่านโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกผสมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
ปัญหาอุปสรรค
1) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และประชาชนทั่ ว ไปยั งไม่ ค่ อ ยรู้ จั ก หรื อ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ
เกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ทำให้สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการ และโอกาสในการได้รับการสนับสนุน
จากหน่ วยงานต่างๆ และผู้ เกี่ย วข้อง โดยมีแนวทางแก้ไข คือ เผยแพร่ข้อมูลเพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ ถู กต้ องและแนะนำบริ การให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมาย รวมทั้ งสนั บสนุ นให้ เกิ ดเครื อข่ ายการดำเนิ นงาน ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมแนะนำบริการผ่านผลงานความสำเร็จจากตัวอย่างของผู้ประกอบการที่
นำผลิตภัณฑ์มาทดลองตลาด
2) สถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผนกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่หาผู้ประกอบการต้องล่าช้า
ออกไป ตามมาตรการ social distancing โดยมี แ นวทางแก้ ไ ข คื อ ปรั บ แผน ปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. โครงการพั ฒ นาสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาขี ดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร
เพื่ อให้ สิน ค้ามีคุณ ภาพ มาตรฐาน สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายได้ทั้ งในและต่ างประเทศ โดยได้มี
การพั ฒ นาและยกระดับ ขีด ความสามารถของผู้ ประกอบการ OTOP ตามแนวทางคูปองวิทย์ 6 ด้ าน คือ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ กระบวนการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร
ผลการดำเนิน งาน มีผู้ ประกอบการวิส าหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒ นา และยกระดั บ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ จำนวน 191 ราย มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ที่ ได้ รับ การยกระดั บ ด้ ว ย วทน. จำนวน 299
ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรม OTOP สัญจร เพื่อทำความเข้าใจโครงการฯ ให้กับ
ผู้ ป ระกอบการและรั บ สมัครผู้ ป ระกอบการเข้ าร่ว มโครงการคู ปองวิท ย์เพื่ อ โอทอป โดยมี ผู้ ประกอบการ
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม จำนวน 492 สถานประกอบการ และได้ รั บ การ Matching กั บ ที่ ป รึก ษาจากสถาบั น
การศึก ษาเครือ ข่ายที่ ป รึ กษาในกลุ่ มเป้ าหมายนี้ จำนวน 156 สถานประกอบการ กิ จกรรมพั ฒ นาและ
ยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ซึ่งมีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ วจำนวน 171 โครงการ เพื่อพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการ OTOP จำนวน 171 ราย กิจ กรรมขยายผลการพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยได้ มี
การคัดเลือกผลงานเด่นในปี พ.ศ. 2562 จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561-2562 มาทดสอบตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากใยกัญชง กางเกงรีไซเคิล
จากเศษผ้าเหลือทิ้ง มาจัดแสดงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างผลงานในงาน “ขยายผลด้านการตลาด
สำหรับผลงานการยกระดับสินค้า OTOP” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า
Central Festival Eastville กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมอยู่ในระดั บดีมาก (87.17%)
นอกจากนี้ ได้คัดเลือกผลงานเด่นไปจัดแสดงในงานแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (พื้นที่
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ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า Zeer รังสิต กรุงเทพมหานคร และ
งานแสดงผลงานการยกระดั บ สิ น ค้ า OTOP ด้ ว ย วทน. (พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ) ในงาน LANNA EXPO 2020
ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
5. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการและชุ ม ชนได้ น ำเทคโนโลยี ไปใช้
เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลการดำเนิ น งาน มี ผู้ รับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยีทั้ งสิ้ น 12,964 คน จากเป้ าหมาย
9,860 คน เกิดมูลค่าผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒ นาไปใช้
ประโยชน์กว่า 329 ล้านบาท โดยมีการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักดังนี้
1) การพั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารสร้า งเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ โดยได้สนับสนุนการพัฒนาเครื่องต้นแบบ รวมจำนวน
35 เครื่อง จากเป้าหมาย 27 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรม จำนวน 20 เครื่อง เช่น ต้นแบบรถ
ตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ (บจก. ไทยยานยนต์ไฟฟ้า) หุ่นยนต์ส่งของ
และวัดอุณหภูมิผู้ป่วยพร้อมระบบสื่อสารทางไกล (บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด) และเครื่องจักรระดับชุมชน
จำนวน 15 เครื่อง เช่น หุ่ นยนต์บ ริการใส่ปุ๋ยและบังคับดอกสำหรับไร่สั บปะรด (วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย
แปลงใหญ่ บ้ านคา อ.บ้ านคา จ.ราชบุ รี) โรงเรือนเลี้ ยงไหมประสิท ธิภ าพสู งควบคุ มการทำงานด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม อ.เมือง จ.สุ รินทร์)
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในเวทีต่างๆ เช่ น การเสวนา "โอกาสของ EV BUS ในประเทศไทย” และ
การแถลงข่าวผลงานการพัฒนารถบัสไฟฟ้าEV BUS ฝีมือคนไทย" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไบรท์
ตัน เขตบางนา กรุงเทพฯ การแถลงข่าวตู้อบฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับหน้ากากอนามัย Tham UVClean วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจัด
แสดงผลงานร่ว มกับ หน่ วยงานต่างๆ เช่น งาน Lanna Expo 2020 ระหว่างวัน ที่ 18-27 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ งาน Agri Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 10-11
กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น และมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในแต่ละภูมิภาค
2) การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี หรื อ คลิ นิ กเทคโนโลยี ไปแล้ ว 80 โครงการ การเพิ่ มขีดความสามารถของผู้ ประกอบการชุ มชน
ปัจจุบันมีข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ และงานบ่มเพาะชุมชน/
หมู่บ้ านให้ มี ศักยภาพด้าน วทน. ซึ่งมีข้อเสนอโครงการเพื่ อขอรับ การสนั บสนุ นงบประมาณ จำนวน 72
โครงการ และมีผลงานด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ รวม 25 เรื่อง จากเป้าหมาย 15 เรื่อง
เช่น
- เทคโนโลยีฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
- เทคนิคการทำนาโยนระบบน้ำปลูกผักจากแผงโซล่าเซล
- เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์เพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน
- เทคโนโลยี IOT เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตร และกระบวนการผลิ ต ให้ ได้ ม าตรฐานและ
มีความสะดวก
- การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโปรแกรม Big data ของ Buff Farm
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังคนด้าน อววน.
มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น
1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
3+ และ 4 เป็ น การดำเนิ นงานตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวั นที่ 13 สิ งหาคม 2546 วันที่ 27 พฤศจิกายน
2550 และวัน ที่ 16 มกราคม 2561 ตามลำดับ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ คลากรด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง 6 สาขา ได้ แ ก่ เทคโนโลยี โ ลหะวั ส ดุ แ ละพลั งงาน เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขานาโนเทคโนโลยี ซึ่งต่อมาได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนโดยเฉพาะกรอบสาขาวิชาที่ส่งนักเรียนทุน
ไปศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติม
สาขาเทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญเพื่อรองรับความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอนาคต รวมทั้งจัดสรรทุนเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ป านกลาง ภายใต้แนวทางนโยบายรัฐบาล เรื่อง การผลิตกำลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนและการให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility)
ในส่ วนของระยะที่ 4 เน้ นพั ฒนากำลั งคนทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ทั้งด้านจำนวนและคุ ณ ภาพ
ในการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ 10 กลุ่ ม (5 อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพและ
5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy,
Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น) และเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
อุ ต สาหกรรมภาคการผลิ ต และบริ ก าร อุ ต สาหกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0 เพื่ อ นำประเทศไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ผลการดำเนิน งาน มีผู้ ได้รับทุนทั้งสิ้น 5,202 คน (ทุน ต่างประเทศ 4,851 คน ทุนใน
ประเทศ 351 คน) นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา โดยตั้งแต่เริ่มโครงการระยะ
ที่ 1 ถึงระยะที่ 4 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3,720 คน (ทุนต่างประเทศ 3,459 คน และทุนในประเทศ
261 คน) ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างศึกษา/เตรียมตัวเดินทางไปศึกษา รวม 1,482 คน (ต่างประเทศ
1,392 คน และในประเทศ 90 คน) จัดสรรทุนใหม่แล้ว 419 ทุน (ต่างประเทศ 395 ทุน และในประเทศ 24
ทุน) แบ่งเป็ น ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 ทุน ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 205 ทุน ทุนพัฒ นา
บุคลากรภาครัฐศึกษาต่างประเทศ 119 ทุน ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐศึกษาในประเทศ 24 ทุน
2. โครงการผลิตบัณ ฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม
New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิ รู ปอุ ดมศึ กษาไทย ซึ่ งมี 2 รายการภายใต้
โครงการนี้ คื อ โครงการผลิ ตบั ณ ฑิ ตพั นธุ์ ใหม่ และโครงการผลิ ตบั ณ ฑิ ตพั นธุ์ ใหม่ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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ผลการดำเนิน งาน มี นักศึกษาบั ณ ฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและทั กษะ
ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม จำนวน 11,404 คน กำลังคนในสถานประกอบการที่เข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม จำนวน 5,213 คน
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การคัดเลือกและประกาศผล
การจัดการศึกษาทำได้ล่าช้ากว่ากำหนด
3. โครงการยุวชนอาสา (อาสาประชารัฐ) เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ประมวลผล
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบระบบงาน มีความฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ห ลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสํานึกในความเป็นธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้ านความยากจน ความเหลื่ อมล้ำ และ
ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการสร้ า งหรื อ นํ า องค์ ค วามรู้ ที่ ห ลากหลายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรือ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในการแก้ปัญหา นําองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่จํานวนมากในสถาบัน อุดมศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้
ผลการดำเนินงาน มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(2) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา/วิทยาเขต
ขอนแก่ น /วิท ยาเขตสุ ริ น ทร์) (4) มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม (5) มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ศรีส ะเกษ
(6) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ (7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ดําเนินการโครงการยุวชนอาสา รวมจํานวนทั้งสิ้น 83 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีนิสิต/นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 850 คน เข้าร่วมโครงการ
ปั ญหาอุ ปสรรค ได้ รับจัดสรรงบประมาณจำนวนไม่มาก จึงต้ องมีการปรับเปลี่ ยนแผน
การดำเนิ นงานเกี่ยวกับพื้ นที่ชุมชน จากเป้าหมายการช่วยแก้ไขปัญหาให้ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ
เป็นการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนดำเนินการนำร่อง ทำให้ประชาชนในชุมชนอื่นๆ ของประเทศไม่ได้รับโอกาสในการช่วย
แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในมิติต่างๆ ดังกล่าว
4. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เป็ น การสนั บ สนุ น ทุน การศึกษาสำหรับ ผู้ มีศั กยภาพสู งในสาขาที่ตรงกั บความต้องการของ
ประเทศ ทั้งสาขาด้านวิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชา
ที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 709 คน โครงการนี้
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
4.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) เพื่อหานักเรียนระดับ ม.ปลายที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี – เอก ด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพในระดับสากล
และเข้าทำงานในประเทศ ปัจจุบันคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนแล้วทั้งสิ้ น 1,696 คน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกของโครงการ รวมจำนวน 342 คน ปี 2563 มี ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา/ทุ น วิ จั ย ระยะสั้ น
ในต่างประเทศ รวมจำนวน 160 คน
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ปัญหาอุปสรรค ทุนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่โครงการส่งเสริม เป็นสาขาที่เรียน
ยากและไม่เป็นที่นิยมในสังคมไทย และตลาดแรงงาน จึงทำให้ผู้เข้าสมัครรับทุนในโครงการน้อย ผู้ปกครอง/
บุคคลทั่วไป ยังมีความเข้าใจว่าเส้นทางอาชีพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ชัดเจนจึงไม่สนับสนุนบุตรหลานให้
เรียนเหมือนสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สาขาแพทยศาสตร์
4.2 โครงการพั ฒ นากำลั ง คนด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศ าสตร์ (ทุ น เรี ย นดี
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทย) วั ตถุ ป ระสงค์ ค ล้ ายโครงการในข้ อ 4.1 แต่ เป็ น ด้ าน
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ปั จ จุ บั น มี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กรั บ ทุ น โครงการฯ รวมทั้ ง สิ้ น 567 คน
(ในประเทศ 58 คน ต่างประเทศ 409 คน) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 273 คน (ต่างประเทศ 223 คน
ในประเทศ 50 คน) และกำลังศึกษา 210 คน (ต่างประเทศ 133 คน ในประเทศ 77 คน) มีผู้ยุติการศึกษา
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การรับทุน จำนวน 13 คน โดยในปี 2563
มีผู้ได้รบั ทุน 55 คน
ปัญหาอุ ปสรรค เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่ วโลก ทำให้
นักเรียนไทยบางส่วนในต่างประเทศต้องกลับมาพักการศึกษาชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อรอกลับไปเก็บข้อมูลวิจัย
ทางการศึกษาใน ต่างประเทศใหม่อีกครั้ง และนักเรียนไทยบางส่วนกลับจากการศึกษาต่างประเทศมาศึกษาออนไลน์
ในประเทศไทย เป็นเหตุให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้
4.3 การอุ ด หนุ น สถาบั น เทคโนโลยีแ ห่ งเอเชี ย (AIT) เพื่ อส่ งเสริมสนั บ สนุ น พั ฒ นา
บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งบุคลากร
ที่เกี่ย วข้องทางด้านสิ่ งแวดล้ อมทั้งในและต่างประเทศในภู มิภ าคเอเชีย ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติในภูมิภาคเอเชียให้ได้รับการศึกษาระดับสูง และนำความรู้ไปพัฒนา
ประเทศ
ผลการดำเนิน งาน ปัจจุบันสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 494 ทุน โดยเป็นทุน
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 ภาคการศึ ก ษาที่ 3 จำนวน 123 ทุ น นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 193 คน นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวน 5 คน นักศึกษาปี
การศึกษา 2563 จำนวน 173 คน
ปัญหาอุปสรรค
1) นักศึกษาคนไทยมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถรับทุนได้
2) การประชาสัมพันธ์บางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึง ทำให้คนที่สนใจขาดโอกาส
แนวทางแก้ปัญหา
1) เปิดคอร์สภาษาอังกฤษให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เน้นทักษะที่จะนำมาใช้จริงใน
การเรียนที่สถาบันฯ
2) ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ผ่านศิษย์เก่า Social media เช่น Facebook line และสื่อต่างๆ
5. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ด้วยการให้ ทุน การศึกษาและ/หรื อประกันการมีงานทำระหว่างการศึกษา มีการพัฒ นาศักยภาพ
ผู้ เรี ย นอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ เมื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาบรรจุ เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในพืน้ ทีภ่ ูมิลำเนาของผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาการโยกย้ายครูภายหลังการบรรจุเข้ารับราชการ
ผลการดำเนิน งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วทั้งสิ้น
23,937 คน โดยบรรจุ ไปแล้ วตั้งแต่ปี 2559-2562 จำนวน 11,666 คน และอยู่ระหว่างศึกษาในสถาบั น
ฝ่ายผลิต จำนวน 12,271 คน โดยในปีงบประมาณ 2563 บรรจุ 2,713 คน
ปั ญ หาอุ ป สรรค ปั ญ หาด้ า นการสร้ า งความเข้ าใจที่ ต รงกั น ต่ อ กรอบทิ ศ ทางและ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ
6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (ปี 2556-2565) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เป็นการสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ ม.ปลาย ในหลักสูตรเฉพาะ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ สร้ า งฐานกำลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพ
ผลการดำเนิ น งาน ตั้ งแต่ เริ่ม โครงการถึ งปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2551 – 2563) สนั บ สนุ น
นักเรียนแล้ว 13 รุ่น รวม 5,387 คน (ระยะที่ 1 พ.ศ.2551-2555 รวม 5 รุ่น 770 คน และระยะที่ 2 พ.ศ.
2556-2563 รวม 8 รุ่น 4,621 คน) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ม หาวิท ยาลั ย จำนวน 16 แห่ ง และ
โรงเรียนจำนวน 19 แห่ง เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
3) มหาวิทยาลัยพะเยา – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี –มีโรงเรียนในกำกับดูแล 2 แห่ง คือ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์
5) มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น – มี โรงเรี ย นในกำกั บดู แล 2 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
(มอดินแดง)
6) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
7) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
9) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เขตกำแพงแสน – โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11) มหาวิทยาลัยศิลปากร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
12) มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
14) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – มีโรงเรียนในกำกับดูแล 2 แห่ง คือ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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15) มหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี -โรงเรียน มอ.วิทยานุ สรณ์
สุราษฎร์ธานี
16) มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีนักเรียนในโครงการสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้าน ว. และ ท.
คิดเป็นร้อยละ 89.30
7. โครงการส่ งเสริ ม เผยแพร่ ค วามจริ งที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จั งหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่ อสำเร็ จการศึ กษาแล้ วสามารถนำความรู้ที่ ได้ รั บการศึ กษากลั บไปพั ฒนาท้ องถิ่ น
ของตนต่อไป ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ
7.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ เป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึ กษาให้ แก่ นั กเรี ยนในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ 5 จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์
ที่ไม่ ส ามารถสอบเข้าศึ กษาต่อระดับ ปริ ญ ญาตรีได้ โดยสนั บสนุ นที่ นั่ งการศึกษาพร้อมให้ ทุ นค่ าเล่ าเรีย น
นอกจากนี้ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ศึ กษาในสาขาวิช าขาดแคลนตามความต้ องการของพื้ นที่ ให้ ได้ มีโอกาสศึ กษาต่อระดับ ปริญ ญาตรี สร้ าง
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่
ผลการดำเนิ น งาน ปั จจุ บั น มี นั กเรี ยนในพื้ น ที่ ที่ ไม่ ส ามารถสอบเข้ าศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้รับที่นั่งและทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษาของหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 782
คน โดยในปี 2563 มีจำนวน 123 คน มีผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ศึกษาสาขาวิชา
ที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 598 คน โดยในปี 2563 มีจำนวน 125 คน
ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถสอบสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่ อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา
2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ณ สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้ น ที่ ได้ (มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี ) จึ งเปลี่ ยนวิธีรับ สมั ครเป็ น แบบออนไลน์ ผ่ าน
www.mua.go.th ซึ่งทำให้มีผู้สมัครจำนวนน้อย
7.2 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิด
โอกาสและลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิ จ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มคี วามสามารถและมีทักษะด้านกีฬา โดยสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ และสถาบันอุดมศึกษา ให้ทุนค่าเล่า
เรียน หรือยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ ยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพั ฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น มีศักยภาพ ประกอบอาชีพได้
ผลการดำเนิ น งาน ปั จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นในโครงการสานฝั น การกี ฬ าสู่ ร ะบบ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการคัดเลื อกเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 598
คน โดยในปี 2563 มีจำนวน 321 คน
ปั ญ หาอุ ป สรรค นั กเรียนในโครงการฯ เข้าศึ กษาต่ อในมหาวิท ยาลั ย การกีฬ า
แห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษานอกสังกั ดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) (มติ ครม. อนุมัติ
ให้ทุนเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
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8. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี พัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2563 มีจำนวน 2,527 ทุน โดยมีการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายผ่าน 3 รายการ ได้แก่
8.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลการดำเนิน งาน จัดบริการ สื่ อ สิ่ งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลื อทาง
การศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการ จำนวน 34 แห่ง สนับสนุนเงินสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2-3/62 และ1/62 (เพิ่มเติม) จำนวน 220 คน
ปัญหาอุปสรรค
1) สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานของนิสิตนักศึกษาพิการที่ขอรั บเงิน
อุ ด หนุ น ฯ ล่ าช้ า และไม่ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด จึ งทำให้ ส ำนั ก งานฯ เบิ ก จ่ า ยเงิน ทุ น ให้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด
2) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่มีนโยบาย แนวทาง /มาตรการเฉพาะในการรับคน
พิ ก ารเข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดับ อุ ด มศึก ษา อี ก ทั้ งยั งไม่ ส่ งแผนการรับ นั กศึ ก ษาพิ ก ารให้ แ ก่ สำนั ก งานฯ ทราบ
จึงส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณในส่วนของเงินทุนให้แก่นักศึกษาพิการ (งบประมาณไม่เพียงพอ)
แนวทางแก้ปัญหา
1) ทำ checklist เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับทุน
และได้ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาทันที หากได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน
2) ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา ได้ ท ำหนั งสื อ เวี ย นแจ้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ จั ด ส่ ง
แผนการรั บ นั กศึกษาพิการเข้ าศึกษา เพื่อที่ส ำนั กงานฯ ได้ท ำแผนในการตั้งงบประมาณได้ส อดคล้ องกับ
จำนวนนักศึกษาพิการทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะรับเข้าศึกษา
8.2 เงิ น อุ ด หนุ น เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ซึ่ ง ผู้ รั บ
ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ที่ ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาและสำเร็ จ
การศึกษาสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนา
8.3 เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษา ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดั บปริญญาตรีได้
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 97 คน โดยปี 2563 มีจำนวน
13 คน
9. โครงการยกระดั บสมรรถนะกำลั งคนวั ยแรงงานเพื่ ออนาคต (Upskill/Reskill) เพื่ อ
ยกระดั บ ความสามารถในการพั ฒ นาเทคโนโลยี นวั ตกรรมในภาคอุ ตสาหกรรม ผ่ านการใช้ ประโยชน์ ของ
ทรัพยากรในสถาบันการศึกษา ปรับบริบทของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long
Learning ผลิ ตกำลั งคนเพื่ อขั บ เคลื่ อนประเทศ เพื่ อให้ มหาวิ ท ยาลั ยเป็ น พลั งในการขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
ผลการดำเนินงาน มีประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ จำนวน 4,315 คน โดย สป.อว. ได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเรื่องต่างๆ
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ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรอุดมศึกษาในรูปแบบ Modular Education และ/หรือ
Modular Curriculum มี โครงสร้ างการบริห ารจั ดการหลั กสู ต ร Up-Skill/Re-Skill ในมหาวิทยาลั ย พั ฒ นา
หลั ก สู ต ร Up-Skill/Re-Skill (จำนวน 50 หลั ก สู ต ร) เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต รปกติ ในลั ก ษณะ Modular
Curriculum พั ฒ นาระบบเก็ บ รั ก ษา เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในลั ก ษณะ Credit Bank และ 2) แพลตฟอร์ ม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต (Up-Skill/Re-Skill) มีการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ/หรือประชาชน
เข้าสู่การศึกษาตลอดชีวิต จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Up-Skill/Re-Skill (จำนวน 50 หลักสูตร) คนทำงานมี
ความพร้อมด้านสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายให้โครงสร้างพื้นฐานด้าน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ให้ กับ ประเทศ และให้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล ทางการศึกษามีป ระสิ ท ธิภ าพ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น
1. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่า อยู่ เป็นการก่อสร้างอาคารที่ใช้เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาคอุ ตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า
ให้สินค้าและบริการ
ผลการดำเนิ น งาน การก่ อ สร้ า งอาคารอำนวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง จั งหวั ด นครราชสี ม า มี ค วามคื บ หน้ า ร้อ ยละ 17.62 จากเป้ า หมาย
ร้อยละ 30 แบ่งเป็น งานวิศวกรรมโครงสร้าง คืบหน้าร้อยละ 17 งานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร คืบหน้า
ร้อยละ 0.62 ทั้งนี้ บริเวณพื้น ที่ที่จะทำการก่อสร้างบางส่ วนมีการทับซ้อนกับแนวท่อระบายน้ำที่ มีอยู่เดิม
ทำให้ ต้องมีการปรับ ผั งอาคารและวางแนวเสาเข็ม ตามผั ง ใหม่ ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งมี
การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้าน วทน. เป็น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทคโนธานี รองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับ การบริการให้ เด็ก เยาวชน นักศึ กษา ประชาชนทั่ว ไป ด้า นพิ พิธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ รองรับ การบริการให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม วิสาหกิจเกิดใหม่
(Start Up) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรวิทยา รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี คิดเป็นร้อยละ 28.39
ประกอบด้วย งานหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของทั้งโครงการ การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ
และอุป กรณ์ ในสถานีไฟฟ้า คิดเป็ นร้อยละ 0.44 ของทั้งโครงการ การปรับปรุงอุปกรณ์ ไฟฟ้ าพร้อมติดตั้ง
ระบบควบคุม คิดเป็นร้อยละ 19.01 ของทั้งโครงการ การปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ ดินแรงสูง คิดเป็นร้อยละ
7.04 ของทั้งโครงการ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.55
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาวิจัยของประเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้า นการศึกษาวิจัยร่วมกัน ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาใช้ในการบริห ารจัดการภายในองค์ กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย ส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ มี
การพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้
ผลการดำเนิน งาน มี สถานศึกษาได้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถบริการทาง
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10,702 แห่ง จากเป้าหมาย
10,702 แห่ ง โดยสถานศึ ก ษาสามารถใช้ บ ริก ารเครื อข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาได้
อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) คิดเป็นร้อยละ 98
4. โครงการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยไซเบอร์ ไทย เพื่ อการจั ดการเรี ยนการสอนในระบบเปิ ด
(Thai-MOOC) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ
ต่อยอดสู่วุฒิ การศึกษา พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC platform)
อย่างต่อเนื่องให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการการศึกษาออนไลน์ โดยเพิ่มคุณลักษณะผู้ช่วยอาจารย์
ในการสอนแบบอั ต โนมั ติ (TeacherAssitantBot) และพั ฒ นาฐานความรู้เพื่ อ การสนั บ สนุ น การทำงาน
พัฒนารายวิชาในระบบเปิดตามเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน มีรายวิชา MOOC ที่พัฒนาใหม่หรือปรับปรุงให้ทันสมัยจากรายวิชา
เดิม จำนวน 43 รายวิช า จากเป้ าหมาย 30 รายวิช า แพลตฟอร์ม MOOC กลางของรัฐ ที่ ช่ว ยสนับ สนุ น
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตและจัดการเรียนการสอน MOOC ที่รองรับผู้เรียนเข้ามาใช้
งานพร้อมกัน 5,000 คน จากเป้าหมาย 5,000 คน
ปัญหาอุปสรรค กฎ ระเบียบในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ และแต่ละระบบการศึกษา
มีความแตกต่างกัน ยังไม่มีการประสานเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในการเรียนที่ต่อเนื่อง ขณะที่
มีความต้องการในการเรียนรู้จำนวนมาก การพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับผู้เรียนในประมาณล้านคนขึ้นไป
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
5. ผลผลิต สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาวิจัยของประเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัย ร่วมกัน ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการบริห ารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มี
การพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน
นำเข้าเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (สะสม)/ต่อปี จำนวน 30,299 เล่ม
5.2 โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สถาบันการศึกษา/วิทยา
เขต/ศูนย์ ที่ ได้รั บบริ การ จำนวน 10,702 แห่ ง สถาบั น การศึก ษาสามารถใช้ งานได้ อ ย่างต่อ เนื่ อ ง (เฉพาะ
เครือข่ายแกนหลัก) คิดเป็นร้อยละ 98.23
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5.3 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
จำนวน 11 ฐาน มีบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้(สะสม) 35,300,100 เรื่อง ความถี่การเข้าใช้บริการ(สะสม)
34,477,369 ครั้ง
5.4 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ผู้เข้าเรียนรายวิชา MOOC จำนวน 335,000 คน
มีความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80
นอกจากนี้ ได้ มี การบำรุงรักษาระบบเครือข่ ายสั ญญาณเคเบิ ลใยแก้ วนำแสง ระยะทาง
67,169 กิโลเมตร ซึ่งสามารถให้บริการเครือข่ายเพื่อการศึกษา วิจัย รองรับสมาชิกเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การขั บ เคลื่ อ นบู ร ณาการด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวั ต กรรม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าล มี เป้ า หมายให้ สป.อว. มี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ น
การดำเนิ น งานด้ าน อววน. ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถเสริม สร้างศั ก ยภาพให้ กับ กลุ่ ม เป้ าหมาย และให้
บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม จริยธรรมปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ สรุปผลการดำเนินงานสำคัญ เช่น
1. การจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน เป็นภารกิจหลักของ สป.อว. ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง ให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพ ยากรและการบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภ ารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกำกับ
ติดตามและประเมินผล และประสานการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมติ ครม.
ผลการดำเนิ น งาน มี ข้อ เสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบี ยบ/
ข้อบั งคับ ด้าน วทน. ที่น ำไปปฏิบั ติได้จริ ง จำนวน 19 เรื่อง จากเป้ าหมายทั้ งปี 19 เรื่อง โดยได้มีการนำไป
ใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงฯ
- แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงฯ
- รายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงฯ
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงฯ
- รายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติราชการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การจั ด ทำนโยบายและแผนด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
การอุดมศึกษา และนโยบายอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ศึกษาวิจัย
และขับเคลื่อนนโยบายอุดมศึกษาที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
1) แผน/ข้อเสนอ/โครงการระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และประเทศ
และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 80
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2) แผนด้ านการอุดมศึกษาเพื่ อผลิ ตและพัฒนากำลั งคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570
ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 จำนวน 1 ฉบับ
3) การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4) การจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
5) ความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก เครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จำนวน 18 ประเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 81 คน
3. ผลผลิ ต มาตรฐานการพั ฒ นาอุดมศึกษา โดยมี ห ลักสูตรที่ได้รับการรับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 5,448 หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในที่ ไ ด้ ม าตรฐาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 สาขา มีการดำเนินงานภายใต้ผลผลิตนี้ เช่น
3.1 การพัฒนาสถาบันคลังสมอง โดยมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่ อ
เสริ ม สร้ างธรรมาภิ บ าลในอุ ด มศึ ก ษา และหนุ น เสริม การบริ ห ารจัด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ ผู้ บ ริห าร
สถาบั น อุ ด มศึ กษา อาจารย์ นั ก วิจั ย และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ รับ ทราบความเปลี่ ย นแปลงในวงการ
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้
สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม ผ่ านเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกออกแบบกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การการวิ จั ย สู่ เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส ำคั ญ เช่ น การเสวนาระดมสมอง “สมดุ ลใหม่ ของ
การขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาอย่างบูรณาการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 การอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 28 ระหว่างวันที่
9-11 และ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
3.2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา
ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณลักษณะที่ดีงามสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 73 แห่ง ในการเข้าร่วมโครงการ
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Games" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี เป็นต้น
3.3 โครงการพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถด้ า นกี ฬ าและเสริ ม สร้ า งพลานามั ย ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษา โดยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษากว่ า 20,000 คน มี ค วามเข้ า ใจและมี ทั ก ษะ มี คุ ณ ธรรมและมี
ความสมบูรณ์พร้อม มีความรู้ในการดำเนินวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายหลังเกิดการระบาด
ของ COVID-19 จึงทำให้ตอ้ งระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน
3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ต
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมีการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.5 โครงการหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Flagship
Projects) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุลในการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
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3.6 โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในสถาบันศึกษา เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ในวัย รุ่ น พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง และยุท ธศาสตร์การป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569
3.7 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานระดับอุดมศึกษา เพื่อสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในการส่ งเสริม นั ก เรีย น นั กศึก ษาที่ มีผ ล
การเรียนดีและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
3.8 โครงการส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาเชิ งบู รณาการการเรี ยนรู้ กั บการทำงาน (Work
Integrated Learning : WIL) เพื่ อให้ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาพั ฒ นาและจัด การเรียนการสอนเชิ งบูรณาการกั บ
การทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ที่ น ำไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ บั ณ ฑิ ต
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง
อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
3.9 การพั ฒนามาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ให้ความเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
เกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ฉบับ และ กกอ. เห็นชอบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน
7 แห่ง
3.10 การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนั บ สนุ น สถาบั น อุ ดมศึกษาพั ฒ นาระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาตามแนวสากล อาทิ เกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
4. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการประสานงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อววน.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด นำงานด้าน อววน. ไปสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัด ทำหน้าที่เป็นผู้แทน อว. ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกการนำ อววน. สู่จังหวัด
ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันได้เปิดให้ บริการ จำนวน 5 แห่ ง คือ ศูนย์ประสานงานฯ
ภาคเหนื อ ตอนบน (จ.เชี ย งใหม่ ) ศู น ย์ ป ระสานงานฯ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน (จ.ขอนแก่ น )
ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ (จ.สงขลา) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) และศูนย์ประสานงานฯ
ภาคกลาง (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรุงเทพฯ) มีการนำ อววน. ไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น จำนวน 19 ชุมชน
มีผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า 5,500 คน ผ่านกิจกรรม/
ช่องทางต่างๆ ของศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ผลักดัน
โครงการด้ าน อววน. ไปบรรจุ ในแผนพั ฒ นาระดั บพื้ นที่ จำนวน 21 แผนงาน/โครงการ จากเป้ าหมาย 10
แผนงาน/โครงการ อาทิ
- แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 – 2565
ได้บรรจุโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช่น โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ชา-กาแฟ
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการพัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล
ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ข้ าวและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า ว
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ด้วย วทน. แบบครบวงจร ในกลุ่มจัง หวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการส่งเสริมและพัฒ นาการเลี้ยงและ
แปรรูปแพะปลอดภัย เป็นต้น
- แผนพัฒ นาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้บรรจุโครงการ เช่น โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นใยสับปะรดสำหรับผู้ประกอบการ
ผ้าทอ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้วยการ
แปรรูป เพิ่มมูลค่า) โครงการกระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคา
สับปะรดของ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นต้น
5. การให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม เพื่ อให้
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สป.อว. ได้ดำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่
ความรู้และกิจกรรมที่บริการความรู้ด้าน วทน. นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Online Marketing) เพื่อเพิ่มช่องทางการการประชาสั มพันธ์การให้ บ ริการและการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน วทน. ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ STKC (www.facebook.com/stkcsociety)
ผลการดำเนิ น งาน มี จ ำนวนสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การบริ ก ารความรู้ ด้ าน วทน. ประเภท
Infographic มากกว่า 230 เรื่อง จากเป้ าหมาย 120 เรื่อง โดยมีผู้เข้าถึงสื่ อดิจิทัลมากกว่า 853,000 คน จาก
เป้าหมาย 440,000 คน นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. กว่า 580,000 คน ผ่านสื่อเผยแพร่ต่างๆ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อดิจิตั ล เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับ
รูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบปกติ รูปแบบสัญจรเคลื่อนที่ และรูปแบบออนไลน์
6. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้
ภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ววน. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สป.อว. ได้ดำเนินภารกิจกับต่างประเทศ โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างและผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือทางด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ระดับกระทรวงกับกระทรวง
กระทรวงกับสถาบัน/สมาคม/องค์กร ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดำเนินงาน มีเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ววน. แล้ว
จำนวน 4 เรื่อง จากเป้าหมาย 4 เรื่อง ได้แก่
6.1 ความร่วมมือด้าน Startup และการส่งเสริมการทำนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
Thailand Closing the Innovation Gap ร่วมกับ World Economic Forum (WEF)
รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)
ได้เป็นประธานร่วม (Co-chair) และได้แสดงเจตนารมย์ (Strategic Intent) ที่ไทยจะดำเนินงานร่วมกับ WEF
เพื่อส่งเสริมบทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้นำการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้สามารถบริหารธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ ภายใต้โปรแกรม “Thailand Closing
the Innovation Gap Accelerator ” โดยจะมีการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารระดับสูง (CEO) จากภาคเอกชน
จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) เครือดุสิตธานี (Dusit Group) บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)
(SCG) และธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) โดยมีสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็ น หน่ ว ยประสานงานหลั ก (Focal Point) พร้อ มแต่ งตั้ ง คณะทำงาน (Steering Committee)
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เพื่ อ กำกั บ ดู แ ลโปรแกรมฯ โดยจะทำการวิ เคราะห์ ร ะบบ (System Analysis) เพื่ อ จั ด ลำดั บ ปั จ จั ย ด้ า น
นวัตกรรมที่ไทยควรให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรั บ โปรแกรม Closing Innovation Gap Accelerator เป็ น การดำเนิ น การ
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย ภาคเอกชน และ WEF เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของไทยและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เนื่องจากประเทศไทยยังต้องอาศัยแรงผลักดันในการพัฒนาด้าน
นวั ต กรรมซึ่ ง ยั ง เป็ นจุ ด อ่ อ นสำคั ญ ในก ารพั ฒ นาป ระเท ศ ทั้ ง นี้ WEF ได้ เ ลื อ กประเท ศไทยใน
การดำเนินการร่วมกันดังกล่าว โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistances) และ
ส่ ง ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค ำแนะนำ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อลดช่องว่ างทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ อว. อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ Thailand
Closing the Innovation Gap ดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นชอบการดำเนินการ
ต่อไป
6.2 ความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับประเทศสมาชิกเอเปค อว. โดย สป.อว. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักภายใต้กรอบความร่วมมือ
APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) ได้ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
APEC PPSTI ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกันนี้ ได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมนั กวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ประเทศสมาชิกเอเปคภายใต้โครงการ APEC Science Leadership Program 2020 โดยมีกิจกรรมหลักๆ
ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น ใหม่ ในภู มิ ภ าคเอเปค และจะมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6.3 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับประเทศสมาชิกเอเปค อว. โดย สป.อว.
ได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม APEC PPSTI ครั้ งที่ 15 ระหว่ างวั น ที่ 11-16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 พร้ อ มกั น นี้ ได้ ให้
การสนับสนุนและผลักดันหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ
ความร่ ว มมื อ ด้ านมาตรฐานและการควบคุ มคุ ณ ภาพรังสี ในภู มิ ภ าคเอเซีย - แปซิ ฟิ ก ภายใต้ โครงการ "
Enhancing the Potentiality of Quality Control for Ionizing Radiation Metrology in Asia-Pacific
Region " โดยที่ประชุม APEC PPSTI เห็นควรให้ส่งข้อเสนอโครงการนี้ให้ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
และการรับ รอง (Sub-Committee on Standards and Conformance – SCSC) ของเอเปคพิจารณาใน
เนื้อหาก่อนการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปในปี 2563
6.4 ความร่วมมือด้ านเทคโนโลยีอวกาศกับประเทศสมาชิกเอเปค อว. โดย สป.อว.
ได้ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัด อว. เพื่อพิ จารณาการนำเสนอข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้าน วทน.
ร่วมกับประเทศสมาชิกเอเปค ประจำปี 2563 จำนวน 2 รอบ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการ “Capacity Building on Climate
– Smart Agriculture by Using Geospatial Data and Earth Science and Technology” ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสำรวจโลก โดยเน้นหนักการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart
Agriculture) สำหรับประเทศสมาชิกเอเปค ทั้งนี้มีเงื่อนไขและความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
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ด้านภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่ อการจัดการด้ านการเกษตรกรรม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่า ว
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดประชุมหารือผ่านระบบ VDO
Conference
นอกจากนั้น สป.อว. ได้ประสานและผลั กดัน ให้ เกิด ความร่วมมื อด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ จำนวน 15 เรื่อง จากเป้าหมาย 15 เรื่อง เช่น การหารือเชิงนโยบายด้าน ว. และ ท. ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น (ประชุมประจำปี STS Forum) ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2562 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น การ
จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. กับสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน วทน. ระหว่างสองประเทศ การหารือความร่วมมือด้าน
อววน. กั บ สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส เมื่ อวั นที่ 20 พฤศจิ กายน 2562 ณ ประเทศไทย การพบปะหารื อกั บผู้ แทน
ภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีการสื อสารของสหราชอาณาจักร เมื่อวั นที่ 21 มกราคม 2563 เกี่ ยวกับ การดำเนิ น
กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท Microsoft ใน 4 ประเด็ น (Reskill/Upskill โดยเฉพาะในสาขา Digital
Technology ในระดับอุดมศึกษา พัฒนากำลังคนรวมถึง non-credit จัดทำ Big Data จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ
ดำเนิ น งานร่ วมกั น ระหว่ างบริ ษั ท Microsoft กั บ อว.) การประชุ มหารื อความร่ วมมื อด้ านการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เช่น การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุ คลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี ด้วยการพัฒนาสื่อฝึกอบรม
ดิจิทัล และการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19
ปัญ หาอุ ปสรรค ในช่วงปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีปัญ หาการระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ซึ่งทำให้การติดต่อและประสานงานกับประเทศต่างๆ รวมไปถึงการเดินทางไปพบปะหารือหรือ
ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้เลย อีกทั้ ง COVID-19 อาจมีการระบาดรอบ 2
เช่นที่เกิดขึ้นแล้วในบางประเทศ
แนวทางแก้ไข มีการปรับรูปแบบการหารื อและเจรจาผ่านระบบ VDO Conference
หรือการผสมผสานระหว่างการประชุมปกติ (สำหรับผู้แทนประเทศที่สามารถเดินทางเข้ า – ออกประเทศไทย
ได้) กับ VDO Conference
7. โครงการผลั กดั น ความร่ วมมื อระหว่ า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาชนจี น
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
สาขาที่ ส ามารถนำไปใช้ ได้ในอุต สาหกรรมเป้ าหมายในประเทศ สร้ างเครือข่ ายการดำเนิ น งานวิจัย และ
นวัตกรรม รวมถึงร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ consortium ทางด้านเทคโนโลยี และให้มีกลไก
ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งความร่วมระหว่างหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยกับสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ของจีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) และหน่วยงานเครือข่ายในประเทศจีนอย่าง
เป็นรูปธรรม
ผลการดำเนิ น งาน ได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ
ในการดำเนินความร่วมมื อ จำนวน 10 โครงการ โดยได้จัดทำความตกลงเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้ ก องทุ น พิ เศษแม่ โ ขง-ล้ า นช้ า ง จำนวน 4 โครงการ ทั้ ง นี้ ในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 ได้ มี
การประสานงานกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในการรับมอบหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศไทย ซึง่ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ใน ง า น
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ความร่ ว มมื อระหว่างประเทศที่ เกิ ด จะเหมื อ นกั บ ข้อ 6 ที่ ก ล่ าวมา ทั้ งนี้ มีก ารหารือแนวทางการดำเนิ น
ความร่ ว มมือ ด้าน วทน. ไทย-จี น ภายหลั งจาก COVID-19 และจั ด ทำแนวทางการการดำเนิ น กิจ กรรม
China-Thailand Innovation Hub
8. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็น ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ในระดับทวิภาคีและพหุ ภ าคีภ ายใต้กรอบอาเซียนและ
ประเทศเจรจาในการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
สั ง คมในระดั บ ภู มิ ภ าค พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า น วทน. ในระดั บ ภู มิ ภ าคโดยมี ไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ความเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานบน วทน. ในการเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันใน
อาเซียน
ผลการดำเนินงาน
1) จั ดทำแผนงาน/กิจ กรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นแผนที่ น ำทางอาเซีย นด้ าน
นวัตกรรม
2) จั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยวิ เทศสั ม พั น ธ์ อว. เพื่ อ จั ด ทำแนวทางการดำเนิ น งานด้ า น
ต่างประเทศของ อว. เมื่อวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563
3) พิจารณาข้อเสนอโครงการหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ
4) สำรวจพื้ น ที่ ก ารจั ด ทำโครงการ Science Smart Village ระหว่ า งวั น ที่ 27 - 31
มกราคม 2563 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5) จัด Concept Note เรื่องการผลักดัน BCG เข้าสู่อาเซียน
6) วางแผนกิจกรรมเพื่อให้เกิดระบบนิเวศว่าด้วย 4IR ในอาเซียน
7) จัดทำ Concept Note เรื่อง Blockchain in ASEAN
8) เตรียมการจัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy in Conjunction
with GBS 2020
ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคในงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดจะเหมือนกับข้อ 6 ที่กล่าวมา
9. โครงการป้ องกัน การทุ จริ ต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณ ธรรม จริ ยธรรม เพื่ อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คุณธรรม
และจริยธรรมด้านการอุดมศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีด่ ีให้กับบุคลากรของ อว. นำไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อว.
ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ยอมรับการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนน
เฉลี่ ยระดับ คุณ ธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนิ นงานของ สป.อว. คิดเป็นร้อยละ 92.11 โดยมี
การดำเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม การประชุม การอบรมต่างๆ เพื่อสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต
ปลูกจิตคิดพอเพียง ซึ่งมีบุคลากรของ อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98 เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
อว. (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่ วมต่อ
สั งคม หั ว ข้ อ “MHESI สานฝั น ปั น น้ ำ ใจ ปลู ก ฝั งเด็ ก ไทยไม่ โกง” ระหว่างวั น ที่ 23 - 24 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวัดเขาน้ อย และการเรีย นรู้ตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรี ยนรู้มณฑล
ทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
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เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ สป.อว. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัว ข้อ
“กฎหมายควรรู้กับ ผลประโยชน์ ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สป.อว. เป็น ต้น ซึ่งบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคิดเป็นร้อยละ 100 และกิจกรรมการสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อ
พัฒ นาและยกระดับค่า CPI ของประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 90
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บทที่ 3
ข้อเสนอแนะ
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน ของ สป.อว. ตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย
การให้ บ ริ ก ารกระทรวง เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน และผลผลิ ต /โครงการ มี ข้ อ สั ง เกต/
ข้อค้นพบ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุ ประสงค์ตามแผน
ที่ตงั้ ไว้และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ
ปีงบประมาณ 2563 ทั่วโลก
ได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ซึง่
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การต่างประเทศ หรือกิจกรรม
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนหลายๆ คน
ทำให้ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 4 หลายผลผลิต/โครงการ
ดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม มีหลายผลผลิต/
โครงการที่ดำเนินการได้เป็นไป
ตามแผน/สูงกว่าแผน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานควรรักษาระดับความสำเร็จของงานอย่างต่อเนื่อง และ
อาจมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญ
2. หน่วยงานควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของวงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรร และการจัดฝึกอบรมฯ ต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานของ สธ. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
เป็นสำคัญ
3. หน่วยงานควรตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
4. หน่วยงานควรตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงต้นทุนในไตรมาส 4 ให้เป็น
ร้อยละ 100 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ
5. หน่วยงานควรทบทวนแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงระดับของ
การส่งตัวชี้วัดว่าควรอยู่ในระดับผลผลิตหรือกิจกรรมด้วย
6. หน่วยงานควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา พร้อมระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
7. โครงการที่ใช้งบลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ควรจัดทำ
รายละเอียด (TOR) และแบบให้พร้อม เพื่อจะได้จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ในไตรมาสแรก
8. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม
9. หน่วยงานด้านการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ ทั้งภาค
บรรยาย ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอื่นๆ
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อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอื่นๆ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อักษรย่อ
กก.
หมายถึง
กลุม่ งานกฎหมาย
กพร.
”
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ตน.
”
หน่วยตรวจสอบภายใน
ตร.
”
สำนักตรวจราชการ
นก.
”
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ปว.(ปก.)
”
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ปว.(บซ.)
”
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์
ปว.(วต.)
”
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ศท.
”
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศวภ.
”
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ศปท.
”
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สค.สบ.
”
ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง
สนย.
”
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สบ.
”
สำนักบริหารกลาง
สบค.
”
ส่วนบริหารงานบุคคล
สปคร.
”
สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
สป.อว.
”
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สม.
”
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
สส.
”
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สสก.สบ.
”
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
สอว.
”
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ด้านการอุดมศึกษา
อักษรย่อ
กลธ.
หมายถึง
กพร.
”
คซท.
”
ตสน.
”
สคช.
”
สตป.
”

กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
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อักษรย่อ
สจภ.
สทพศ.
สนก.
สนผ.
สพน.
สพบ.
สมอ.
สยต.
สสอ.
สอ.

หมายถึง
”
”
”
”
”
”
”
”
”

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
สำนักนิติการ
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมถรรนะบุคลากร
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ

อื่นๆ
อักษรย่อ
ว. และ ท.
วทน.
วมว.

หมายถึง
”
”

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ววน.
อว.
อววน.

”
”
”
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ภาคผนวก ข สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน/แผนปฏิบัติราชการ
และตามผลผลิต/โครงการ) และเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
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เป้าหมายที่ 2.1 : การสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการงานวิจยั และ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้าน
ววน. และสร้างความตระหนักด้าน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปี
2563

ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ
(เรื่อง)

ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดและ
เรียนรู้ด้าน วทน. (คน)
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน (ราย)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านวิจยั และ
พัฒนา

ตัวชี้วดั ปี 2563

สม.

ศปท.

สส./ สนผ.

สนย./ฝ่าย
นักเรียนทุน
รัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ
พว./ สพบ.
สนย./ฝ่าย
นักเรียนทุน
รัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ
พว.
สสอ.
(ปี 25592562 เป็นของ
สอว.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

2559
แผน/(ผล)
-

-

500,000/
(587,017)
-

550/
(650)

-

2560
แผน/(ผล)
-

สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วัด รวม 20 ตัวชี้วัด
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง)
และเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

-

505,000/
(567,328)
-

550/
(571)

-

2561
แผน/(ผล)
3,020/
(3,197)

ปีงบประมาณ

10/
(10)

522,600/
(675,784)
83/
(87.65)

200/
(206)

2,669/
(2,927)

2562
แผน/(ผล)
3,140/
(3,455)

4/
(4)

915,600/
(580,388)
85/
(92.11)

75/
(156)

2,771/
(3,059)

2563
แผน/(ผล)
3,307/
(3,587)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 108.36

ร้อยละ 63.39

ร้อยละ 208

ร้อยละ 110.39

ร้อยละ 108.47

ผลลัพธ์
เทียบกับแผนทั้งปี
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เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายที่ 2.3 : การขับเคลื่อนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปี
2563

ตัวชี้วัดที่ 21 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว (ผลงาน)
ตัวชี้วัดที่ 25 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
ตัวชี้วัดที่ 26 มูลค่าการลงทุนวิจยั ของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 31 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน.
เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม (โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 30 จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่
ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ราย)

ตัวชี้วัดที่ 18 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)

ตัวชี้วดั ปี 2563

-

-

สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา
สส.

-

สอว.
สส.

-

-

-

2559
แผน/(ผล)
-

สอว.

สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา
สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา

สส./สอว./
สสอ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

86/
(176)

-

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
166/
(254.15)

100/
(183)

-

-

-

-

-

-

2561
แผน/(ผล)
214.50/
(374.10)

ปีงบประมาณ

110/
(180)

3/
(5)
25/
(25)
10/
(18)
-

-

-

2562
แผน/(ผล)
462.50/
(484.36)

120/
(191)

5/
(5)
30/
(30.65)
10/
(19)
3,000/
(2,476)

120/
(332)

587/
(791)

2563
แผน/(ผล)
500/
(781)

ร้อยละ 159.17

ร้อยละ 49.07

ร้อยละ 190

ร้อยละ 102.17

ร้อยละ 100

ร้อยละ 276.67

ร้อยละ 134.75

ร้อยละ 156.20

ผลลัพธ์
เทียบกับแผนทั้งปี
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ตัวชี้วดั ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 39 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความ
ต้องการจําเป็น (คน)
ตัวชี้วัดที่ 40 จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning (คน)
ตัวชี้วัดที่ 41 สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์
: สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมาย อว.ที่ 4.3 : การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
(ร้อยละ)

เป้าหมาย อว.ที่ 4.2 : การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย อว. ที่ 4.1 : การผลิตและพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 37 จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการ
สมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน
workforce ตามความต้องการของประเทศ Soft Skill และ Critical Thinking (21st
Century) (หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ (คน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปี
2563

สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา
สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา
สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา

สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา
สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา

สป.อว.
ด้านการ
อุดมศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
-

-

-

-

-

2559
แผน/(ผล)
-

-

-

-

-

-

2561
แผน/(ผล)
-

ปีงบประมาณ

-

-

-

-

-

2562
แผน/(ผล)
-

75/
(71.44)

32 : 68/
(32 : 68)

200,000/
(530,000)

4,358/
(1,919)

19,438/
(17,106)

2563
แผน/(ผล)
137/
(240)

ร้อยละ 95.25

ร้อยละ 100

ร้อยละ 265

ร้อยละ 44.03

ร้อยละ 88

ร้อยละ 175.18

ผลลัพธ์
เทียบกับแผนทั้งปี
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เป้าหมายที่ 1 : ชุมชนและผู้ประกอบการ
ได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/
แผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2563

-

-

16,300/
(23,068)
53/
(86)
31/
(35)

15,800/
(21,239)

สส./ สสอ.

-

2560
แผน/(ผล)
86/
(176)

53/
(83)
35/
(38)

-

2559
แผน/(ผล)
-

สส.

สส.

4. จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนทีใ่ ช้ผลงานวิจัยและ
สส./ สอว.
พัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (ราย)
5. จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์
สอว.
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การทำวิจัยเพิ่มขึ้น (ราย)
6. จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up
สสอ.
companies & Spin off companies) (ราย)
7. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่
สอว./ สส./
ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
สสอ.
(ล้านบาท)
(ปี 2562 เป็น
ของ สอว.)

1. จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด (ราย)
2. จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอด
นวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย)
3. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ราย)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วัด รวม 29 ตัวชี้วัด
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / แผนปฏิบตั ิราชการ ประจำปี 2563)
และเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

-

-

78/
(95)
39/
(43)

12,580/
(17,544)

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
100/
(183)

365.50/
(367)

-

85/
(120)
39/
(39)

12,630/
(16,929)

-

2562
แผน/(ผล)
110/
(180)

75/
(156)
500/
(781)

82/
(101)
42/
(42)

355/
(651)
12,230/
(13,964)

2563
แผน/(ผล)
120/
(191)

ร้อยละ
156.20

ร้อยละ 208

ร้อยละ
123.17
ร้อยละ 100

ร้อยละ
183.38
ร้อยละ
114.18

ผลลัพธ์เทียบ
กับเป้าหมาย
ทั้งปี
ร้อยละ
159.17
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เป้าหมายที่ 2 : กำลังคนด้าน อววน. มี
คุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/
แผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2563

8. นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สนผ.
สามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตามโครงการ
ที่กำหนด (คน)
9. จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพใน
สนผ./AIT/สพน.
สาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (คน)
10. จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
สนผ.
ความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (คน)
11. จำนวนบุคลากรด้านวิจยั และพัฒนา (คน)
สนย./ ฝ่ายนักเรียน
ทุนรัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ พว./
สพบ.
12. จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการทำงานร่วมกันของ
สนย./ฝ่าย
นักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว. และ ท. (โครงการ)
นักเรียนทุน
รัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ
พว.
13. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาประชารัฐ
สนผ.
ในการร่วมพัฒนาชุมชน (คน)
14. จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการยกระดับ
สสอ.
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (คน)
15. ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
สนย.
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ)
16. จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจและทักษะ
สนผ.
พื้นฐานด้าน AI (คน)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2560
แผน/(ผล)
2,900/
(3,102)
-

85/
(89.32)
-

2559
แผน/(ผล)
-

-

85/
(89.19)
-

-

85/
(90.30)

-

-

8/
(8)

3,020/
(3,197)

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

-

85/
(91.29)

-

-

10/
(16)

3,140/
(3,455)

-

-

2562
แผน/(ผล)
-

0/
(-)

500/
(850)
2,000/
(4,315)
87/
(89.30)

12/
(16)

3,307/
(3,539)

2,650/
(6,502)

1,117/
(709)

2563
แผน/(ผล)
2,974/
(2,713)

-

ร้อยละ
215.75
ร้อยละ
102.64

ร้อยละ 170

ร้อยละ
133.33

ร้อยละ
107.02

ร้อยละ
245.36

ร้อยละ 63.47

ผลลัพธ์เทียบ
กับเป้าหมาย
ทั้งปี
ร้อยละ 91.22
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เป้าหมายที่ 6 : สป.อว. มีกลไก
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อววน.
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน อววน.
มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ
เป้าหมายที่ 5 : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนิน
ชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/
แผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2563

-

Uninet
TCU

26. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน
(ร้อยละ)

สมอ.

-

-

-

5/
(24)
80/
(100)

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
-

5/
(8)
80/
(100)

-

-

-

2559
แผน/(ผล)
-

สอว.

สพน.

สพน.

Uninet/สอ.
(สป.อว.ด้าน
การอุดมศึกษา)
23. จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ที่บรรจุในแผน
สส.
ระดับพื้นที่ (โครงการ)
24. ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/
สนย./สปคร./
ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติ
กพร./ตร./นก./
ได้จริง (ร้อยละ)
ศท./ศปท./
สบค./สบ./สนผ.
25. จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาที่ได้รับ
สมอ.
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาขา)

17. จำนวนผูด้ ้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (คน)
18. จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด (คน)
19. ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ร้อยละ)
20. จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับ
บริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล (แห่ง)
21. จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก
ThaiMOOC (คน)
22. จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
(ฐานข้อมูล)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

8/
(10)
80/
(100)

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

-

-

8/
(22)
90/
(100)

-

-

-

30/
(-)

-

2562
แผน/(ผล)
-

100/
(100)

1/
(10)

10/
(21)
90/
(100)

10,702/
(10,702)
5,000/
(335,000)
9/
(11)

30/
(17.62)

2563
แผน/(ผล)
4,358/
(5,062)
40,000/
(50,671)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 1,000

ร้อยละ
111.11

ร้อยละ 210

ร้อยละ
122.22

ร้อยละ 3,000

ร้อยละ 100

ร้อยละ 58.73

ผลลัพธ์เทียบ
กับเป้าหมาย
ทั้งปี
ร้อยละ
116.15
ร้อยละ
126.68
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เป้าหมายที่ 7 : บุคลากร สป.อว. มี
คุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/
แผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2563

27. จำนวนเรื่องทีเ่ กิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
อววน. ระหว่างประเทศ (เรื่อง) *
28. ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือแผนงาน
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน อววน. ของ
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)
29. ร้อยละของบุคลากรของ สป.อว. ไม่ยอมรับการ
ทุจริต (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

ศปท.

สม.

สม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

2559
แผน/(ผล)
-

-

2560
แผน/(ผล)
10/
(10)
-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
10/
(10)
75/
(96.77)

2562
แผน/(ผล)
10/
(10)
85/
(100)

2563
แผน/(ผล)
4/
(4)
80/
(80)

ร้อยละ
117.65

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบ
กับเป้าหมาย
ทั้งปี
ร้อยละ 100
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ตัวชี้วดั ปี 2563

2559
2560
แผน/(ผล)
แผน/(ผล)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 1 : ชุมชนและผูป้ ระกอบการได้รบั การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สส.
80/
16,300/
(คน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(85.20)
(23,068)
(เชิงคุณภาพ) ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงาน
100/
40/
ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
(100)
(80.33)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
94/
100/
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(96.19)
(100)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
15,800/
94/
ปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(21,239)
(95.11)
1) โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์
(เชิงปริมาณ) จำนวนผูป้ ระกอบการ OTOP
สส.
ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน. (คน)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการยกระดับด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
2) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและ
สส.
เป็นอัตลักษณ์ทเี่ หมาะสมกับศักยภาพ
ยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
(สป.อว. ด้าน ววน.)
พื้นที่ของภาค
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
(ร้อยละ)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สรุปผลการดำเนินงานของ สป.อว. ตามตัวชี้วดั
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามผลผลิต/โครงการ) (7 ผลผลิต 35 โครงการ)
และเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

100/
(100)
94/
(98.36)
-

-

-

-

-

100/
(100)
94/
(94.83)
25/
(41)
25/
(31)

9,730/
(12,964)
40/
(80.63)
100/
(100)
94/
(99.25)
120/
(191)
75/
(100)

12,630/
(16,929)
40/
(68.36)
100/
(100)
94/
(99.64)
110/
(180)
50/
(90.95)
12,580/
(17,544)
40/
(77.68)
100/
(100)
94/
(99.69)
-

2563
แผน/(ผล)

2562
แผน/(ผล)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)

ร้อยละ 124

ร้อยละ 164

ร้อยละ 100.88

ร้อยละ 100

ร้อยละ 133.33

ร้อยละ 159.17

ร้อยละ 105.59

ร้อยละ 100

ร้อยละ 201.58

ร้อยละ 133.24

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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5) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร

4) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน
(ศูนย์)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์สับปะรดที่ได้รับ
การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดที่
นำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

สส.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

สส.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

สอว.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
-

2559
แผน/(ผล)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2562
แผน/(ผล)
-

100/
(100)
94/
(99.62)

10/
(43)

40/
(75)
100/
(100)
94/
(99.31)
26/
(36)

2563
แผน/(ผล)
100/
(100)
94/
(99.81)
18/
(18)
100/
(100)
94/
(99.96)
5/
(25)

ร้อยละ 105.98

ร้อยละ 100

ร้อยละ 430

ร้อยละ 138.46

ร้อยละ 105.65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 187.50

ร้อยละ 500

ร้อยละ 106.34

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 106.18

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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7) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจใน
ระยะเริ่มต้น

6) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

80/
(87.97)
100/
(100)
94/
(63.36)

(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ)

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึน้ ใหม่
(Start up companies & Spin off companies)
(ราย/ปี)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงาน
ในบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (คน)

400/
(650)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ (คน)

สสอ.
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

100/
(235)
100/
(40)

100/
(189)
100/
(109)

94/
(97.94)

100/
(100)

80/
(85.43)

400/
(800)

4/
(4)
29/
(32)
58/
(60)

4/
(4)
33/
(35)
65/
(67)

(เชิงปริมาณ) จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (หน่วยงาน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน
แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (เรือ่ ง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ (แห่ง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (ราย)
(เชิงปริมาณ) จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี (โครงการ)

สอว.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

2560
แผน/(ผล)
4/
(5)
1/
(1)

2559
แผน/(ผล)
4/
(4)
1/
(1)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100/
(109)

100/
(244)

94/
(96.56)

100/
(100)

80/
(85)

500/
(1,000)

5/
(5)
36/
(38)
73/
(75)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
5/
(5)
2/
(2)

100/
(50)

100/
(180)

30/
(25)

75/
(156)

94/
(93.73)

100/
(100)

100/
(100)
94/
(97.82)

80/
(86.70)

550/
(550)

5/
(5)
65/
(65)
130/
(130)

2563
แผน/(ผล)
5/
(5)
2/
(3)

500/
(800)
80/
(85)

5/
(5)
63/
(65)
127/
(129)

2562
แผน/(ผล)
5/
(5)
2/
(2)

ร้อยละ 83.33

ร้อยละ 208

ร้อยละ 99.71

ร้อยละ 100

ร้อยละ 108.38

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 150

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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ตัวชี้วดั ปี 2563

10) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบาลทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 4
(พ.ศ. 2561 – 2575)

-

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

-

-

สนย./ ฝ่ายนักเรียน
ทุนรัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ
พว.

(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละ
ปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)

(เชิงคุณภาพ) กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป
ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)

94/
(99.99)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

100/
(100)
100/
(91.89)

สนย./ฝ่ายนักเรียน
ทุนรัฐบาลด้าน ว.
และ ท. ของ พว.

94/
(100)

9) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล (เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
ทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 3+
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
(พ.ศ. 2552 – 2566)
เทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตาม
สาขาวิชา (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

-

-

-

94/
(100)

100/
(100)

85/
(100)

94/
(100)

2559
2560
แผน/(ผล)
แผน/(ผล)
เป้าหมาย สป.อว. ที่ 2 : กำลังคนด้าน อววน. มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
8) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล (เชิงคุณภาพ) ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
สนย./ฝ่ายนักเรียน
85/
85/
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
ทุนรัฐบาลด้าน ว.
(100)
(100)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2552 – 2562)
เทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตาม
และ ท. ของ พว.
สาขาวิชา (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี
100/
100/
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ)
(100)
(100)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100/
(100)

100/
(100)

94/
(100)

100/
(88.18)

100/
(100)

220/
(194)

94/
(100)

100/
(100)

85/
(90)

94/
(100)

100/
(84.07)

100/
(100)

540/
(454)

94/
(99.99)

100/
(100)

85/
(100)

94/
(100)

85/
(100)

85/
(90)

94/
(100)

2562
แผน/(ผล)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)

94/
(100)

100/
(77.78)

100/
(100)

855/
(665)

94/
(100)

100/
(100)

85/
(100)

94/
(100)

100/
(100)

85/
(100)

2563
แผน/(ผล)

ร้อยละ 106.38

ร้อยละ 77.78

ร้อยละ 100

ร้อยละ 77.78

ร้อยละ 106.38

ร้อยละ 100

ร้อยละ 117.65

ร้อยละ 106.38

ร้อยละ 100

ร้อยละ 117.65

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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13) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

12) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

11) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

(เชิงปริมาณ) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการใน
สถานศึกษาตามทีโ่ ครงการกำหนด (คน)
(เชิงปริมาณ) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ (โรงเรียน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม (คน)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่
รับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ เข้าไป
ทำงาน (ร้อยละ)
สนผ.
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สนผ.
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

-

-

-

-

3,309/
(6,824)

3,309/
(6,824)

-

-

94/
(99.01)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คน)

100/
(100)

100/
(100)
94/
(97.29)

100/
(100)

2560
แผน/(ผล)
61/
(61)

100/
(100)

สนย.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

2559
แผน/(ผล)
51/
(50)

(เชิงคุณภาพ) หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการบริหารจัดการ (ห้องเรียน)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

5,185/
(3,130)

5,185/
(3,130)

94/
(98.92)

100/
(100)

100/
(100)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
67/
(67)

100/
(100)

100/
(100)

-

-

-

5,337/
(2,582)

5,337/
(2,582)

80/
(-)

2,650/
(11,404)

1,540/
(2,371)

2,974/
(2,713)

2,974/
(2,713)

94/
(100)

100/
(100)

100/
(100)

94/
(99.63)

2563
แผน/(ผล)
78/
(78)

2562
แผน/(ผล)
70/
(70)

ร้อยละ -

ร้อยละ 430.34

ร้อยละ 153.96

ร้อยละ 91.22

ร้อยละ 91.22

ร้อยละ 106.38

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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สจภ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สนผ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

(เชิงปริมาณ) จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (ครั้ง : คน)

(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำ
ความรู้ทไี่ ด้รบั จากการพัฒนาไปพัฒนางานวิจยั และ
งานวิชาการให้เกิดประโยชน์กับประเทศ (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนประชาชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
หรือสื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ (คน)

18) โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุก
คน (AI for all)

19) โครงการยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต
(Upskill/Reskill)

สสอ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

-

-

(เชิงปริมาณ) จำนวนแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้
เทคโนโลยี AI/Machine Learning ได้ (คน)

(เชิงปริมาณ) จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับ
การยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ (คน)

-

-

-

-

-

-

-

2559
แผน/(ผล)
116/
(142)

(เชิงปริมาณ) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความ
เข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI (คน)

สสอ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

17) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16) โครงการยุวชนอาสา
(อาสาประชารัฐ)

สนผ./AIT/สพน.
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สพบ.
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือ
พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วย
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (คน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน (คน)

(เชิงคุณภาพ) จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่เข้า
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (คน)

(เชิงปริมาณ) ผู้รับทุนผูกพัน (คน)

ตัวชี้วดั ปี 2563

15) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

14) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรอุดมศึกษา

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
84/
(96)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
68/
(68)

-

-

-

-

100/
(100)

3:45/
(3:136)

-

1,181/
(645)

20/
(16)

2562
แผน/(ผล)
61/
(74)

2,000/
(4,315)

(0)/
(-)

(0)/
(-)

1,000,000/
(-)

100/
(100)

4 : 80/
(4 : 92)

500/
(850)

1,117/
(709)

20/
(24)

2563
แผน/(ผล)
47/
(48)

ร้อยละ 215.75

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ 100

ร้อยละ 115

ร้อยละ 170

ร้อยละ 63.47

ร้อยละ 120

ร้อยละ 102.13

ผลลัพธ์เทียบกับ
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ตัวชี้วดั ปี 2563

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ในสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศที่ศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และเป็นความต้องการของพื้นที่ (คน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รับที่นั่ง และ
ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษาของหลักสูตร
เป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
(คน)
(เชิงปริมาณ) นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่
ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (คน)
(เชิงปริมาณ) ผู้รับทุนการศึกษา (คน)
สพน. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สพน. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สพน. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

23) โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่

(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคาร
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สะสม) (ร้อยละ)

สอว.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

เป้าหมาย สป.อว. ที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน อววน. มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

22) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา (เชิงปริมาณ) จำนวนนิสิตนักศึกษา บุคลากร
เสพติดในสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ป้องกันยาเสพติด (คน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด (คน)

21) โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

20) โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริง
ที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

เป้าหมาย สป.อว. ที่ 3 : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

100/
(100)

100/
(100)
-

-

-

3,204/
(3,410)

1,263/
(1,754)

1,315/
(1,539)

3,374/
(3,895)

874/
(729)

2560
แผน/(ผล)

748/
(488)

2559
แผน/(ผล)

-

100/
(100)

120,000/
(117,746)

3,743/
(4,070)

-

1,113/
(1,109)

793/
(628)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)

30/
(-)

100/
(100)

100,000/
(139,838)

2,983/
(2,845)

304/
(332)

911/
(926)

739/
(658)

2562
แผน/(ผล)

30/
(17.62)

100/
(100)

40,000/
(50,671)

2,678/
(2,527)

651/
(598)

1,000/
(939)

680/
(782)

2563
แผน/(ผล)

ร้อยละ 58.73

ร้อยละ 100

ร้อยละ 126.68

ร้อยละ 94.36

ร้อยละ 91.86

ร้อยละ 93.90

ร้อยละ 115

ผลลัพธ์เทียบกับ
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(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

วทน.

26) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซ
เบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด (Thai-MOOC)

25) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

การศึกษา

(เชิงปริมาณ) จำนวนสถานศึกษาได้รบั บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตที่สามารถบริการทางการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (แห่ง)
(เชิงคุณภาพ) สถานศึกษาสามารถใช้บริการ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)
(ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) รายวิชา MOOC ที่พัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุงให้ทันสมัยจากรายวิชาเดิม (รายวิชา)
TCU (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

Uninet (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

98.00/
(97.98)

(เชิงคุณภาพ) สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) (ร้อยละ)

15/
(15)

98.00/
(99.78)

98.00/
(97.98)
5/
(5)

10,702/
(10,702)

10,702/
(10,702)

98.00/
(99.78)

14/
(15)

13/
(15)

10,702/
(10,702)

-

66,744/
(66,744)

10,702/
(10,702)

-

2560
แผน/(ผล)
-

66,744/
(66,744)

TCU/Uninet
(สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สบ.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

2559
แผน/(ผล)
-

(เชิงปริมาณ) จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษา
ระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
(กิโลเมตร)
(เชิงคุณภาพ) จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้บริการ (ฐานข้อมูล)

เป้าหมาย สป.อว. ที่ 5 : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
ผลผลิตที่ 2 สถาบันการศึกษาได้รับ
(เชิงปริมาณ) จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ศูนย์ที่ได้รับบริการ (แห่ง)

(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

24) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้าน

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20/
(20)

98.00/
(99.73)

10,702/
(10,702)

98.00/
(99.73)

14/
(13)

67,169/
(67,169)

10,702/
(10,702)

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

15/
(15)

98.00/
(99.71)

10,702/
(10,702)

98.00/
(99.71)

9/
(12)

67,169/
(67,169)

10,702/
(10,702)

-

2562
แผน/(ผล)
-

30/
(43)

98/
(98)

10,702/
(10,702)

98/
(98)

9/
(11)

67,169/
(67,169)

10,702/
(10,702)

100/
(100)

2563
แผน/(ผล)
25/
(28.39)

ร้อยละ 143.33

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 122.22

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 113.56
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(เชิงปริมาณ) แพลตฟอร์ม MOOC กลางของรัฐที่
ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ในการผลิตและจัดการเรียนการสอน MOOC
ที่รองรับผู้เรียนเข้ามาใช้งานพร้อมกัน (คน)
(เชิงปริมาณ) จำนวนมาตรฐานข้อมูลกลาง
ที่ได้รับการพัฒนา (มาตรฐาน)

ตัวชี้วดั ปี 2563

สอ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

-

2559
แผน/(ผล)
-

-

2560
แผน/(ผล)
-

ผลผลิตที่ 4 การให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิตที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผน

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบ
บริการ (ครั้ง)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(ร้อยละ)

80/
(80.95)

80/
(85.20)

1,090,600/
(1,841,130)
-

1,091,100/
(1,232,471)

94/
(94.47)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)
สส./ ศท./ สบ.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

100/
(100)

100/
(100)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)

100/
(100)

100/
(100)

94/
(97.47)

20/
(20)

23/
(23)

สนย./สปคร./กพร./
ตร./นก./ศท./ศปท./
สบค./สบ.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

(เชิงปริมาณ) จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง (เรื่อง)
(เชิงคุณภาพ) นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตาม
หลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

เป้าหมาย สป.อว. ที่ 6 : สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน อววน. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

27) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
สำหรับ อววน. (Big Data)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

80/
(82.80)

-

577,600/
(945,201)

94/
(62.85)

100/
(100)

100/
(100)

19/
(19)

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

80/
(81.44)

-

587,600/
(1,492,520)

94/
(57.26)

100/
(100)

100/
(100)

19/
(19)

1/
(1)

2562
แผน/(ผล)
-

80/
(83)

440,000 /
(853,542)

515,600/
(580,388)

94/
(81.19)

100/
(100)

100/
(100)

19/
(19)

1/
(1)

2563
แผน/(ผล)
5,000/
(5,000)

ร้อยละ 103.75

ร้อยละ 193.97

ร้อยละ 112.57

ร้อยละ 86.37

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
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28) โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลผลิตที่ 5 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

-

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือที่สามารถ
ผลักดันไปสูก่ ารดำเนินงานได้จริง (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จเฉลีย่ ของ
การดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)

-

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

75/
(100)

-

-

-

-

-

94/
(95.08)

100/
(100)

13/
(13)

94/
(72.16)

2560
แผน/(ผล)
100/
(100)

-

-

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

94/
(96.19)

2559
แผน/(ผล)
100/
(100)

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนความร่วมมือที่ได้มกี ารประสาน
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ (เรื่อง)
(เชิงคุณภาพ) ความร่วมมือด้าน วทน. สามารถ
จัดทำแผนปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

94/
(94.37)

100/
(100)

100/
(100)

15/
(15)

94/
(92.16)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
100/
(100)

100/
(100)

100/
(100)

94/
(49.32)

80/
(80)

80/
(100)

94/
(99.59)

80/
(80)

94/
(77.76)

100/
(100)

100/
(100)

15/
(15)

94/
(88.14)

2563
แผน/(ผล)
100/
(100)

94/
(97.47)
80/
(100)

100/
(100)

100/
(100)

15/
(15)

94/
(95.13)

2562
แผน/(ผล)
100/
(100)

ร้อยละ 52.47

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 82.72

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 93.77

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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30) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อาเซียน

94/
(80.58)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

100/
(100)

100/
(100)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงานความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ผลงาน/ความร่วมมือ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ)

75/
(87.30)

75/
(87.37)

94/
(91.69)

5/
(24)

3,000/
(6,491)

3,000/
(4,585)
5/
(8)

สส.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

2560
แผน/(ผล)
5/
(5)

2559
แผน/(ผล)
5/
(5)

(เชิงปริมาณ) จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน อววน.
ที่บรรจุในแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนงาน/
โครงการ)
(เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมประจำภูมิภาค
(ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

29) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวง (เชิงปริมาณ) จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวงการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำ
นวัตกรรมประจำภูมิภาค
ภูมิภาคทีม่ ีการเปิดให้บริการ (แห่ง)
(เชิงปริมาณ) จำนวนผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (คน)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

94/
(88.58)

100/
(100)

75/
(89.01)

8/
(10)

3,500/
(6,142)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
5/
(5)

-

-

-

-

94/
(96.93)

100/
(100)

75/
(90.43)

8/
(22)

4,000/
(8,320)

2562
แผน/(ผล)
5/
(5)

94/
(-)

100/
(-)

80/
(-)

3/
(-)

94/
(75.62)

100/
(100)

75/
(88.47)

10/
(21)

4,500/
(5,532)

2563
แผน/(ผล)
5/
(5)

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ 80.45

ร้อยละ 100

ร้อยละ 117.96

ร้อยละ 210

ร้อยละ 122.93

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
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33) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี

32) โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน

31) โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริ

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

(เชิงปริมาณ) ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์/ความร่วมมือ
กับต่างประเทศที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามกรอบความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เรื่อง/โครงการ)
(เชิงคุณภาพ) ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สามารถผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบตั ิงาน
ภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและตามพันธกรณีและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) ร้อยละโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) ร้อยละความสำเร็จเฉลีย่ ของ
การดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

สนย.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

94/
(99.81)

100/
(100)

-

-

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
-

-

2559
แผน/(ผล)
-

-

-

-

-

94/
(99.68)

100/
(100)

100/
(100)
94/
(95.86)

80/
(100)

85/
(85)

2/
(2)

94/
(89.74)

100/
(100)

80/
(80)

94/
(15.87)

100/
(100)

100/
(100)
94/
(93.44)

80/
(100)

2563
แผน/(ผล)
80/
(100)

80/
(100)

2562
แผน/(ผล)
80/
(100)

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95.47

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 16.88

ร้อยละ 100

ร้อยละ 125

ร้อยละ 125

ผลลัพธ์เทียบกับ
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ผลผลิตที่ 7 มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา

ผลผลิตที่ 6 นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา

(เชิงปริมาณ) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ)
(เชิงปริมาณ) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตร)

(เชิงปริมาณ) จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือต่อกัน
(ประเทศ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา
(แผน/โครงการ)

สนผ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

สมอ. (สป.อว.
ด้านการอุดมศึกษา)

100/
(100)
2,500/
(3,651)

1,200/
(5,916)

22/
(22)

2/
(2)

-

100/
(95.30)

22/
(12)

1/
(1)

-

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)
-

-

-

-

(เชิงคุณภาพ) ร้อยละโครงการความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม
ที่ดำเนินการ (ร้อยละ)

นวัตกรรม

สม.
(สป.อว. ด้าน ววน.)

-

2559
แผน/(ผล)
-

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

(เชิงปริมาณ) จำนวนผลงาน/ความร่วมมือด้าน
วทน. ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (เรือ่ ง)

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ปี 2563

34) โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,600/
(3,328)

100/
(99.35)

23/
(23)

33/
(33)

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)
-

1,200/
(2,933)

100/
(98.71)

23/
(23)

2/
(2)

-

-

-

-

-

-

2562
แผน/(ผล)
-

1,200/
(5,448)

100/
(100)

18/
(18)

1/
(1)

94/
(7.46)

100/
(-)

80/
(-)

80/
(-)

4/
(-)

94/
(54.56)

2563
แผน/(ผล)
100/
(100)

ร้อยละ 454

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 7.94

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ 58.04

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี
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ตัวชี้วดั ปี 2563

(เชิงต้นทุน) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ)

เป้าหมาย สป.อว. ที่ 7 : บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
35) โครงการป้องกันการทุจริต
(เชิงปริมาณ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
ศปท.
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
ยอมรับการทุจริต/กิจกรรมการปรับฐานคิดให้
(สป.อว. ด้าน ววน.)
จริยธรรม
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมร่วมต้านการ
ทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
(ร้อยละ)
(เชิงคุณภาพ) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)
(เชิงเวลา) ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

ผลผลิต/โครงการ ปี 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

94/
(99.97)

94/
(99.92)

100/
(100)

100/
(100)

-

-

-

-

-

-

2560
แผน/(ผล)

-

2559
แผน/(ผล)

ปีงบประมาณ
2561
แผน/(ผล)

-

(100)

-

-

2562
แผน/(ผล)

94/
(96.50)

100/
(100)

85/
(92.11)

85/
(100)

2563
แผน/(ผล)

ร้อยละ 102.65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 108.36

ร้อยละ 117.65

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี

