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วิสัยทัศน
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นโยบาย
รมว.อว.

1. การสรางและ
การพัฒนาคน
ทุกชวงวัย
และตลอดชวงชีวิต

2. การสรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนงานวิจัยที่ตอบโจทย
เศรษฐกิจฐานรากเพือ่ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน และประเด็นทาทาย

3. การสราง
นวัตกรรมที่ตอบ
โจทยสังคม ชุมชน
ภาคเศรษฐกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. การผลิตกําลังคนดาน
ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย

3. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจ
ฐานรากดวย อววน.

เปาหมาย
อว.

1.1 การพัฒนากําลังคน
ดาน ววน. และสราง
ความตระหนักดาน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ

2.1 การสรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการงานวิจัย
และงบประมาณวิจัยและ
นวัตกรรม

3.1 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
สําคัญ
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KPI. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา KPI. อันดับรวมของความสามารถการแขงขัน
แบบทํางานเต็มเวลา (FTE) ตอประชากร
ดาน Scientific Infrastructure ของ
10,000 คน-ป
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
KPI. จํานวนบุคลากรทีท่ าํ งานดาน ว และ ท
KPI. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของ
KPI. จํานวนผูประกอบการใหมและ
ประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
…
…
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4. การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent)

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ
และสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.1 การผลิตและพัฒนา
สมรรถนะกําลังคน
ใหเปน high-skilled
workforce ตามความ
ตองการของประเทศ

4.2 การสรางโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต

KPI. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
KPI. ความสําเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ KPI. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม KPI. จํานวนหลักสูตร/รายวิชาที่มี
และคุณภาพชีวิตทีเ่ กิดจากการนํา
และสิ่งแวดลอม
(โครงการทีม่ ีงบประมาณตั้งแต 500 ลบ. ขึ้นไป)
การพัฒนาทักษะและ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
KPI. จํานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
KPI.
มู
ล
ค
า
การลงทุ
น
วิ
จ
ย
ั
ของบริ
ษ
ท
ั
ที
ม
่
าใช
สมรรถนะของบัณฑิต
KPI. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
นวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและ
ประโยชนในเขตนวัตกรรม
ดาน Soft Skills และ
พรอมใชทถี่ ูกนําไปใชในการสราง
ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ
มูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิต
Critical Thinking
KPI. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ผยแพร
และบริการ และภาคธุรกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ หรือ
(21st Century)
KPI. ความสามารถใหมในการดําเนินการวิจัย
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นแนวหนา (Frontier Research)
และศาสนา หรือใหบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
…
…
…
…

KPI. จํานวนประชาชนที่เขาถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning

2.2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ

H i g h e r

2.3 การขับเคลื่อนโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ นวัตกรรม

E d u c a t i o n ,

S c i e n c e ,

R e s e a r c h

…

a n d

4.3 การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
KPI. สัดสวนการผลิตบัณฑิต
สายวิทย : สายอื่นใน
สถาบันอุดมศึกษา

…

I n n o v a t i o n
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ผลสัมฤทธิ์

1. ประชาชนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และไดรับการพัฒนาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
2. กําลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะและสมรรถนะพรอมสูศตวรรษที่ 21
3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนดวยวิทยาศาสตร และนวัตกรรม โดยสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ พรอมกับพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกอใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (IMD) ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การผลิตกําลังคนดาน ววน.
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

เปาหมาย
การใหบริการ

1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน.
และสรางความตระหนักดาน วทน.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
หลัก

ตัวชี้วัด
รอง

กลยุทธ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานราก
ดวย อววน.

2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจยั

2.2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
แบบทํางานเต็มเวลา (FTE)
ตอประชากร 10,000 คน-ป
2. จํานวนบุคลากรทีท่ ํางาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จํานวนผูประกอบการใหมและ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
4. จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สรางความตระหนักดาน วทน. ของ
ประเทศ

9. อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ตามการจัดอันดับของ IMD
10. รอยละการนําแผน/ นโยบาย/มาตรการ
ไปใชประโยชนในการกํากับแกไขปญหา
ของประเทศ
11. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) ในการดําเนินงานของ อว.
12. จํานวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมือ
ดาน ววน. ระหวางประเทศ
13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ
14.จํานวนหนวยงานที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนํา
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชในการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
15.รอยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนไปตามแผน
และยุทธศาสตรวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
16.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
17.จํานวนแผนงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรร

6. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
7. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว.
ไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
8. จํานวนหลักสูตรดาน ววน. ที่ อว. รวม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

N/A

1.1.1 สรางบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสราง
เสนทางอาชีพดาน ววน.
1.1.2 เรงสรางผูประกอบการใหมดวยกลไกดาน ววน.
1.1.3 ปลูกฝงการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ
เยาวชน และเผยแพรความรู ดาน วทน.
สูประชาชน

2.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
2.1.2 สงเสริมการพัฒนานโยบาย/แผน/ มาตรการและ
ความรวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและตางประเทศ
พรอมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ
2.1.3 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรู
และสามารถนําไปใชประโยชน

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

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.
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18. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใชประโยชน
19. จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
20. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใช
ที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคา
เชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ
21.จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญา/บัญชีนวัตกรรม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมตั ิ และ
จัดสงขอมูลใหสํานักงบประมาณแลว
22.ความสามารถใหมในการดําเนินการวิจัย
ขั้นแนวหนา (Frontier Research)

2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ
และสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.2 การสรางโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนใหเปน high-skilled
workforce ตามความตองการ
ของประเทศ

4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา

23. รอยละของการใหบริการโครงสราง
พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
24. ความสําเร็จในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ
ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป)
24.1 โครงการ THEOS-2
24.2 โครงการ Futurium
24.3 โครงการสรางเครื่องกําเนิด
แสงซินโครตรอน เครื่องที่ 2
24.4 โครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี
ทางการแพทยและการฉายรังสี
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
24.5 อุทยานวิทยาศาสตร ณ มทส.
24.6 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบราง
25. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชน
ในเขตนวัตกรรม
26. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช
ประโยชนในเขตนวัตกรรม

30. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 38. จํานวนหลักสูตร/รายวิชาที่มี
40. จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ
และสิ่งแวดลอม
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ผูด อยโอกาสไดรับโอกาสในการ
31. จํานวนนวัตกรรมทางสังคม
ของบัณฑิตดาน Soft Skills และ
เขาถึงบริการการศึกษาเเละการ
และนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและ
Critical Thinking (21st
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ
Century)
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
32. จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไป 39. จํานวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปน
ความตองการจําเปน
ชวยพัฒนา
ความตองการของประเทศ
41. จํานวนประชาชนที่เขาถึง
33. รอยละความสําเร็จในการเตรียม
หลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู
ความพรอมรับภัยคุมคามทางนิวเคลียร
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
และรังสี
Lifelong Learning
34.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ หรือ
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม

42. สัดสวนการผลิตบัณฑิต
สายวิทย : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา
43. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

N/A

27. จํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล
28. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
29. จํานวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม

35. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
36. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสที่นํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชน
37. จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

N/A

2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานใหทันสมัย
2.3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ใหมีศักยภาพเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2.3.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของ
ประเทศ

3.1.1 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ
สูผูประกอบการ เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนาและ
กําลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหเศรษฐกิจ
ทีส่ อดคลองกับความตองการของ
ภายในประเทศ
ประเทศ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
3.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชน
เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
3.1.3 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย ทางนิวเคลียร
และรังสี

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

H i g h e r

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

E d u c a t i o n ,

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

S c i e n c e ,

N/A

N/A

4.2.1 สรางโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา 4.3.1 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาของผูดอยโอกาส
ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2.2 สงเสริมการใหบริการทางการศึกษาใน
4.3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ประชาชนอยางทั่วถึง

สป.

R e s e a r c h

สป.

a n d

สป.

I n n o v a t i o n

