ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับ ๙ มี.ค. ๖๓

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกลและเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐

นโยบาย
รมว.อว.

1. การสร้างและ
การพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย
และตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. กำรผลิตกำลังคนด้ำน
ววน. ทีม่ ีคุณภำพสูงเพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้ำหมำย
อว.

๑.๑ กำรพัฒนำกำลังคน
ด้ำน ววน. และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

2.1 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยและ
งบประมำณวิจัยและ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
สาคัญ

KPI. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
๑๐,๐๐๐ คน-ปี
KPI. จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน ว. และ ท.
KPI. จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
…

KPI. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน
Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการ
จัดอันดับของ IMD
KPI. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศทีเ่ ชือ่ มโยงระดับชาติและนานาชาติ

2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นท้าทาย

3. การสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์สังคม ชุมชน
ภาคเศรษฐกิจ

2. กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ
และสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย

3. กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต
และเศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วย อววน.

…
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2.2 กำรพัฒนำ
งำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ

2.3 กำรขับเคลื่อน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ขนำดใหญ่
ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และพัฒนำ
พื้นที่เพื่อนวัตกรรม

3.1 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์
และนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
คุณภำพชีวิต

4. การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent)

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.1 กำรผลิตและ
พัฒนำสมรรถนะ
กำลังคนให้เป็น highskilled workforce
ตำมควำมต้องกำร
ของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

KPI. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
KPI. ความสาเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ KPI. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม KPI. จานวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการ KPI. จานวนประชาชนที่เข้าถึง
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนา
และสิ่งแวดล้อม
(โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ลบ. ขึ้นไป)
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
KPI.
จ
านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
KPI.
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และ
จัดการศึกษาในรูปแบบ
KPI. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ช่วยพัฒนา
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
Cri
t
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Century)
Lifelong Learning
ใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิง
KPI. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
และภาคธุรกิจ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
…
KPI. ความสามารถใหม่ในการดาเนินการวิจัย
และศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
ขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
…
…
…
…
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4.3 กำรสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำ
KPI. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์
ต่อสายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

…
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์
ผลสัมฤทธิ์

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

ประเด็นยุทธศำสตร์

1. กำรผลิตกำลังคนด้ำน ววน.
ที่มีคุณภำพสูงเพื่อยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้ำหมำย
กำรให้บริกำร

๑.๑ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน ววน.
และสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
หลัก

ตัวชี้วัด
รอง

กลยุทธ์

หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับ ๙ มี.ค. ๖๓

3. กำรยกระดับคุณภำพชีวติ
และเศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วย อววน.

2. กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย

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

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

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

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

2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและงบประมำณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 กำรพัฒนำงำนวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ

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

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

N/A

2.1.1 บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำนโยบำย/แผน/ มำตรกำรและ
ควำมร่วมมือด้ำน ววน. ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ววน. ให้มีประสิทธิภำพ
2.1.3 ผลักดันกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.
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2.3 กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ขนำดใหญ่ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และพัฒนำพืน้ ที่เพื่อนวัตกรรม

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทนั สมัย มีคุณภำพ
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

3.1 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรมเพือ่ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต

4.1 กำรผลิตและพัฒนำสมรรถนะ
กำลังคนให้เป็น high-skilled
workforce ตำมควำมต้องกำร
ของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับอุดมศึกษำเพือ่ พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำ

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

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

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

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

N/A

27. จำนวนรำยกำรวัดของห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำและรับรองระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล
28. จำนวนผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
นวัตกรรม
29. จำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม่

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

N/A

N/A

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำ อววน. เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ

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

3.1.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ผู้ประกอบกำร เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ
3.1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
3.1.3 พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
และรังสี
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E d u c a t i o n ,

S c i e n c e ,

N/A

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำลังคนอุดมศึกษำให้มีสมรรถนะสูง
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

4.2.1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำ 4.3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำของผู้ด้อยโอกำส
ระดับอุดมศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
4.2.2 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำใน
4.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้
รูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง
ตลำดแรงงำน

สป.

R e s e a r c h

สป.
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สป.
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